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EVENTOS REALIZADOS 
 

ENSINO NAS ESCOLAS 
 

  

Aula sobre astronomia e a grandeza do       
Criador com estudantes do Ensino     
Fundamental em escola pública de Curitiba. 

Aula para o terceirão do CCA Bom Retiro 
com Dr. Nahor Neves de Sousa Jr. 

 
 
O NC-SCB deseja auxiliar o ensino de ciências nas escolas relacionando o            

conhecimento à cosmovisão bíblica, a qual é amplamente sustentada a partir de evidências             
científicas. Não ignoramos as propostas científicas anti-bíblicas que fazem parte do currículo            
escolar obrigatório, entretanto, apontamos as inconsistências científicas e bíblicas destes          
modelos. Desta forma, desde cedo os alunos terão contato com os ensinamentos bíblicos e              
aprenderão a defendê-los de forma racional em meios acadêmicos adversos. Terão também            
contato com uma visão crítica em relação a teorias que muitas vezes são impostas como               
sendo comprovadas e verdadeiras, sem de fato, o serem. 

 
Disciplinas nas quais o NC-SCB pode atuar: 
- Filosofia 
- Biologia 
- Geografia 
- História 
- Química 
- Física 
- Ensino religioso 
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ENSINO NAS IGREJAS 

Sermão criacionista na igreja Vila Oficinas          Sermão criacionista na igreja do Caiuá 
 

 
Sermão criacionista em Altonia-PR 

Stand do NC-SCB na Feira de Ministérios da 
IASD Central de Curitiba 

 
 
 
O NC-SCB entende que a mensagem literal de Gênesis, de que Deus é o Criador, é o                 

fundamento para todos os demais ensinamentos bíblicos. Reconhece que a fé se sustenta por              
meio de evidências, e que as pessoas (sobretudo os jovens e adolescentes),            
independentemente do seu credo, necessitam aprender a base racional de suas crenças estando             
prontos para quando delas questionados. 

O Núcleo Curitibano está à disposição para participar em programas de igrejas e             
escolas. 
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SIMPÓSIOS CRIACIONISTAS 
 
I Simpósio Criacionista NC-SCB 
 

 
 
O NC-SCB realiza eventos periódicos como simpósios, jornadas, congressos e aulas           

com palestrantes já consagrados no Criacionismo. Eventos desse porte mobilizam grande           
quantidade de pessoas devido ao alto nível de conteúdo e oportunidade de ouvir e interagir               
com professores renomados no meio acadêmico. 

O I Simpósio Criacionista foi um evento-teste e de baixo orçamento,           
consequentemente com pouca divulgação. Entretanto, superou as expectativas levando cerca          
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de 130 pessoas de diversas denominações religiosas (incluindo ateus) ao Espaço Bem pelo             
Bem (sede do NC-SCB). Devido à superlotação, houve necessidade de realizar as palestras             
em salas simultâneas e cada palestrante apresentou duas vezes sua palestra. As inscrições             
precisaram ser encerradas com uma semana de antecedência do evento por ultrapassarem a             
capacidade de lugares do local. O evento foi muito elogiado pela organização, qualidade das              
palestras, e até mesmo pelo coffee-break. 

Palestras: Alexandre Kretzschmar e Everton Fernando Alves 

              Interação no coffee-break                             Materiais para os inscritos 
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II Simpósio Criacionista NC-SCB 
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No dia 28/07/18, ocorreu o II Simpósio Criacionista NC-SCB, com dois grandes 
nomes do criacionismo no cenário mundial: 

 
Dr. Marcos N. Eberlin  
Químico, pós-doutor em Espectrometria de Massas pela       
Universidade de Purdue, USA. Foi presidente da Sociedade        
Internacional de Espectrometria de Massas (IMSF) de 2009 a 2014          
e, em 2016, recebeu a medalha Thomson da IMSF, maior honraria           
na área. Já publicou mais de 800 artigos científicos e possui mais de             
16 mil citações científicas. Atualmente é professor titular da         
UNICAMP e presidente-executivo da Sociedade Brasileira de       
Design Inteligente (TDI Brasil). 
 
Dr. Grady S. Mcmurtry 
Fundador e presidente da Creation Worldview Ministrie. É cientista         
e professor de Ciência e Religião, há 43 anos divulga o           
criacionismo bíblico científico. Antes, porém, foi professor de        
Evolução durante dez anos. Agrônomo pela Universidade do        
Tennessee, mestre em Ciências Ambientais pela Universidade       
Estadual de Nova Iorque, doutor em Teologia pela Faculdade         
Teológica Beacon, de Columbus, e doutor em Literatura pela         
Universidade Mid-Continent, no Kentucky. 
 

O evento foi realizado no novo auditório do Colégio Curitibano Adventista Bom            
Retiro e contou com a presença de 504 pessoas de diversas denominações religiosas,             
incluindo católicos, espíritas, ateus, agnósticos, entre outros. Estiveram também presentes os           
professores e diretores da Rede Adventista de Educação da região metropolitana de Curitiba,             
Joinville e Florianópolis, bem como professores de outras instituições de ensino públicas e             
privadas. 

Foi promovida também uma grande arrecadação de alimentos como forma de           
inscrição, totalizando 610 Kg que foram entregues em comunidades carentes. Através desta            
ação mostramos na prática o resultado da cosmovisão criacionista, que estimula o amor entre              
as pessoas por serem todos criados por um Deus de amor; ao passo que o evolucionismo                
estimula a competição sem limites entre os seres vivos. 

O evento foi ainda transmitido ao vivo através de live via Facebook do Núcleo, a               
qual ainda está disponível em sua página oficial. Veja algumas fotos desse grande evento na               
página seguinte. 
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Auditório lotado durante palestra do Dr. Eberlin: Behe x 

Darwin - o maior embate científico do século. 
 

 
Palestra do norte-americano Dr. Grady e sua tradutora. 

 

 
Interação entre os palestrantes e o público após o evento. 

As pessoas aparecem carregando o seu certificado do 
evento. 
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I Simpósio Criacionista NC-SCB em Morretes 
 

 
 

 
 
Simpósio NC-SCB no Vista Alegre 

Rafael Antônio Marques palestrando sobre as      
evidências da literalidade do Gênesis nos      
ideogramas chineses. 
 

 
 
 
 
 
 

9 



SÉRIE SOBRE CRIACIONISMO 
 

 
 
Através de temporadas temáticas, o NC-SCB constantemente reúne os interessados          

no Espaço Bem pelo Bem, que queiram aprender e debater sobre os temas em questão. Neste                
ano promovemos a realização de duas temporadas: Descobertas e Catástrofe. 

 
I Temporada - DESCOBERTAS: 
 

- A Mitologia e o Gênesis - com a historiadora Daniele Almeida de Souza 
 

- Apologética Cristã - com o médico neurologista Roberto Lenz Betz 
 

- A Arca de Noé e o Dilúvio - com o geógrafo André Luiz Marques 
 

- Criação Perfeita - com o estudante de biologia Weliton Augusto Gomes 
 
 

II Temporada - CATÁSTROFE: 
 

- A Geologia e o Dilúvio - com o mestre em geologia Hérlon da Silva Costa 
 

- Impacto Profundo - astronomia e dilúvio: alguma relação? - com o geógrafo            
André Luiz Marques 
 

- O Dilúvio e a Idade do Gelo: um panorama bíblico científico - com o              
fundador do projeto Onze de Gênesis e autor do livro de mesmo nome,             
Alexandre Kretzschmar 
 

- Evidências fósseis do dilúvio - com o biólogo Rafael Antonio Marques 
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ESPAÇO KIDS CRIACIONISTA 
 

 
 
Durante a temporada Descobertas foi iniciado o projeto do Núcleo Curitibano de            

trabalhar com crianças. Foi inaugurado no Espaço Bem pelo Bem um Espaço Kids             
Criacionista, que funciona simultaneamente aos episódios para adultos das temporadas sobre           
criacionismo. Desta forma, os pais podem participar e ainda levar seus filhos para que              
aprendam o criacionismo de uma forma que achem interessante e o compreendam. 

Não queremos deixar que as instituições evolucionistas construam o pensamento dos           
pequeninos para que quando forem adultos tenhamos que convencê-los novamente do           
criacionismo. Como diz a Bíblia, devemos ensinar as crianças no caminho em que devem              
andar para que nunca se desviem dele. 
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AÇÕES SOCIAIS 
 
Acreditamos que uma das maiores diferenças entre o evolucionismo e o           

criacionismo é a filosofia de vida que acompanha cada teoria. Enquanto a primeira incentiva              
a competição pela sobrevivência, a segunda é a teoria do amor! Muito mais que promover               
eventos científicos, desejamos mostrar na prática o resultado da cosmovisão criacionista.           
Nem sempre conquistar pela argumentação, mas sim, pela simpatia a uma teoria que, se for               
aceita, pode mudar o mundo! 

Viver o criacionismo é revelar a maior evidência da existência do Criador: o amor ao               
próximo! Com isso em mente, arrecadamos alimentos em nossos eventos para distribuir aos             
mais necessitados. Com os 610 Kg arrecadados no II Simpósio Criacionista NC-SCB foi             
possível alimentar muitas famílias carentes acompanhadas pelo Espaço Bem pelo Bem, cuja            
abrangência se estende até municípios vizinhos e também crianças carentes no bairro            
Uberaba, em Curitiba! 
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DEBATE NA UFPR 
 
Nos dias 10 a 12 de setembro, o NC-SCB, em parceria com o Departamento de               

Teoria e Prática de Ensino (DTPEN) da Universidade Federal do Paraná (UFPR),            
organizaram o II Seminário de Debate em Teorias da Origem da Vida no Setor de Ciências                
Biológicas. O evento ocorreu no setor de Ciências Biológicas da UFPR. 

Foi uma oportunidade única de apresentar o modelo criacionista bíblico para alguns            
alunos e professores da universidade que provavelmente nunca ouviriam nada sobre Deus de             
outra maneira. O evento teve o seguinte cronograma: 

 

Segunda-feira - 10 de setembro: 
18:30h - 21:30h: Dr. Nahor Neves de Souza Jr. - Criacionismo 
21:50h - 22:30h: Perguntas ao Dr. Nahor 
 
Terça-feira - 11 de setembro: 
18:30h - 21:30h: Dr. Erasto Villa Branco Jr. - Evolucionismo 
21:50h - 22:30h: Perguntas ao Dr. Erasto 
 
Quarta-feira - 12 de setembro: 
18:30h - 22:30h: Mesa redonda - Dr. Nahor, Dr. Erasto e Dr. Danislei Bertoni 

 
O debate prosseguiu de forma respeitosa e ao final, a conclusão unânime foi de que               

o diálogo com o criacionismo precisa ser incentivado nas universidades. Concordaram que o             
evolucionismo não deve ser imposto como dogma para que os alunos tenham liberdade de              
escolha em relação às teorias da origem da vida. Essa conclusão foi inédita numa              
universidade pública. 
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Equipe NC-SCB com Dr. Nahor e professores da UFPR 
 

 

Esquerda para direita: Dr. Carlos (organizador), Dr. 
Erasto, Dr. Danislei e Dr. Nahor 
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DEPARTAMENTO DE ASTRONOMIA 
 
No dia 03 de agosto, exatamente 5 meses após a fundação do Núcleo Curitibano da               

Sociedade Criacionista Brasileira, nasce como a primeira subdivisão do núcleo, o           
Departamento de Astronomia do NC-SCB. Estiveram presentes em reunião no Espaço Bem            
pelo Bem: André Luiz Marques, Everson Araújo, Rafael Antonio Marques e Roberto Lenz             
Betz. Na reunião foi realizado um planejamento inicial de atividades do departamento, eleito             
Rafael Antonio Marques como coordenador do departamento, e definidas idéias para           
confecção de um logotipo. 
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Evento de inauguração do Departamento de Astronomia NC-SCB 

 

Primeira observação astronômica do departamento. Ocorreu logo após a palestra, e foi 
possível observar Marte, Júpiter com sua famosa mancha e Saturno com seus anéis. 
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I ENCONTRO DE NÚCLEOS-SCB DO SUL DO BRASIL  
 

 
 

Entre os dias 9 a 11 de novembro ocorreu o I Encontro de Núcleos-SCB do Sul do                 
Brasil no Centro Adventista de Treinamento e Recreação (CATRE) de Palmas, no litoral             
catarinense. Além do Núcleo Curitibano (NC), estiveram também representados o NPOA           
(Núcleo Portoalegrense), NBLU (Núcleo Blumenauense), NUCRI (Nùcleo Criciumense),        
NULON (Núcleo Londrinense), NUMAR (Núcleo Maringaense), SCB (sede oficial de          
Brasília) e demais interessados em formar núcleos, vindos de todo o Brasil. 

Foi realizada a apresentação de cada núcleo com as respectivas atividades realizadas.            
Foram discutidos temas relacionados à administração de núcleos e estratégias de divulgação            
do criacionismo, bem como apresentadas as propostas de trabalho da SCB. O NC-SCB ficou              
responsável pelo workshop Criacionismo nas Universidades. 
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Participações do Núcleo Curitibano da Sociedade      
Criacionista Brasileira no I Encontro de      
Núcleos-SCB do Sul do Brasil 

 

 
NC-SCB juntamente com a diretoria da Sociedade Criacionista Brasileira 
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PROGRAMA IMERSÃO NUMAR-SCB 
 

 
 
Nos dias 7 e 8 de dezembro ocorreu um programa de imersão em criacionismo              

realizado em Maringá pelo Núcleo Maringaense da SCB. O NC-SCB marcou presença            
participando não somente como espectador, mas também apresentando o tema Código Moral            
pré-progamado? 
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REUNIÃO COM REDE ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO 
 

 
 
Após o Encontro de Núcleos da SCB, no dia 12 de novembro, representantes de              

cada núcleo criacionista juntamente com o presidente da SCB, Dr. Marcos Natal, se reuniram              
com os responsáveis pela Rede Adventista de Educação para todo o Sul do Brasil na sede da                 
União Sul Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 

O objetivo da reunião foi apresentar um panorama da controvérsia criacionismo x            
evolucionismo no Brasil e no mundo, bem como a relevância de investimentos no ensino a               
respeito do tema. Foi apresentado o trabalho que os núcleos têm desenvolvido e também              
discutidas estratégias de apoio entre os núcleos criacionistas e a Rede Adventista de Ensino. 
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