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O homem, a maior criação de Deus

EVIDÊNCIAS DA CRIAÇÃO DO HOMEM
O Criacionismo é a convicção dos cristãos
diante do conceito da origem do universo.
Os criacionistas atribuem o princípio de
todas as coisas a um Deus que tem todo poder
e controle sobre todas as coisas existentes.
É claro que os princípios científicos
refutam esta convicção embasada na Bíblia
Sagrada, trazendo inúmeras teorias para
tentar dar explicações a humanidade sobre
a origem de todas as coisas.
Porém, de um alguns anos para cá, foram
intensificados conceitos onde as Escrituras
Sagradas explicam e afirmam a ciência.
Isto significa que alguns estudiosos
afirmam que a ciência não dever ser
antibíblica e nem a Bíblia anticientífica.
O cientista cristão Adauto Lourenço,
demonstra que existem evidências que
comprovam a existência do homem através
de Deus.
O Físico demonstra que através de
argumentos extremamente convincentes que
a Bíblia prova não ser anticientífica, veja:
“Plantas foram criadas no terceiro dia. O
sol e as estrelas foram criados no quarto dia.
As pessoas chegam para mim e falam: ‘Está
vendo? Isso é impossível!’ Não é impossível,
porque plantas precisam de luz, e a luz foi
criada no primeiro dia”.
Segundo Adauto Lourenço, a palavra pó
vem hebraico, onde traz o sentido de menor
partícula existente, ou seja, o átomo, que
são elementos químicos.
Ele comprova que há pelo menos 60

elementos químicos do corpo humano que
também são encontrados no solo da Terra.
“Pois ele conhece nossa estrutura;
lembra-se que somos pó”, Sl 103.14.
A Teoria da Evolução é simplesmente
posta em xeque diante dos esclarecimentos
do físico:
“O problema é que, o que sabemos hoje
de seleção natural, está ligado à quantidade
de informação genética que um organismo
tem. Para que a seleção natural ocorra, algo
deve se transformar em outra coisa. Mas a
informação genética disponível não faz com
que ‘isso’ se transforme ‘naquilo’”, Lourenço
explica.
E o físico ainda trata da questão das
teorias que só podem obter este nome
se forem devidamente testadas, o que
desbanca o nome Teoria da Evolução, e que
na verdade deveria se chamar hipótese da
Evolução.
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