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Palavras do Diretor-Presidente

No dia 05 de dezembro de 2015 o Núcleo Maringaense da Sociedade Criacionista
(Numar-SCB) iniciou suas atividades. Nas próximas laudas estão descritas muitas das
principais iniciativas registradas no segundo ano de atividades do Numar-SCB em prol
da divulgação do criacionismo. Digo muitas, porque não conseguimos computar
quantitativamente todas as ações de nossos remotos amigos influenciados pela
divulgação do criacionismo em meio virtual - realizado com maestria pela dedicada
equipe do Numar-SCB. A experiência vivenciada como gestor me faz recordar os relatos
do Lord B. Powel - fundador do movimento escoteiro - ao lançar a sua obra scouting for
boys em fascículos nas bancas de jornal britânicas. Em pouco tempo o movimento
escoteiro alcançou todos os continentes do planeta Terra. Tenho também grande
admiração por Davi, antes mesmo do nascimento de Jesus Cristo já divulgava o
criacionismo no livro de salmos. No capítulo dezenove, no versículo um Davi escreveu:
“Os céus proclamam a gloria de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos”.
O Numar-SCB em sua filosofia de existência adota essa máxima evocada por Davi, em
outras palavras podemos encontrar na própria investigação da natureza as digitais do
Criador. Dialogar sobre fé e ciência é um exercício formidável para o fortalecimento da
alma e bem-estar total. Deste modo, o NUMAR-SCB nasceu com o propósito de
continuar a divulgação do criacionismo em época ideal. Agradeço a todos os apoiadores
do Numar-SCB e especialmente a Sociedade Criacionista Brasileira por nos inspirar com
o seu pioneirismo, sendo a maior referência como Sociedade Criacionista a funcionar
ininterruptamente em nosso lindo continente sul-americano.
Que o Criador abençoe a todos influenciadores e influenciados por esta nobre causa.
São meus sinceros votos.

Dr. Agrinaldo Jacinto do Nascimento Junior
Diretor-Presidente
Brasília, 23/01/2017
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Palavras do Vice-Presidente

2016 foi um ano de amadurecimento e consolidação do Numar-SCB. O processo de
construção das atividades desenvolvidas no período permitiu à equipe lapidar sua
identidade e definir melhor suas estratégias. Houve um crescimento acentuado tanto do
número de pessoas envolvidas quanto daquelas alcançadas de algum modo pelas
atividades do Numar-SCB. A oficina Diálogo sobre as Origens teve ótima repercussão
nas principais redes da internet. A oficina contou com a participação de palestrantes das
mais diversas áreas de formação e permitiu a criação de um “banco” de palestras
abordando os aspectos mais variados sobre o Criacionismo. O Numar-SCB tem também
possibilitado a aproximação de estudiosos de todo o país por meio de redes sociais,
superando assim o problema das fronteiras físicas e tirando o máximo de proveito
daquilo que os recursos modernos nos oferecem. A superação do problema das
fronteiras, aliás, tem possibilitado a realização de eventos em outras cidades além de
Maringá. Foi o que ocorreu, por exemplo, em Londrina e em Curitiba, com equipes locais
trabalhando em conjunto com a equipe de Maringá para promover eventos de altíssimo
nível. Esse foi um início empolgante, mas cremos que o melhor ainda está por vir.

Dr. Rodrigo Meneghetti Pontes
Vice-Presidente
Maringá, 23/01/2017
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FUNDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
O Núcleo Maringaense da Sociedade Criacionista Brasileira - Numar-SCB foi fundado em 05 de
dezembro de 2015, ao receber o Certificado de Núcleo da Sociedade Criacionista Brasileira –
SCB, durante o I Workshop do Numar-SCB, sendo o primeiro núcleo da SCB considerado
habilitado para a disseminação das evidências da natureza sobre a origem divina do universo e
da vida.

Clique aqui e assista o Teaser de divulgação do Numar-SCB
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RELATÓRIO ANTERIOR
Para conhecer mais da história inicial do Numar-SCB, acesse o primeiro relatório das atividades
– Relatório Anual do Numar-SCB – 2015

Clique aqui e acesse o relatório anterior
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PRINCÍPIOS
MISSÃO
Atuar
na
divulgação
da
mensagem
criacionista,
disseminando as evidências
científicas
da
origem
do
universo e da vida como sendo
o resultado de atos criativos de
um
Deus
pessoal
e
esclarecendo a cosmovisão
bíblica e sua harmonia com
essas evidências.

VISÃO
Ser referência na divulgação das
evidências
científicas
e
da
mensagem
criacionista
para
associações, institutos, núcleos e
grupos de estudos criacionistas no
Brasil.

OBJETIVOS

VALORES
UNIÃO - Unidos podemos ser mais•
fortes
INDIVÍDUO - Trabalhamos
desenvolvimento pessoal

para

o

RESPEITO - Atuamos respeitando os
diferentes pontos de vista

SLOGAN
•

i) Promover uma programação contínua de encontros interativos
semanais com temas relacionados ao Criacionismo, intitulada “Diálogo
sobre as Origens”.
ii) Dar suporte aos cursos de extensão em criacionismo na
modalidade de ensino à distância (EAD), ofertados pela SCB;
iii) Disponibilizar à comunidade biblioteca para consultas/pesquisas;
iv) Oferecer palestras gratuitas em universidades, escolas, igrejas,
etc;
v) Dar suporte a outros grupos de estudos em criacionismo em
formação.

ESTATUTO
Para formalizar a existência do Numar-SCB, foram realizadas várias reuniões com Diretoria de
Estratégias, Diretoria de Assuntos Jurídicos, Contador, Tesouraria, Secretaria, Diretores e,
atualmente, o Estatuto está em fase final de elaboração.
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MEMBROS
O Numar-SCB está formando uma rede de colaboradores de diferentes áreas do saber
interessados no Criacionismo, cientistas, profissionais liberais, estudantes. Esta rede já alcança
todas as regiões brasileiras e também outros países, principalmente os da América Latina. A
finalidade é o de dialogo e a troca experiências, ao compartilhar e desenvolver materiais, enfim
promover as parcerias.
Para reunir, incentivar e monitorar toda esta rede de cientistas e leigos que queiram adquirir ou
desenvolver mais conhecimentos em criacionismo, o Numar-SCB mantém uma equipe que se
reúne rotineiramente para estabelecimento de estratégias, além do contato diário entre as
diretorias. Alguns integrantes desta equipe estão na foto abaixo.

Da esquerda para a direita: Julio Medrano, Rosemeri Schneider, Talita Ronamo, IsabelaDancini Pontes,
Ro/////////////drigo Meneghetti Pontes, Gabriela Saldanha da Cruz Andrade, Marcio Augusto Dias Andrade,
Felipe Perozini Moyano, DaniloCamargo de Oliveira.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO
Para conhecer mais sobre o Numar-SCB, visite os meios de comunicação disponibilizados.
Site: http://numar.scb.org.br/
Facebook: https://www.facebook.com/Numar.scb/
Youtube: https://www.youtube.com/Numar-SCB
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E-mail: numarscb@gmail.com
Whatsapp - O Numar-SCB coordena um grupo no Whatsapp com
criacionistas de diferentes áreas do saber a fim de dialogar, trocar
experiência, compartilhar materiais e promover parcerias.
Endereço: Rua 8 de Setembro, 370. Jardim Alamar, Maringá-PR CEP: 87014-380

Página no Facebook

Web Site

Grupo WhatsApp

Canal no Youtube

NUMAR-SCB–Sede

Relatório Anual 2016

Flyer divulgação das palestras

Material de divulgação

Cartão de Visita NUMAR-SCB(Frente)

Cartão de Visita NUMAR-SCB(Verso)

Camiseta com logo do Numar-SCB
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BIBLIOTECA e RÉPLICAS
O NUMAR-SCB possui: biblioteca com livros, DVDs, revistas - para consulta/venda - réplica em
miniatura de madeira da Arca de Noé, e de fósseis de dinossauros, esqueletos em madeira de
dinossauros para montagem, kit de geologia. Estes patrimônios são utilizados em eventos,
aguçando a curiosidade dos participantes.

Biblioteca de réplicas

EVENTOS REALIZADOS
OFICINA DIÁLOGO SOBRE AS ORIGENS
A Oficina “Diálogo sobre as Origens” é uma atividade promovida pela diretoria de ensino em
parceria com a Comunidade Nova Morada da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A ação se
configura em palestras temáticas abertas ao público transmitidas majoritariamente ao vivo pela
internet com interação real e virtual com moderação por meio do canal do youtube,
posteriormente as oficinas são disponibilizadas gratuitamente no canal do youtube. Esta oficina
tornou-se um dos principais canais estratégicos e autoral da divulgação do criacionismo pelo
NUMAR-SCB. A oficina Diálogo Sobre as Origens teve início aos 25 de fevereiro de 2016, sob a
coordenação do MSc. Everton Fernando Alves.
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Durante o ano de 2016 o Dialogo Sobre as
Origens contou com a participação majoritária
de cientistas e renomados profissionais
liberais, configurando cenários de palestras de
alta especificidade nas diferentes grandes
áreas do saber dentro da temática da
controvérsia
entre
o
criacionismo
e
evolucionismo. A oficina anual seguiu um
Plano de Ensino para o ano letivo vigente,
previamente
estipulado.
Todos
os
palestrantes, ao final de cada palestra,
recebem um certificado oficial de participação.
É realizado um trabalho conjunto de
divulgação do link das palestras em diversas
redes sociais. A audiência alcança internautas
do Brasil, América Latina e da Europa. Após o
término
da
oficina,
os
vídeos
são
disponibilizados permanentemente no canal
do NUMAR-SCB no Youtube e no site
www.Numar.scb.org.br. O plano de ensino
segue em anexo.

Certificado para os Palestrantes
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CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO
PROGRAMA “DIÁLOGO SOBRE AS ORIGENS”
TEMA: A CONTROVÉRSIA EVOLUCIONISMO VS CRIACIONISMO
1.

Introdução
Dr. Ruy Carlos de Camargo Vieira;
Catedrático em Engenharia MecânicaEletricista

25/02

Fábio Porto
Engenheiro Agrônomo
A) História do criacionismo;
B) Bíblia e evolução;
2.

Planejamento ou acaso? (vídeo)
Dr. Rodrigo Meneghetti Pontes
Doutor em Química

3.

Seleção Natural
Dr. Rodrigo Meneghetti Pontes
Doutor em Química

4.

10/03

Catastrofismo (vídeo)
Dr. Rodrigo Meneghetti Pontes
Doutor em Química

5.

03/03

17/03

Registro Fóssil (vídeo)
Dr. Rodrigo Meneghetti Pontes
Doutor em Química

24/03
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6.

A Era do Gelo (vídeo)
Me. Ericson Danese
Mestre em Teologia

7.

31/03

Paleontologia e a complexidade da
vida I (vídeo)
Danilo Camargo de Oliveira
Bacharel em Biologia

8.

07/04

Paleontologia e a complexidade da
vida II
Danilo Camargo de Oliveira
Bacharel em Biologia

9.

Ciência e
inimigas?

Religião:

14/04

amigas

ou

(vídeo)
B.Sc./Pr. Gilson
Gomes
Biólogo e Teólogo
10.

28/04
Patrick

Fernandes

Paleoantropologia
e
Humana(vídeo)
B.Sc./Pr. Gilson Patrick
Gomes
Biólogo e Teólogo

Evolução
Fernandes

11. O criador e o método científico
Dr. Agrinaldo Jacinto do Nascimento
Junior
Doutor em Química

05/05

12/05
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12. Evidências históricas de um dilúvio
Universal (vídeo)
Dra. Christie Goulart Chadwick
Doutora em Arqueologia

19/05

13. A criação e os oito princípios de
saúde (vídeo)
Bel. Ricardo Vargas de Andrade
Nutricionista

02/06

14. Datação radiométrica por Carbono-14
(vídeo)
Dr. Rodrigo Meneghetti Pontes
Doutor em Química

09/06

15. Dias literais ou períodos de tempo
figurados? (vídeo)
Dr. Edno José Almeida Filho
Doutor em Filologia Semítica

16/06

16. Viemos mesmo de um ancestral
símio? Um diálogo entre a Psicologia
e a Criação (vídeo)
Bel. Bárbara Kasper
Psicóloga

23/06
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17. Um olhar químico sobre o processo
de fossilização (vídeo)
Dr. Rodrigo Meneghetti Pontes
Doutor em Química

30/06

18. O que é ciência e a quem ela serve?
(vídeo)
Dr. Marcio Fraiberg Machado
Doutor em Educação

04/08

19. Projeto

ou acaso nos materiais
didáticos: quem desejamos formar?
(vídeo)
Dr. Marcio Fraiberg Machado
Doutor em Educação

11/08

20. O cérebro e a mente humana (vídeo)
MSc. Iracema Ayalla dos Santos
Mestre em Fisiologia
18/08

21. Encontro criacionista “Diálogo sobre
as Origens” – Curitiba-PR (vídeo)
MSc. Grady S. McMurtry
Mestre em Ciências Ambientais

25/08
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22. A

controvérsia histórico-filosófica
entre a evolução e Criação (vídeo)
Me. Iuri Gomes Ramos
Mestre em História

01/09

23. Dilúvio: uma possível explicação!
(vídeo)
Mdo. Evandro Lombardi
Mestrando em Educação

08/09

24. Civilização perdida (vídeo)
Me. Ericson Danese
Mestre em Teologia

15/09

25. Da “sopa primordial” a Bioquímica
(vídeo)
Dr. Eduardo César Meurer
Doutor em Química Analítica

17/09

26. Origem da mitologia (vídeo)
Me. Ericson Danese
Mestre em Teologia

22/09

27. Planejamento ou acaso? (vídeo)
Dr. Rodrigo Meneghetti Pontes
Doutor em Química

29/09
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28. A Era do Gelo (vídeo)
Me. Ericson Danese
Mestre em Teologia

06/10

29. Presente: é uma chave para o
passado? (vídeo)
Dr. Nahor Neves de Souza Jr.; e XXIII
Seminário A Filosofia das Origens (IAP)

13/10

30. Desafios de um cientista cristão no
meio acadêmico (vídeo)
Dra. Késia Gemima Palma Rigo Wutzow
Doutora em Fisiologia

20/10

31. Evidências da Criação na Biologia
Vegetal (vídeo)
Mda. Claudia Aparecida Barbosa
Mestranda em Biologia

27/10

32. Dinossauros: os mitos sobre a sua
evolução (vídeo)
MSc. Everton Fernando Alves
Mestre em Ciências (Imunogenética)

01/11
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33. A Era do Gelo: uma perspectiva
bíblico-científica (vídeo)
MSc. Everton Fernando Alves
Mestre em Ciências (Imunogenética)

01/11

34. Aventura matemática na evolução da
vida (vídeo)
Dr. Victor Enrique Vizcarra Ruiz
Doutor em Física

03/11

35. A natureza e o ajuste fino (vídeo)
Dr. Paulo Willian Carvalho Sarvezuk
Doutor em Física

10/11

36. Seria o apêndice apenas um resquício
evolutivo? (vídeo)
Dra. Débora de Mello
Sant´Ana
Doutora em Biologia

Gonçalves
17/11

37. Implicações teológicas da teoria da
evolução (vídeo)
Dr. Natal Gardino
Doutor em Ministérios

24/11
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Coordenador do Programa Diálogo sobre as Origens
MSc. Everton Fernando Alves – Diretor de Ensino do
Numar-SCB

Apresentadores do Programa Diálogo sobre as Origens
Bel. Renato Fritsche – membro do departamento de
Ensino do Numar-SCB

Me. Rosemeri Schneider – Secretária do NumarSCB
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EVENTOS ESPECIAIS DO DIÁLOGO SOBRE AS ORIGENS

No dia 25 de agosto de 2016 o Numar-SCB promoveu ao
“Diálogo sobre as Origens” na IASD Central de CuritibaPR. Este evento contou com a participação do cientista
criacionista norte-americano Dr. Grady S. Mc Murtry,
fundador e Presidente da Creation Worldview Ministries
de Orlando-Flórida-EUA. O evento também foi acessado
na sede do Numar-SCB em Maringá/PR e disponibilizado
aos presentes, incluídos organização, apoios e
divulgação.

Este evento foi organizado pela equipe do Numar-SCB e contou com o apoio da Sociedade
Criacionista Brasileira – SCB, Associação Norte Paranaense – ANP, Comunidade Nova Morada,
União Sul Brasileira – USB, IASD Central de Curitiba/PR, Educação Adventista e Creation
Worldview Ministries.
A divulgação ocorreu na Revista Adventista, Portal adventistas.org, pelo apresentador Leandro
Quadros do programa Na Mira da Verdade, no Blog criacionismo.com.br, no Portal Gospel Prime,
entre outros.
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No dia 09/10/2016 o NUMAR-SCB promoveu o evento
criacionista “Diálogo sobre as Origens” na IASD Jd.
Alvorada, Maringá-PR. Este evento contou com a
participação do geólogo Prof. Dr. Nahor Neves de
Souza Junior, coordenador do Geoscience Research
Institute (GRI) na América do Sul.

Visita da Equipe CEIFO-Saúde
No dia 28/04/2016, o Numar-SCB recebeu a visita da
equipe da CEIFO-Saúde da ANP em sua Oficina
“Diálogo sobre as Origens” na qual teve como
palestrante o Pastor Gilson Patrick Fernandes Gomes,
Pastor Jovem da IASD Central de Maringá.

Teologandos da Faculdade Adventista Paranaense
visitam o Numar-SCB em 19/05/2016 e assistem a
palestra da Dra Christie Chadwick na Oficina “Diálogo
sobre as Origens” com o tema Evidências Históricas de um
Dilúvio Universal.
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PALESTRAS realizadas fora da SEDE

No dia 30/07/2016 o Numar-SCB esteve presente na
IASD Vila Brasil, em Londrina-PR, ministrando palestra
acerca da vida de Charles Darwin, bem como sobre
aspectos das Origens da vida, manutenção e restauração
do planeta Terra por um Deus Criador. O palestrante foi o
Dr. Agrinaldo J. do Nascimento Junior, Diretor Presidente
do Numar-SCB.

Entre os dias 12-14 de agosto de 2016 o Numar-SCB foi
representado por meio do seu Vice-Presidente, Dr.
Rodrigo Meneghetti Pontes, e da arqueóloga Dra. Christie
Chadwick, no “Simpósio Criacionista da FAAMA” e no
“XXII Seminário A Filosofia das Origens” da SCB,
realizados na cidade de Belém, no Pará: dias 12 e 13 na
Faculdade Adventista da Amazônia - FAAMA, e no dia
14/8 na IASD do Marco.
Clique aqui e assista a apresentação.

No dia 24/09/2016 o
biólogo e professor
Dr. Marcio Fraiberg
Machado e demais
membros do NumarSCB
promoveram
uma
palestra
criacionista
sobre
Dinossauros na IASD
Tuiuti em Maringá-PR.
Nesta programação,
foram ressaltadas as
ações
promovidas
pelo Numar-SCB e a
divulgação do evento
a ser realizado no IAP
em outubro de 2016.
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Em
01/10/2016
o
biólogo Dr. Marcio
Fraiberg Machado e o
químico Dr. Marcos
Nogueira
Eberlin,
ambos membros do
Numar-SCB,
palestraram assuntos
relacionados
ao
criacionismo
no
Programa
“Arena
Jovem”, realizado na
cidade
de
São
Leopoldo, no estado
do Rio Grande do SulRS.

Implicações
de
Evolução sobre a Fé
Cristã foi o título da
palestra proferida pelo
Pr. Dr. Natal Gardino
em 22/10/2016 na
IASD
Mandaguaçu/PR.

No dia 22/10/2016 a equipe do Numar-SCB, coordenada
pela Bióloga Gabriella Saldanha, Diretora de Extensão do
Numar-SCB, organizou uma programação no culto para
jovens da IASD do Jardim Alvorada em Maringá-PR a fim
de comemorar o Dia Mundial da Criação sugerido pela
denominação.

O Mestre Walber Arantes da Silva, integrante do
Numar-SCB, palestrou sobre Criacionismo e os
Cristãos na IASD Novo Independência em Sarandi-PR,
em 05/11/2016. Ele divulgou o Numar-SCB e o trabalho
que é realizado. Representantes do Numar-SCB
estavam presentes.
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SEMINÁRIOS, SEMANAS E CONGRESSOS
No dia 12/09/2016 a equipe do Numar-SCB esteve
presente na Semana de Biologia promovida pela
Faculdade de Apucarana (FAP). O evento contou com as
palestras do Vice-Presidente do Numar-SCB, Dr. Rodrigo
Meneghetti Pontes, sob o título "Um olhar Químico sobre
o Processo de Fossilização de Alguns Materiais", e do
paleontólogo do Numar-SCB, Danilo Camargo de
Oliveira, sob o título "Paleontologia e a Complexidade da
Vida". O biólogo Prof. Rodrigo Francklin, também membro
do Numar-SCB, compôs a equipe organizadora do

evento.
.

No dia 02/04, a equipe do Numar-SCB participou de
uma reunião no Instituto Adventista Paranaense (IAP)
para tratar de assuntos relacionados a preparação do
XXIII Simpósio da SCB que seria realizado no IAP no
período de 12 a 15 de outubro de 2016.
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Entre os dias 12 e 15 de outubro de 2016 foi realizado em
Ivatuba-PR o XXIII Seminário “A Filosofia das Origens”
que teve como tema “As Origens”. O seminário foi
realizado pela Sociedade Criacionista Brasileira (SCB)
em parceria com o Núcleo Maringaense da SCB (NumarSCB).

O Evento contou com a palestra, dentre outros, do
Dr. Rodrigo Meneghetti Pontes, Vice-Presidente do
Numar-SCB e contribuições do Dr. Agrinaldo J do
Nascimento Junior, Diretor Presidente do Numar-SCB
e de Rosemeri Schneider, Secretária do Numar-SCB.
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ESPECIALIDADE DE FÓSSEIS

No dia 12/11/2016 a equipe do Numar-SCB esteve
presente no XI Campori da ANP "Escolhidos" a fim de
divulgar o criacionismo por meio da promoção da
especialidade de "Fósseis" para os desbravadores
com o Instrutor Gilson Patrick Fernandes Gomes.
O estande do Numar-SCB foi um dos mais visitados
do evento. Os visitantes tiveram a oportunidade de
montar réplicas de dinossauros com peças em
madeira. Foram entregues flyers e cartões de visita
aos participantes. Após o evento, líderes de
desbravadores convidaram o Numar-SCB para realizar
palestras aos seus desbravadores em datas a serem
agendadas para o ano de 2017.
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VISITAS/EXCURSÕES

No dia 26/04/2016 a equipe do Numar-SCB visitou o
centro de pesquisa paleontológica do município de
Cruzeiro do Oeste-PR a fim de estreitar relações de
cooperação. No sítio paleontológico deste município
foram encontrados cerca de 50 pterossauros (répteis
alados) concentrados em uma mesma área, além de
um lagarto. O local é considerado a maior
aglomeração de pterossauros já encontrada no
mundo.
A equipe do Numar-SCB presente neste evento
estava formada por: Dr Rodrigo Meneghetti Pontes –
Vice Presidente do Numar-SCB, Isabela Dancini
Pontes, Me Rosemeri Schneider – Secretária, MSc
Everton Fernando Alves – Diretor de Ensino, Danilo
Camargo de Oliveira – Diretor de Assuntos
Internacionais.

No dia 11/10/2016 a equipe do Numar-SCB
promoveu uma excursão a Mostra Paleontológica
no município de Cruzeiro do Oeste/PR, como
parte do evento XXIII Seminário “A Filosofia das
Origens” realizado no Instituto Adventista
Paranaense (IAP), em Ivatuba/PR. A Mostra
Paleontológica, foco da excursão, se encontra no
segundo mais importante sítio paleontológico do
Brasil em registros de pterossauros, ficando atrás
apenas da Chapada do Araripe, no nordeste
brasileiro. Nesse sítio paranaense foram
encontrados mais de 57 fósseis de Pterossauros,
nomeado Caiuajara Dobruskii, que viveram há
[supostos] 80 milhões de anos nessa região, o
ineditismo da descoberta está na localização,
incomum por estar distante de áreas litorâneas, e
a quantidade, o que a ciência define com uma
“cama de ossos”. A descoberta foi publicada na
edição do dia 13 de agosto de 2014 na revista
“PLoS ONE”. Além disso, foi encontrado também
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um réptil, o Gueregama sulamericana (lagarto),
geralmente encontrado na África e outras regiões
do Oriente Médio, o que comprovaria a teoria de
que os continentes já foram unidos em algum
momento da história da humanidade. A
descoberta foi publicada na edição do dia 26 de
agosto
de
2015
na
revista
“Nature
Communications”.

ENTREVISTAS
ENTREVISTAS REALIZADAS
A Diretoria de Comunicação do Numar-SCB realiza entrevistas com cientistas criacionistas e
divulga ao público interessado em seu site, canal no Youtube e demais redes sociais.

O cientista Adauto Lourenço concede
entrevista à equipe do Numar-SCB, tendo
como entrevistador o Diretor de Assuntos
Internacionais do Numar-SCB, Danilo
Camargo de Oliveira. A entrevista foi
realizada na sede do Núcleo em 22 de abril
de 2016.
Clique aqui e assista a entrevista completa.
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Dr Marcos Nogueira Eberlin é entrevistado
pela equipe do Numar-SCB em 23 de abril
de 2016, sendo o entrevistador Willian G T
Costa, Secretário do Numar-SCB. A
entrevista foi realizada em Cascavel/PR. Na
semana de 20 a 26 de agosto de 2016, foi
realizada a 21. Conferência Internacional de
Espectrometria de Massa em Toronto,
Canadá. E durante o evento, no dia 24 de
agosto, o Dr Marcos Nogueira Eberlin
recebeu sua Medalha J. J. Thomson. É o
primeiro cientista sul americano a receber o
maior prêmio bianual da área, conferida pela
Fundação Internacional de Espectrometria
de Massa!
Clique aqui e assista a entrevista completa.

O Químico Dr. Tarcísio Vieira, palestrante
oficial da SCB, é entrevistado por Bruno
Perenha, membro do Numar-SCB, em março
de 2016 em Curitiba/PR.
Clique aqui e assista a entrevista completa.

ENTREVISTAS CONCEDIDAS
No dia 02/03/2016 a Revista Adventista
divulgou uma entrevista com o escritor e
pesquisador MSc. Everton Fernando Alves,
Diretor de Ensino do Numar-SCB, sobre as
evidências de Design no Universo e na Vida.
O Diretor aproveitou o espaço para divulgar o
nome do Numar-SCB. Também foi citado o
Dr. Agrinaldo Jacinto do Nascimento Junior e
o Dr. Rodrigo Meneghetti Pontes, Diretor
Presidente e Vice-Presidente do Numar-SCB,
respectivamente.
Clique aqui e leia a matéria.
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O geólogo Me. Herlon Costa é entrevistado
por Bruno Perenha, ambos membros do
Numar-SCB, em março de 2016 em
Curitiba/PR.
Clique aqui e assista a entrevista.

No dia 13/10/2016 o Dr. Rodrigo
Meneghetti Pontes, Vice-Presidente do
Numar-SCB, concedeu uma entrevista
para o Programa “Origens” da TV Novo
Tempo, na Biblioteca do Instituto
Adventista Paranaense (IAP) durante o
XXIII Seminário A Filosofia das Origens.
O contato mediado com a produtora do
programa Origens, Giannina Invernizzi
Teroel, foi estabelecido pelo Diretor de
Ensino MSc. Everton Fernando Alves.
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS
Nos dias 04 e 05/03/2016 a equipe do Numar-SCB
esteve presente no XIX Seminário "Filosofia das
Origens" organizado pela Sociedade Criacionista
Brasileira na IASD Central de Curitiba-PR.
Clique aqui e assista a programação.
O evento abriu espaço para o Numar-SCB divulgar
seu trabalho. O Diretor Presidente do Numar-SCB, Dr.
Agrinaldo J do Nascimento Junior, explanou aos
presentes do XIX Seminário A Filosofia das Origens,
as atividades que o Núcleo Maringaense da SCB tem
realizado.

Nos dias 21 e 22 de abril de 2016, a equipe do
Numar-SCB participou da Conferência de Educação
Cristã realizada na Igreja Presbiteriana da Vila
Operária, na cidade de Maringá-PR. O evento contou
com a participação do M.Sc Adauto Lourenço,
palestrando sobre Criacionismo & Design Inteligente.
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O cientista Me. Adauto Lourenço divulgou o teaser do
Numar-SCB na Conferência de Educação Cristã na
Igreja Presbiteriana da Vila Operária e convidou os
participantes do evento a conhecerem o Numar-SCB.
O vídeo apresenta a história, propostas e parcerias do
Numar-SCB.

No dia 23/04/2016 a equipe do Numar-SCB esteve
presente na palestra intitulada "Adão caído ou
Macaco
evoluído?"
realizada
pelo
cientista
criacionista Dr Marcos Nogueira Eberlin, no auditório
da Universidade Paranaense (UNIPAR), na cidade de
Cascavel-PR. No evento houve divulgação do NumarSCB aos universitários da cidade de Cascavel e
região.

Nos dias 13 e 14/05/2016 a equipe do Numar-SCB
esteve presente no projeto evangelístico da IASD
"Impacto Esperança, que ocorre a nível nacional,
realizado nas universidades e no centro de MaringáPR. Foram distribuídos livros e flyers da Oficina
"Diálogo sobre as Origens" do Numar-SCB. Os
membros do Numar-SCB doaram sangue e
interagiram com as ações do evento. Clique aqui e
aqui e veja as fotos do evento.
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No dia 15/05/2016 a equipe do Numar-SCB esteve
presente na Feira de Saúde, realizada no Colégio
Adventista da Zona 7, Maringá-PR. Foram
distribuídos livros e flyers da Oficina "Diálogo sobre
as Origens" do Núcleo Maringaense da SCB.
Membros do Numar-SCB, realizaram exames e
aconselhamentos na área da Saúde.
Clique aqui e veja as fotos do evento.

No dia 03/12/2016 foi realizada a XVI Assembléia
Geral Ordinária da Sociedade Criacionista Brasileira
(SCB) em Brasília/DF, com participação online de
integrantes do Numar-SCB.
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INTERNACIONAIS
Entre os dias 18-23 de julho de 2016 o Numar-SCB
foi representado no Encuentro Sudamericano de Fe
y Ciencia, com o título “Historia de La Vida”, que
ocorreu na Ilha Santa Cruz, em Galápagos, no
Equador. O Jornalista Michelson Borges, Editor da
CPB, citou a co-autoria do pesquisador MSc. Everton
Fernando Alves, Diretor de Ensino do Numar-SCB,
em um artigo apresentado em conjunto com a equipe
da CPB no evento e que será publicado
posteriormente na forma de capítulo de livro.
Clique aqui e assista a apresentação no evento.

O Prof Dr. Marcio Fraiberg do Instituto Adventista
Paranaense, membro do Numar-SCB, visitou o
arquipélago de Galápagos e proferiu palestra sobre
criacionismo no Encuentro Sudamericano de Fe y
Ciencia, realizado de 18 a 23 de julho de 2016.

O Prof Me. Iuri Gomes Ramos, da FAP/IAP, membro
do Numar-SCB, também participou do Encuentro
Sudamericano de Fe y Ciencia, realizado de 18 a 23
de julho de 2016 em Galápagos, Equador.

Ainda na ocasião, o Diretor Executivo da SCB, Eng.
Rui Correa Vieira, na apresentação dos projetos da
SCB fez menção as ações do Numar-SCB,
juntamente com as propostas da SCB divulgadas por
meio de relatório digitalizado distribuído pela SCB
aos participantes do evento.
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Entre os dias 8 e 16 de agosto de 2016 as atividades
do Numar-SCB foram apresentadas pelo geólogo Dr.
Marcos Natal de Souza Costa, coordenador do
Núcleo de Estudo das Origens (NEO) e
representante da Divisão Sul-Americana (DSA) da
IASD, no evento criacionista promovido pela
Conferência geral da IASD para professores e
líderes que ocorreu na Islândia sob o tema "2016
Field Conference on Faith and Science”, organizado
pelo Geoscience Research Institute (GRI).
Clique aqui e veja mais informações sobre o evento.

No dia 01/11/2016 foi realizada palestra criacionista
no Colégio Adventista de Cochabamba, na Bolívia,
ministrada pelo teólogo Geraldo Moyses, membro do
Numar-SCB.
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MATERIAL PUBLICADO POR MEMBROS DO NUMAR-SCB

O Numar-SCB tem produzido artigos e matérias sobre temas específicos da ciência na
controvérsia evolucionismo/criacionismo e publicado em mídias especializadas:

Clique aqui e leia a matéria.

Clique aqui e leia a matéria

Link

Clique aqui e leia a matéria.

Clique aqui e leia a matéria.
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Clique aqui e leia a matéria.

Clique aqui e leia a matéria.

Clique aqui e leia a matéria.

Clique aqui e leia a matéria.
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Clique aqui e leia a matéria.

Clique aqui e leia a matéria.

Clique aqui e leia a matéria.

Clique aqui e leia a matéria.
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Clique aqui e leia a matéria.

Clique aqui e leia a matéria.
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Clique aqui e leia a matéria.

Clique aqui e leia a matéria.
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Clique aqui e leia a matéria.

Clique aqui e leia a matéria.
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Clique aqui e leia a matéria.

Clique aqui e leia a matéria.
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Clique aqui e leia a matéria.

Clique aqui e leia a matéria.
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Clique aqui e leia a matéria.

44

Relatório Anual 2016

Clique aqui e leia a matéria.

Clique aqui e leia a matéria.
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Clique aqui e leia a matéria.

Clique aqui e leia a matéria.
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Clique aqui e leia a matéria.

Clique aqui e leia a matéria.

DIVULGAÇÃO PROMOVIDA
No dia 26/04/2016 a equipe do Numar-SCB visitou o
centro de pesquisa paleontológica do município de
Cruzeiro do Oeste-PR. Essa visita rendeu divulgação
no Blog Criacionismo, do jornalista Michelson
Borges:
Clique aqui e leia a divulgação.
Clique aqui para ver as fotos da visitação.
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No dia 25 de agosto de 2016 o Numar-SCB
promoveu o encontro criacionista “Diálogo sobre as
Origens” na IASD Central de Curitiba-PR. Esteve à
frente da organização como membro do Numar-SCB
o geólogo Me. Herlon Costa. O palestrante foi o
cientista criacionista norte-americano Dr. Grady S.
McMurtry, fundador e Presidente da Creation
Worldview Ministries de Orlando-Flórida-EUA.
Clique aqui e assista ao vídeo-chamada.
Clique aqui e assista ao programa completo.

Clique aqui e veja mais informações sobre a
divulgação do evento.

Clique aqui e veja mais informações sobre a
divulgação do evento.

O apresentador Leandro Quadros, do programa “Na
mira da verdade” da TV Novo Tempo, divulgou o
evento Diálogo sobre as Origens com o Dr Grady Mc
Murtry, realizado em 25 de agosto de 2016.
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Clique aqui e veja mais informações sobre a
divulgação do evento.

Clique aqui e veja mais informações sobre a
divulgação do evento.

Entre os dias 12 e 15 de outubro de 2016 foi
realizado em Ivatuba-PR o XXIII Seminário “A
Filosofia das Origens”. O evento foi divulgado no
blog Criacionismo.
Clique aqui e veja mais informações sobre a
divulgação do evento.
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O Prof. Leandro Quadros, apresentador dos
programas "Na Mira da Verdade" e "Lições da
Bíblia", divulgou o evento Realizado pela SCB em
parceria com o Numar-SCB em Ivatuba-PR.

Clique aqui e veja mais informações sobre a
divulgação do evento.

Clique aqui e veja mais informações sobre a
divulgação do evento.
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Clique aqui e veja mais informações sobre a
divulgação do evento.

DIVULGAÇÃO ESPONTÂNEA NA MÍDIA
A visita da equipe do Numar-SCB ao centro de pesquisa paleontológica do município de Cruzeiro
do Oeste-PR, realizada em 26/04/2016, foi noticiada nos seguintes canais:

Clique aqui e saiba mais sobre a divulgação.

Clique aqui e saiba mais sobre a divulgação.
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Clique aqui e saiba mais sobre a divulgação.

PARCERIAS E APOIOS
PARCERIAS
No dia 24/09/2016 a direção do Numar-SCB esteve
em reunião com o Pr. Noel Cruz, Presidente da
Ordem dos Pastores Evangélicos de Maringá OPEM. Nesta reunião, foram apresentadas as
atividades e propostas do Núcleo a fim de
estabelecer parcerias. A ordem é composta por
aproximadamente 720 igrejas de Maringá e região,
que representam um total de 120.000 pessoas.

A equipe do Numar-SCB foi convidada pelo Pr. Noel
Cruz a estar presente no Café colonial da OPEM, no
dia 29/09/2016, para divulgar as atividades e
propostas do Núcleo.
Neste evento, dentro das pessoas que a equipe do
Numar-SCB manteve contato direto estavam o Pr.
Jonas Silva Faria, Coordenador do curso de Teologia
do UniCesumar, o Pr. Eduardo Rios do Gabinete da
Prefeitura de Maringá/PR, o Chefe do Gabinete do
Reitor do UniCesumar, Sr. Lincoln Villas Boas e o
ex-prefeito de Maringá/PR Sr. Silvio Barros.
Da esquerda para a direita: Vinícius Kümpel –
membro do Numar-SCB, MSc. Everton Fernando
Alves – Diretor de Ensino do Numar-SCB, Pr Jonas
Silva Faria – Coordenador do curso de Teologia do
UniCesumar, Ma. Rosemeri Schneider – Secretária
do Numar-SCB, Danilo Camargo de Oliveira –
Diretor do Departamento de Assuntos Internacionais
do Numar-SCB.
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Da esquerda para a direita: Vinicius Kumpel –
membro do Numar-SCB, Danilo Camargo de Oliveira
– Diretor de Assuntos Internacionais do Numar-SCB,
Ex-Prefeito de Maringá/PR – Silvio Barros, Me.
Rosemeri Schneider – Secretária do Numar-SCB,
MSc. Everton Fernando Alves – Diretor de Ensino do
Numar-SCB, Pr. Filipi Modzeieski Costa.

Da esquerda para a direita: Vinicius Kumpel – membro do Numar-SCB, Danilo Camargo de
Oliveira – Diretor de Assuntos Internacionais do Numar-SCB, Pr. Noel Cruz – Presidente da
OPEM, MSc. Everton Fernando Alves – Diretor de Ensino do Numar-SCB, Pr. Filipi Modzeieski
Costa, Me. Rosemeri Schneider – Secretária do Numar-SCB.
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APOIOS RECEBIDOS
Em reunião do Numar-SCB realizada em 19/03/16
na sede do Núcleo, o Pr. Adilson Gonçalves da Silva
Kasper, Departamental de Evangelismo da ANP,
oferece apoio ao Numar-SCB através da utilização
dos veículos de mídia da ANP e motiva os
participantes da reunião a continuarem a realizar o
trabalho de divulgação do criacionismo e firmou o
compromisso de auxiliar na organização do evento I
Simpósio sobre a Origem da Vida – Numar-SCB, a
ser realizado em 02 e 03 de junho de 2017.

Pastor e jornalista Michelson Borges expressa apoio
ao NUMAR-SCB através da divulgação das nossas
atividade e matérias em seu blog, e ainda formalizou
seu apoio por meio de gravação de vídeo em
11/07/2016 divulgado no canal no youtube.
Clique aqui e assista ao vídeo.

Em 05/08/16 é realizada reunião do Diretor
Presidente do Numar-SCB, Dr Agrinaldo J
Nascimento Junior, com o Sr. Horst Thonern para
apresentar as propostas do Núcleo e ratificar o
convite para trabalhar como Tesoureiro, o que foi
aceito por ele, para posterior votação em reunião.
Nesta ocasião, o Sr. Horst faz doação ao NumarSCB das 37 primeiras edições da Folha Criacionista
da SCB.
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O jornalista e apresentador Leandro Quadros, da TV
e Radio Novo Tempo, esteve em Maringá/PR em
06/08/16 com a Caravana Novo Tempo, visitou a
sede do Numar-SCB e conversou com a equipe
sobre apoiar o Núcleo nas divulgações de suas
atividades.

Pastor Erton Kohler, Presidente da IASD na Divisão
Sul-Americana, expressa apoio ao Numar-SCB,
mensagem gravada em 30/08/2016.
Clique aqui e assista ao vídeo.
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REUNIÃO EQUIPE SCB E NUMAR-SCB
Foi realizada reunião com as equipes da Sociedade
Criacionista Brasileira (SCB) e do NUMAR-SCB em
12 de outubro de 2016 na Faculdade Adventista
Paranaense (FAP) em Ivatuba/PR, constituída por
membros da SCB e do NUMAR-SCB.
Estiverem presentes nesta reunião: Dr Ruy Carlos de
Camargo Vieira – Presidente da SCB, Rui Corrêa
Vieira – Diretor Executivo da SCB, Fabio Porto, Hilda
Valentim Porto, Eduardo F. Lutz, Graça Lutz, Nahor
Neves de Souza Junior, Marcos Natal de Souza
Costa, Giannina Invernizzi Teroel, Agrinaldo Jacinto
do Nascimento Junior, Rosemeri Schneider, Rodrigo
Enami, Everton Fernando Alves, Horst Thonern, Julio
Henrique Pimentel Medrano, Pr Filipi Modzeieski
Costa, Gabriela Saldanha da Cruz Andrade, Marcio
Andrade, Marcela Calixto, Rolando Kalbermatter,
Christie Goulart Chadwick, Vinicius Kumpel.
Na ocasião foram discutidas ações e os desafios
atuais para o avanço da divulgação sistemática do
Criacionismo. Deste modo, os membros da reunião
estabeleceram uma comissão para buscar soluções
estratégicas para esses desafios composta pelos
participantes da reunião, sendo eleito como
Presidente da Comissão o Prof. Me. Rodrigo Enami.

APOIO DO NUMAR-SCB
GRUPOS DE ESTUDOS CRIACIONISTAS
O Numar-SCB está interessado em apoiar fundação de grupos de estudo criacionista.
Estas iniciativas são muito importantes, pois permite agregar pessoas com o fim de construir
conhecimento dentro das temáticas criacionistas. Atualmente os grupos de estudos de

Deleted:
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Londrina/PR liderado pela Marcela Calixto dos Santos e de Ivatuba/PR liderado por Daniel são
reconhecidos pelo Numar-SCB.
Se você tem interesse em formar um Grupo de Estudos Criacionista em sua cidade e precisa de
apoio, entre em contato com a equipe do Numar-SCB.

Em 29/10/2016 o Diretor Presidente do
Numar-SCB, Dr Agrinaldo J do Nascimento
Junior, realizou palestra criacionista na IASD
de Ivatuba-PR, resultando na criação de um
grupo de estudos criacionista.

Membros da IASD de Ivatuba/PR resolveram
iniciar um grupo de estudos criacionista na
cidade. O NUMAR-SCB está apoiando este
grupo de estudos.

EM LONDRINA/PR:
A partir da realização do XXIII Simpósio A Filosofia
das Origens realizado em Ivatuba/PR, a jovem
Marcela Calixto de Londrina/PR, que esteve
presente no evento, inicia troca de informações com
a equipe do Numar-SCB para criar um grupo de
estudos em sua cidade. Em 25/11/16 é realizada
reunião de membros do NUMAR-SCB com o grupo
de estudos. O NUMAR-SCB está apoiando o grupo
de estudos criacionista. Nesta ocasião, O MSc.
Everton Fernando Alves, Diretor de Ensino do
NUMAR-SCB, fala sobre "De que forma ações
educativas em criacionismo podem estimular a fé
cristã?"
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Após reunião da equipe do Numar-SCB com o grupo de
estudos criacionista de Londrina, foi realizado um evento
para jovens em conjunto com as duas equipes em
25/11/2016. O palestrante do Numar-SCB, Dr Rodrigo
Meneghetti Pontes, falou sobre Criacionismo. O Coral
Jovem de Londrina realizou apresentações durante o
evento. O Dr Agrinaldo J do Nascimento Junior, Diretor
Presidente do Numar-SCB, apresentou as propostas do
Numar-SCB. Para finalizar foi formada mesa redonda para
responder as dúvidas dos presentes.

GRUPO DE ESTUDOS CRIACIONISTA DE LONDRINA/PR:

O Grupo de Estudos Criacionista de Londrina teve sua origem no dia 20 de agosto de
2016, a partir de uma reunião onde alguns jovens da Igreja Adventista do 7º Dia (IASD)
resolveram se unir para estudarem juntos o Criacionismo. O livro A história da vida: de
onde viemos, para onde vamos, do jornalista Michelson Borges, foi escolhido para
nortear o estudo, considerando que trata o tema de forma introdutória e geral, algo
necessário e importante para quem está iniciando os estudos no assunto. Sendo assim,
foram marcadas reuniões mensais para o estudo de um capítulo do livro a cada vez. Foi
criado também um grupo no WhatsApp para troca de informações, notícias, aprendizado
e união entre interessados no tema. Nesse grupo virtual, além dos integrantes que
participam das reuniões são incluídos interessados no tema, independente de credo.
Além das reuniões de estudo, o grupo realiza programações mensais em igrejas, um
dos objetivos é proporcionar oportunidades para desenvolver talentos durante a
construção de conhecimentos ao se divulgar o Criacionismo. Além do fortalecimento da
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fé religiosa, o grupo de estudos estabelece um ambiente amistoso e de diálogo –
qualidade essencial para a formação humana.

Local das reuniões:
Rua Joel Hermes de Oliveira, 114,
Monte Belo.
Nas segundas sextas-feiras do mês, às
20h:00
Contato:
Marcela Calixto dos Santos
mcs.ela@gmail.com /
marcelacalixto@usp.br
(43) 99628-5915 / (43) 99859-9759

HOMENAGEM RECEBIDA
Homenagem recebida: O livro “Estética
na Natureza – a proporção áurea, retas
e curvas no plano e no espaço – acaso
ou planejamento?”, de autoria do Dr.
Ruy Carlos de Camargo Vieira, foi
publicado pela Sociedade Criacionista
Brasileira em homenagem ao NUMARSCB e foi lançado no XXIII Seminário A
Filosofia das Origens que ocorreu em
outubro de 2016 no Instituto Adventista
Paranaense.
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FEEDBACK DOS SEGUIDORES DAS ATIVIDADES DO NUMARSCB

Esses são alguns dos comentários e palavras de incentivos recebidos pelo Numar-SCB como
feedback de todo o material produzido e disponibilizado em seus canais de divulgação de
conteúdo.
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AGRADECIMENTOS
Ao Criador pelas oportunidades no ano de 2016 pelo privilégio em divulgar o criacionismo, por
perceber o conhecimento nesta área se multiplicar, bem como poder observar as pessoas
refletirem e se questionarem mais sobre o que lhes são apresentadas como verdade. "(...)
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão,
prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus" (Fil. 3:1314).
À Sociedade Criacionista Brasileira – SCB, Associação Norte Paranaense – ANP da IASD, Pr.
Adilson Gonçalves da Silva Kasper, União Sul Brasileira – USB da IASD, Me. Adauto Lourenço,
Creation Worldview Ministries, Comunidade Nova Morada, Pr. Michelson Borges, Gráfica
Maranata e todas as pessoas que apoiaram o trabalho do Numar-SCB durante o ano de 2016.
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COMISSÃO ORGANIZADORA DO RELATÓRIO 2016
Alexandre Kretzschmar – Integrante da Diretoria de
Comunicação do Numar-SCB

MSc. Everton Fernando Alves – Diretor de Ensino do
Numar-SCB

Me. Rosemeri Schneider – Secretária do NumarSCB
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Plano de Ensino
PALESTRANTES DE 2016
Agrinaldo do Nascimento Junior
Bárbara Kasper
Christie Goulart Chadwick
Claudia Aparecida Barbosa
Danilo Oliveira
Débora de Mello Gonçalves Sant’Ana
Edno José Almeida Filho
Eduardo César Meurer
Ericson Danese
Evandro Lombardi
Everton Fernando Alves
Fabio Porto
Gilson Patrick Fernandes Gomes
Grady S. McMurtry
Iracema Ayalla dos Santos
Iuri Gomes Ramos
Kesia Gemima Palma Rigo
Márcio Fraiberg Machado
Nahor Neves de Souza Junior
Natal Gardino
Paulo Willian Carvalho Sarvezuk
Ricardo Vargas de Andrade
Rodrigo Meneghetti Pontes
Ruy Carlos de Camargo Vieira
Victor Enrique Vizcarra Ruiz

EMENTA
Paleontologia,
Geologia,
Biologia,•
Vestígios das Origens na História,
Datações radioativas, Bioquímica do DNA,
Hermenêutica da literalidade de Gênesis,
Evolução química da vida, Psicologia,
Geoquímica, Controvérsias nos livros
didáticos, Neurociência não materialista
(mente e cérebro), Cosmologia, Física e
outras que se relacionarem com o
criacionismo.

TITULAÇÃO
Doutor em Química
Psicóloga
Doutora em Arqueologia
Mestranda em Biologia
Biólogo
Doutora em Biologia
Doutor em Filologia Semítica
Doutor em Química Analítica
Mestre em Teologia
Mestrando em Educação
Mestre em Ciências da Saúde
Engenheiro Agrônomo
Biólogo e Teólogo
Doutor em Divindades
Mestre em Fisiologia
Mestre em História
Doutora em Fisiologia
Doutor em Educação
Doutor em geologia
Doutor em Ministério
Doutor em Física
Nutricionista
Doutor em Química
Catedrático em Mecânica dos Fluidos Engenheiro Mecânica/Eletricista
Doutor em Física

OBJETIVO GERAL

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Tornar o telespectador/internauta e/ou•
ouvinte, possuidor de noções básicas
das facetas das teorias da origem da
vida: evolucionista e criacionista.
•
•
•
•
•

Orientar o ouvinte a comparar as•
teorias
propostas
aos
fatos
científicos;
Apresentar ao ouvinte a filosofia
que rege cada teoria;
Alertar o ouvinte aos possíveis
sofismas das teorias;
Capacitar o ouvinte a fim de ser
cético diante de novas informações;
Apresentar ao ouvinte, introdutória
e didaticamente, os modelos

•
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•
•
•

METODOLOGIA
Exposição dialoga da leitura e
discussão de artigos sobre o tema
Origem da Vida, com o objetivo de
contrapor,
mediante
os
fatos
científicos, os modelos: Evolucionista
e Criacionista.Encontros expositivos
em Power Point para apresentação
do conteúdo e vídeos. O palestrante
convidado tem a liberdade de usar o
recurso que desejar.

RECURSOS
Computador, Mesa de som,
Microfone, Data Show (projetor),
internet, apresentador passador de
slides, câmera de
gravação/transmissão ao vivo,
Televisor.
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usados no estudo da origem da
vida;
Apresentar
ao
ouvinte
fatos
científicos utilizados no estudo da
origem da vida;
Apresentar ao ouvinte a forma
como os fatos científicos são
acomodados em cada teoria;
Capacitar o ouvinte a fim de que ele
possa escolher, mediante análise
coerente e imparcial, a melhor
teoria.
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