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CONTATO MENSAL DA SCB 
COM SEUS ASSOCIADOS 

É com satisfação que a Sociedade Criacionista Brasileira dá continuidade neste mês de 

março de 2015 ao terceiro ano de publicação de seu Boletim Mensal, sempre com a finalidade de 

estreitar os contatos com seus associados das várias categorias e também com os interessados em 

nosso trabalho, que nos contatam por e-mail ou pelos nossos sites. 

Continuamos a manter a intenção de divulgar mensalmente, de forma mais individualizada, 

algumas notícias que possam ser de interesse geral, algumas curiosidades e particularmente 

informações a respeito de atividades desenvolvidas pela Sociedade, inserindo também pelo menos 

um artigo (já editado em nossos periódicos, ou eventualmente inédito) sobre assunto julgado de 

interesse atual. 

Serão bem vindas sugestões para a contínua dinamização desse nosso veículo de interação 

entre a Sociedade e seus associados. Bastará enviá-las em resposta ao recebimento deste Boletim 

por e-mail ou ao acesso a ele feito em nosso site. 

Segue o conteúdo deste trigésimo terceiro Boletim. 

 

 

PROMOÇÃO DO MÊS DE MARÇO 

 

A promoção deste mês de março, feita pela Sociedade Criacionista 

Brasileira, é a publicação 

“Estudos sobre Ciência e Religião” 

Agradecemos a sua colaboração para a divulgação desta publicação 

entre seus parentes, amigos e conhecidos. 
 

A Diretoria da SCB 

 

 

Apresentamos o nosso agradecimento especial a todos aqueles que têm apoiado a Sociedade,  
tanto com o seu incentivo nos contatos pela Internet, como pela sua presença em nossos eventos,  

e particularmente pelo seu apoio financeiro para a continuidade de nossas atividades. 
 

 
Em 2015 continuaremos a ficar mais juntos  

http://dialogoeventos.dmanalytics2.com/click?u=http://www.institutofilantropia.org.br&i=1&d=U812YY5U-7V76-40ZU-ZW4W-0XV60Y5W1872&e=scb@scb.org.br&a=735X2726-U666-4U4X-97Z7-48UZ64699U60
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ARTIGO DO MÊS 

À guisa de “Artigo do Mês”, aproveitando o clima de “Semana Santa” iniciado após as 

festividades do Carnaval, apresentamos a seguir um texto elaborado há bastante tempo pelo 

Presidente da SCB, sobre uma antiga declaração de fé cristã que tem a ver diretamente com a 

aceitação de Deus no Cristianismo como o Criador de todas as coisas.  

O “CREDO APOSTÓLICO” E A CRIAÇÃO 

A versão latina do chamado “Credo Apostólico” é encontrada na carta de Eusébio de 

Cesareia à sua própria igreja; na carta de Atanásio ao imperador Joviniano; nas Histórias 

Eclesiásticas de Teodoreto e Sócrates, podendo existir variações suas devidas a diferentes 

traduções. A versão do “Credo Apostólico” intitulada comumente como “Credo de Nicéia” foi assim 

chamada por ter sido formulada por ocasião do Primeiro Concílio Ecumênico – conforme 

considerado pelos historiadores – no ano 325 da era cristã. 

Trancreve-se a seguir o texto em Latim que se encontra na Carta de Eusébio: 

 “Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem cæli et terræ, Visibilium omnium 

et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei Unigenitum, Et ex Patre 

natum ante omnia sæcula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, 

Genitum, non factum, consubstantialem Patri: Per quem omnia facta sunt. Qui propter nos 

homines et propter nostram salutem Descendit de cælis. Et incarnatus est de Spiritu 

Sancto ex María Vírgine, et homo factus est. Crucifíxus etiam pro nobis sub Pontio Pilato; 

Passus, et sepultus est, Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, Et ascendit in cælum, 

sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, Iudicare vivos et mortuos, 

Cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: Qui ex Patre 

Filioque procedit. Qui cum Patre et Fílio simul adoratur et conglorificatur: Qui locutus est 

per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum 

baptísma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum, Et vitam 

venturi sæculi. Amen.” [Sublinhados textos que serão comentados posteriormente].  

Para efeito de comparação com outras versões do Credo em Português a serem 

consideradas em seguida, apresenta-se a tradução literal desse texto: 

“Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas 

visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, gerado 

do Pai antes de todos os séculos Deus de Deus, Luz da luz, verdadeiro Deus de 

verdadeiro Deus, gerado, não feito, da mesma substância do Pai. Por Ele todas as coisas 

foram feitas. E, por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus: Se encarnou 

pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi 

crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado. Ressuscitou dos mortos ao 

terceiro dia, conforme as Escrituras; E subiu aos céus, onde está assentado à direita de 

Deus Pai. Donde há de vir, em glória, para julgar os vivos e os mortos; e o Seu reino não 

terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai (e do Filho); e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eus%C3%A9bio_de_Cesareia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eus%C3%A9bio_de_Cesareia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Atan%C3%A1sio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joviniano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teodoreto
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com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, 

Santa, Católica e Apostólica. Confesso um só batismo para remissão dos pecados. Espero 

a ressurreição dos mortos; E a vida do mundo vindouro. Amém.” 

A título de ilustração, seguem outras duas versões do Credo em Português, utilizadas com 

autorização eclesiástica em Catecismos Católicos, a primeira publicada em Portugal, e a segunda 

no Brasil. 

COMPÊNDIO DE DOUTRINA CRISTÃ PRESCRITO POR S.S. PIO X 

“Creio em Deus Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu 

único Filho, Nosso Senhor; o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da 

Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos; foi crucificado, morto e sepultado. Desceu aos 

infernos, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu ao Céu; está sentado à direita de 

Deus Pai todo-poderoso; donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E creio no Espírito 

Santo, na Santa Igreja Católica; na comunicação dos santos, na remissão dos pecados; na 

ressurreição da carne; na vida eterna. Amém.” 

CELEBRAÇÃO DA EUCARISTIA (TEXTO ÚNICO OFICIAL DO ORDINÁRIO DA MISSA 
APROVADO PELA CNBB) – 1949 – 2ª EDIÇÃO 

“Creio em Deus Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu 

único Filho, Nosso Senhor; o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da 

Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos; foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à 

mansão dos mortos, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu ao Céu; está sentado à 

direita de Deus Pai todo-poderoso; donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E creio 

no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica; na comunicação dos santos, na remissão dos 

pecados; na ressurreição da carne; na vida eterna. Amém.” 

    

À esquerda – Credo de Niceia (Ícone Ortodoxo Oriental retratando Constantino, ao centro junto aos Pais do 
Primeiro Concílio de Nicéia – 325 A.D.) [Acervo de acesso livre da Wikimedia Foundation] 

À direita – Primeiro Concílio de Niceia (Ícone Ortodoxo Oriental representando o Primeiro Concílio de Niceia – 
325 A.D.) [Acervo de acesso livre da Wikimedia Foundation] 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Una,_Santa,_Cat%C3%B3lica_e_Apost%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Una,_Santa,_Cat%C3%B3lica_e_Apost%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiro_Conc%C3%ADlio_de_Nic%C3%A9ia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Licen%C3%A7a_livre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation
http://pt.wikipedia.org/wiki/Licen%C3%A7a_livre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation
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Podemos nós também crer nessas declarações expressas no Credo Apostólico?   

Há nelas fundamento bíblico?  

Como deve ser compreendido o CREDO em toda a sua extensão? 

Segue um esboço indicativo de algumas passagens bíblicas que destacam o 

fundamento escriturístico das declarações do CREDO e nos ajudam a responder essas 

perguntas. 

1 – Creio em Deus Pai 

 Todo Poderoso 

Mateus 6:9 e 13 – Pai nosso que estás no céu ... Teu é o poder 

I Timóteo 6:16 – O único que possui imortalidade, que habita em luz 

inacessível 

 Criador do Céu e da Terra 

Gênesis 1:1 – No princípio criou Deus 

2 – Creio em Jesus Cristo 

 Seu único Filho – João 1: 1, 14 e 18 – No princípio era o Verbo ... e o Verbo 

era Deus ...  

e o Verbo se fez carne e habitou entre nós ... e vimos a Sua glória ... como do 

Unigênito do Pai ... o Deus unigênito que está no seio do Pai 

 Nosso Senhor – Marcos 1:3 e 12:37, Mateus 15:22, Lucas 5:17 e 24:34 – 

Preparai o caminho do Senhor ... O próprio Davi chama-lhe Senhor ... Senhor, 

filho de Davi ... E o poder do Senhor estava com ele para curar ... O Senhor 

ressuscitou  

 Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da virgem Maria 

– Isaías 7:14, Mateus 1:20 – Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho 

... Emanuel (que quer dizer: Deus conosco) ... Não temas receber Maria, tua 

mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo  

 Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado – Mateus 

27:2, 35, 50, 59-60 – E, amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao 

governador Pilatos ... Depois o crucificaram ... E Jesus, clamando outra vez 

com grande voz, entregou o espírito ... E José, tomando o corpo, envolveu-o 

num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na 

rocha. Talvez sejam essas palavras o ponto central da declaração de fé, que 

destaca o chamado “Mistério da Redenção”: II Coríntios 8:9 – Pois conheceis 

a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor 

de vós, para que, pela Sua pobreza, vos tornásseis ricos! 

[A sabedoria popular, a respeito da inclusão do potentado romano nessa 

expressão de princípios de fé, com ironia cunhou o conhecido provérbio 
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“Como Pilatos no Credo”, com a intenção de destacar algo que na realidade 

nada teria a ver com o assunto em questão...] 

Desceu à mansão dos mortos (ao “inferno”, ou “foi sepultado”, conforme 

outras versões da Bíblia) – Mateus 27:59-60 – José O depositou no seu 

túmulo.  

[“Mansão dos mortos” = “sepultura”, conforme o texto latino do CREDO = 

região sob o solo, debaixo do solo, “inferior” ao solo (daí o termo “inferno”), 

Sheol em Hebraico, Hades em Grego]. 

 Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos – Mateus 12:40 e 28:1, 6 – Porque 

assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, 

assim o Filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra ... 

No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, ... foram ver o 

sepulcro ,,, Ele não está aqui; ressuscitou como havia dito 

[A ressurreição sela o Plano da Salvação!] 

 Subiu ao(s) céu(s) – Atos 1:9 – Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às 

alturas, à vista deles, e uma nuvem O encobriu dos seus olhos 

 Está assentado à direita de Deus Pai Todo Poderoso – Atos 7:55, Mateus 

28:18 – Estêvão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória 

de Deus e Jesus, que estava à Sua direita ... Todo o poder (autoridade) me foi 

dado no céu e na terra 

 Donde há de vir julgar os vivos e os mortos – João 14:3, Daniel 7:10 – E 

quando eu for e vos preparar lugar, voltarei ... Assentou-se o tribunal (o juízo) 

e abriram-se os livros 

3 – Creio no Espírito Santo 

 Gênesis 1:2 – E o Espírito de Deus pairava sob as águas [atuação na 

Criação] 

 João 14:16-17, 26 – Rogarei ao Pai e Ele vos dará ... o Espírito da verdade ... 

o Consolador, o Espírito Santo que ... vos ensinará todas as coisas e vos fará 

lembrar de tudo o que vos tenho dito [(atuação na Redenção]. 

 Gálatas 5:22-23 – Mas o fruto do Espírito é ... [Algo muito distinto do que é 
apregoado pelos chamados “movimentos carismáticos”]. 

 Atos 5:32 – ... o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. 

4 – Na Santa Igreja Católica 

 Mateus 16:18 – ... sobre esta pedra edificarei a Minha igreja 

[Etimologicamente “católico” significa “universal” – Ver Hebreus 12:22]. 

 Atos 4:11 – Pedro: Este Jesus é a Pedra rejeitada por vós! I Pedro 2:4-5 – 

passagem bíblica que marca a distinção entre a “Rocha” e as pedras, uma 

das quais o apóstolo Pedro reconhece ser ele mesmo]. 
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5 – Na comunhão dos santos  

 Daniel 7:18 – ... os santos do Altíssimo receberão o reino. 

 [I Timóteo 2:5 – Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os 

homens, Cristo Jesus, homem]. 

6 – Na remissão dos pecados  

 I João 3:4 – ... o pecado é a transgressão da lei. 

 Romanos 6:23 – ... o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de 

Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. 

7 – Na ressurreição da carne 

 João 5:28-29 – ... todos os que se acham nos túmulos ouvirão a Sua voz. 

 Romanos 6:4-5 – fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, 

como Cristo foi ressuscitado ... também andemos nós em novidade de vida. 

 [Passagens complementares são I Tessalonicenses 4 13-18 e I Coríntios 

15:51-57]. 

8 – Na vida eterna 

 João 11:25 – Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em Mim, ainda que 

morra, viverá. 

 João 3:16 – Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho 

unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida 

eterna. 

RESUMO – PLANO DA REDENÇÃO 

O CREDO ressalta os principais pontos da fé cristã, que expressa o “Plano da 

Redenção”: Deus Criador – pecado – morte – Cristo Redentor – restauração – vida 

eterna. 

Como estudiosos da Bíblia, devemos também crer, em toda a sua profundidade, 

nas palavras do CREDO, que, à luz das Escrituras, apresentam como fundamento básico 

a existência de um Criador que opera com indescritível amor Seu plano de restauração de 

todas as coisas ao seu nível inicial de perfeição expresso em Sua obra da Criação. 

O CREDO, assim, não deixa de ser um documento cuja essência deriva da crença 

em Deus como Criador, e em virtude da separação provocada pelo pecado, também 

como Redentor ! 
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NOTÍCIAS 

ANTIGO TABLETE BABILÔNICO RECENTEMENTE TRADUZIDO 
TRAZ INTERESSANTES DESCRIÇÕES SOBRE O EPISÓDIO DO  

“DILÚVIO BABILÔNICO” 
 

Recentes notícias divulgadas pelo informativo eletrônico da “Biblical Archaeology 

Review” (BAR) apresentam detalhes das descrições do episódio do Dilúvio descritos em 

tabletes mesopotâmico traduzido no Museu Britânico. 

 

 
O tablete recentemente traduzido por Irving Finkel, que ficou conhecido como “O Tablete da Arca”, 

está escrito em caracteres babilônios antigos (1900 – 1700 a.C.) e relata a história do Dilúvio, em 

que a divindade Enki ensina Atrahasis, o Noé babilônico, como construir uma arca. 

O surpreendente é que a arca teria o formato circular! 

Reproduzem-se, a seguir, trechos do artigo de Noah Wiener sobre o assunto, 

divulgado no Informativo da BAR de 29/1/2014. 

 

MODELO MESOPOTÂMICO DA ARCA DE NOÉ 
Pesquisador reproduz Arca bíblica em escala menor para testar projeto de Noé 

Irving Finkel, traduziu o relato encontrado em tablete de argila encontrado na 

Mesopotâmia, e reconstruiu em escala reduzida o que entendeu ser a “Arca de Noé” descrita 

nesse tablete.  

Intrigado com a história bíblica, Irving Finkel traduziu no decorrer de 20 anos diversos 

tabletes da antiga Mesopotâmia e concluiu que a arca foi um ousado projeto de engenharia, 

que ele resolveu reproduzir de acordo com suas traduções. 

Em um primeiro momento, o pesquisador já surpreendeu a todos ao afirmar que a 

arca, espécie de barco, era totalmente redonda. Ele, então, juntou uma equipe de 

http://dbcfaa79b34c8f5dfffa-7d3a62c63519b1618047ef2108473a39.r81.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/ark-tablet.jpg
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engenheiros e, com técnicas que teriam sido utilizadas à época, começou a construir sua 

miniatura. 

O local escolhido para construir a reprodução foi Kerala, na Índia. Para construir a 

arca, foram utilizadas técnicas conhecidas há 4 mil anos e materiais como bambu e madeira, 

além de produtos naturais para impermeabilização. Após pronta, a arca foi testada e falhou. 

 

Segundo Irving, o impermeabilizante natural utilizado por ele era menos efetivo que o 

de 4 mil anos atrás, o que fez com que muita água entrasse na arca. Assim, só foi possível 

fazê-la flutuar com a ajuda de uma bomba hidráulica exaustora.  

 
Interessante vista do modelo da Arca construído por Irving Finkel 

(No relato, a dimensões eram de 35.000 ft2 de base por 20 ft de altura) 

ANIMAIS ENTRANDO NA ARCA AOS PARES 

Outro detalhe interessante apresentado no artigo de Noah Wiener no Informativo da 

BAR foi a entrada dos animais na Arca “de dois em dois”. 

 

Desenho apresentado no “The Telegraph”: animais entrando aos pares na Arca 

http://dbcfaa79b34c8f5dfffa-7d3a62c63519b1618047ef2108473a39.r81.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/guardian-image.jpg
http://dbcfaa79b34c8f5dfffa-7d3a62c63519b1618047ef2108473a39.r81.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/guardian-image.jpg
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 Conforme declara Irving Finkel em seu artigo para o “The Telegraph”, ele ficou 

extremamente impressionado com o raro ideograma cuneiforme sana utilizado para a 

descrição da entrada dos animais na arca. No Dicionário Assírio de Chicago, esse termo é 

listado com o significado de “dois cada, dois a dois”. Compare-se com o relato bíblico: 

“Dos animais limpos, e dos animais imundos, e das aves, e de todo réptil 

sobre a terra, entraram para Noé na arca, de dois em dois, macho e fêmea, 

como Deus lhe ordenara.” (Gênesis 7:8-9). 

Esses caracteres cuneiformes foram impressos no “Tablete da Arca” mais de um 

milênio antes de ter sido escrito o relato de Gênesis, e não obstante ambos mantêm entre si 

uma forte correlação temática no que diz respeito ao comportamento dos animais!  

Quanto ao modelo da Arca, chama a atenção o fato de que, posto à prova esse 

modelo circular, ele “falhou”! Experimentos que têm sido levados a efeito com o modelo 

retangular, entretanto, comprovaram a enorme estabilidade desse formato.  

 Quanto à entrada dos animais na Arca, entendemos que o relato do “Tablete da Arca” 

nada mais é do que uma deturpação da verdade inicial transmitida por Noé à sua 

descendência, e que nós é que devemos ficar verdadeiramente impressionados com essa 

deturpação e com outras que foram sendo trazidas à luz nas numerosas descobertas e 

leituras dos tabletes mesopotâmicos relacionados com a história bíblica.  

Apenas a título de curiosidade, lembramos que Noé viveu mais 330 anos após o 

Dilúvio, sendo que Abraão nasceu 54 anos antes da morte de Noé, e muito do conhecimento 

transmitido por Noé à sua descendência poderia ter sido preservado pela descendência de 

Abraão até a codificação feita posteriormente por Moisés.  

 

CURIOSIDADE 

 
AMOR MATERNAL 

A Teoria da Evolução das espécies proposta por Darwin tem como ponto central o 

egoísmo que acaba sendo a mola propulsora da seleção natural, com a tese da 

sobrevivência do mais forte. 

Nela não há lugar para o altruísmo nem para atos de sacrifício em benefício dos mais 

desfavorecidos. Em seu contexto, atos que refletem o instinto maternal que expressa amor 

pelos filhos também não encontra abrigo. 

https://intribulationepatientes.wordpress.com/2008/02/28/a-impossibilidade-da-evolucao/
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Assim apraz-nos apresentar aqui como curiosidade, nas fotos abaixo, a expressão do 

amor maternal de uma “simples galinha” ... 

São fotos tiradas pelos Editores, ocasionalmente em um sítio, onde uma espiga de 

milho havia sido posta a secar em cima de um mourão, sobre o qual a galinha-choca 

conseguiu pousar para debulhar a espiga pacientemente, durante o tempo necessário para 

que toda ela fosse debulhada e os grãos caíssem ao chão para o repasto de seus filhotes ! 

 

   

Sem dúvida, o amor maternal da galinha-choca reflete o amor divinal de Jesus, 

expresso nos Evangelhos de Mateus (23:37) e Lucas (13:34): “Jerusalém, Jerusalém, ... 

quantas vezes quis Eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos de 

baixo das asas e vós não o quisestes !” 

 

ÚLTIMAS INFORMAÇÕES 

RECENTES LANÇAMENTOS DE LIVROS 

 
 

“MISTÉRIOS QUE CONFÚCIO NÃO RESOLVEU” 

 

Estará sendo lançado no mês de abril, dando sequência aos livros de autoria de Ethel 

Nelson sobre os caracteres ideográficos chineses, o livro com o título acima, traduzido pelo 

nosso colaborador Dr. Carlos Gama Michel, a quem ficam aqui apresentados nossos 

profundos agradecimentos pelo seu magnífico trabalho, iniciado com a tradução do primeiro 

livro “Descoberta do Gênesis na Língua Chinesa”, e a ser continuado com a tradução do 

terceiro livro prestes a ser terminado, cujo título é “A Promessa de Deus aos Chineses”. 
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PROMOÇÕES 
 

ESTUDOS SOBRE CIÊNCIA E RELIGIÃO 

 
 A partir deste mês de março estará em oferta a publicação de autoria do Prof. Orlando 

R. Ritter intitulada “Estudos em Ciência e Religião, nova edição das famosas “Apostilas do 

Prof. Ritter” agora trazida à luz pela SCB, que terá o seu lançamento oficial no dia 7/3/2015 

no UNASP-SP, com a presença do autor, em noite de autógrafos. 

 

  
 

Acompanhe periodicamente as novas promoções que estarão sendo divulgadas 
mensalmente na Loja Virtual do site da SCB. 
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PUBLICAÇÕES DA SCB 
 

Como adquirir os livros e outras produções da SCB ? 
 
 Acesse a Loja Virtual da SCB em www.scb.org.br para a aquisição de todo o material 
produzido pela Sociedade. O folder apresentado a seguir com indica o excelente material 
que a SCB tem para oferecer a todos os interessados na controvérsia Criação vs. Evolução. 
 
 

 
 

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE CRIACIONISMO E EVOLUCIONISMO 
 

A capa desta recente publicação da SCB mostra uma interessante composição 
artística ilustrando objetos de estudo de áreas diversas da Ciência – da Astronomia à 
Geologia e à Biologia – ressaltando também tópicos básicos da Física e da Química, e o 
inefável decorrer do tempo. 

 
 

http://www.scb.org.br/
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Esta figura foi escolhida como motivo exatamente 
porque nos faz lembrar que a Ciência procura compreender 
com maior profundidade o maravilhoso Universo no qual 
estamos inseridos, como seres humanos, estudando o 
funcionamento e o inter-relacionamento entre todas as suas 
partes componentes, do macrocosmo ao microcosmo. 

Por outro lado, essa escolha nos traz à mente, também, 
as mais profundas aspirações e inquietações da alma 
humana ao contemplar a imensidão e a complexidade desse 
cosmo que nos cerca – “Quem somos?”, “De onde viemos?”, 
“Para onde vamos?”. 

Tudo que pudemos até hoje conhecer a respeito do 
Universo nos apela intimamente para a decisão crítica que havemos de tomar entre dois 
extremos excludentes – “Acaso” ou “Planejamento”? Este livro pretende apresentar 
respostas que possam nos apontar evidências que nos possibilitem decidir racionalmente 
a favor de um desses extremos opostos: o que aceita a existência de Planejamento e, 
portanto, de um Planejador ! 

Pense nisso ! 

 
CRIACIONISMO BÍBLICO 

 
No mês de novembro do ano passado foi lançada pela SCB a publicação 

“Criacionismo Bíblico”, de autoria de Jónatas E. M. Machado, jurista criacionista português, 
Professor na Universidade de Coimbra, cuja capa e descrição do conteúdo seguem abaixo. 
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O PROFETA DANIEL, O CIENTISTA ISAAC NEWTON  
E O ADVENTO DO MESSIAS 

 

Aguarde o lançamento desta nova publicação da SCB para o mês de maio ! 

 
 

COSMOVISÃO CRIACIONISTA BÍBLICA 
 

O lançamento desta nova publicação da SCB deverá ser feito também no mês de 
abril, em comemoração aos 43 anos da SCB. 
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ANUIDADES 

A Sociedade Criacionista Brasileira (SCB) procedeu à reformulação do seu processo de 
recebimento do pagamento das anuidades de seus associados de todas as três Categorias 
estabelecidas em seu Estatuto, com a finalidade de facilitar a todos o cumprimento desse 
compromisso assumido por ocasião da sua inscrição no Quadro Associativo da Sociedade. 

A partir deste ano de 2015, para maior comodidade de todos, o pagamento das anuidades 
passou a ser feito mediante depósito ou boleto bancário que poderá ser gerado pelo próprio 
associado, seguindo as instruções que permanentemente estarão inseridas em local acessível em 
nosso site www.scb.org.br e envio pelo seu e-mail cadastrado. 

A partir do final deste mês de março, com antecedência de 15 (quinze) dias relativamente à 
data do vencimento de sua anuidade, cada associado passará a receber um e-mail relembrando 
essa data para saldar o seu compromisso. Os associados que desejarem fazer seu pagamento 
mediante depósito bancário identificado, poderão fazê-lo em uma das contas correntes da SCB 
discriminadas abaixo: 

Sociedade Criacionista Brasileira 
Banco Bradesco – Agência 6550-1 

Conta corrente 0000151-1 
ou  

Sociedade Criacionista Brasileira  
Banco do Brasil – Agência 1419-2 

Conta corrente 7643-0 
 

Solicitamos aos associados que, após ter sido efetuado o respectivo depósito de sua 

anuidade, nos sejam enviadas por e-mail informações sobre a data e o Banco, ou simplesmente 

cópia do comprovante de depósito, para podermos efetuar a sua necessária contabilização. 

Lembramos aos associados que, estando em dia com as sua anuidade, terão direito a desconto 

especial nas publicações editadas pela SCB, conforme já informado no próprio ato de sua inscrição. 

 Mantenham atualizado o seu cadastro junto à SCB para receber por e-mail periodicamente 

nosso Boletim e outras informações. 

 Divulguem nossos sites a seus amigos e conhecidos: 

 Todos os sites/facebooks em um só lugar: www.criacionismo.org.br  

 Sociedade Criacionista Brasileira: www.scb.org.br 

 Revista Criacionista: www.revistacriacionista.org.br 

 Seminários “Filosofia das Origens”: www.filosofiadasorigens.org.br 

 TV Origens: www.tvorigens.org.br 

 De Olho nas Origens: www.deolhonasorigens.org.br (para as crianças) 

 
 Falem conosco: 

 e-mail: scb@scb.org.br 

 Telefone: (61)3468-3892 
 
Acompanhem-nos também no Facebook, e no YouTube: 

www.criacionismo.org.br 
 

 

http://www.scb.org.br/
http://www.scb.org.br/
http://www.revistacriacionista.org.br/
http://www.filosofiadasorigens.org.br/
http://www.tvorigens.org.br/
http://www.deolhonasorigens.org.br/
http://www.criacionismo.org.br/

