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LIÇÃO 2

A CRIAÇÃO

#conectou?

Talvez uma das grandes discussões cientificas dos últimos
séculos giram em torno do criacionismo contra o evolucionismo, afinal de contas o homem foi criado pelas mãos de
Deus ou somos uma espécie evoluída de seres primatas?
O pai da teoria evolucionista foi Charles Darwin, que dizia que todo organismo pode se reproduzir, e que os organismos com condições mais favoráveis ao ambiente tem mais
chance de sobreviver, desta forma mais chances de deixar
descendentes e ao longo das gerações esses organismos se
adaptam mais ao ambiente trazendo uma evolução a esses
organismos.

PORQUE REFUTAMOS ESSA IDEIA?

O criacionismo refuta essa ideia primeiramente porque
essa ideia descartaria Deus como Criador do Universo e do
homem, pois para os evolucionistas é mais fácil tentar explicar que o homem veio de um micro-organismo, pois se
aceitassem o Criacionismo teriam que aceitar a Lei de Deus,
mas quando não o fazem dispensam a existência do pecado.
Segundo, não existem provas reais que alguma espécie
evoluiu de forma eficaz para sustento desta teoria, pelo contrário, testes feitos em todo o mundo demonstram a estagnação das espécies.
Um estudo feito em 2010 mostra que após estudar 600
gerações da mosca da fruta, não houve nenhuma evolução.
(Burke, M. K. et al. 2010. Genome-wide analysis of a longterm evolution experiment with Drosophila. Nature. 467
(7315): 587-590).

Podemos ser um pouco mais pretenciosos, segundo a Bíblia o homem foi criado a mais ou menos 4000 anos, contando que um homem vive a média de 80 anos, demonstra
que estamos próximos 52ª geração, e de Adão até os dias de
hoje não vemos mudanças físicas e emocionais, hoje o homem conhece mais porque estuda mais, porém depois de 50
gerações não vimos ainda super humanos, pelo contrário,
existem humanos que tem certas condutas que parece que
deveríamos criar uma teoria da involução, afinal se a teoria
da evolução fosse tão eficaz quanto o nome, seríamos mais
evoluídos, não mataríamos para obter o que não é nosso,
apresentaríamos uma civilidade diante daqueles com quem
não concordamos, e tantos outros fatores sociais e civis.
Alguns historiadores dizem que Darwin perto da morte
tenha aceitado a Jesus e crido no Criacionismo, outros dizem
que isso é uma fantasia e que nunca aconteceu, esperamos
que a primeira teoria seja a verdadeira, isso não apagaria
suas ideias para nós cristãos infundadas, mas pelo menos ele
conheceria a verdade de Deus.
Terminamos este texto com a frase de um dos maiores
cientistas da história:

“Do meu telescópio, eu via Deus caminhar! A
maravilha, a harmonia e a organização do universo só
pode ter se efetuado conforme um plano de um ser
todo-poderoso e onisciente”.
Sir Isaac Newton

