
 

 

 

 

Criação e evolução podem andar juntas? 
Cristãos podem abraçar a evolução como um meio de criação usado por Deus. É esse o 

argumento central do oitavo volume da série “Ciência e Fé Cristã” 

 

Você já se deparou com o pensamento de que a evolução é ateísta? Já se perguntou o que 

cristãos realmente querem dizer com “criação”? Já buscou saber quais são as objeções científicas 

à evolução? Já tentou entender se é possível conciliar o conceito da queda com a teoria da 

evolução? E o design inteligente então, o dizer sobre ele? 

Não são poucas as questões que surgem entre os cristãos quando o assunto é “criação e 

evolução”. No debate atual, é comum que seja necessário que uma visão seja tida como correta e 

a outra como equivocada.  

Em Criação ou Evolução – Precisamos escolher?, o neurocientista Denis Alexander quer mostrar 

ao leitor que os dois livros, a Bíblia (o Livro da Palavra de Deus) e a Natureza (o Livro das Obras 

de Deus) podem ser lidos em harmonia. Assim como era para Agostinho, para o autor “a 

natureza é o que Deus faz”. 

 

Os conceitos de criação e evolução, a noção bíblica sobre morte, a origem da vida, design 

inteligente e Adão e Eva são apenas alguns dos assuntos abordados pelo autor, que fala a 

linguagem da ciência e da fé cristã de maneira clara e acessível. 

 

Criação ou Evolução – Precisamos escolher? é o oitavo livro da série da série Ciência e Fé Cristã, 

em parceria com a ABC2, e propõe a visão de que crer na criação não precisa significar descartar 

a evolução, e vice-versa. 
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Sobre o autor 

 

- Denis R. Alexander foi presidente do Programa de Imunologia Molecular no Instituto Babraham, 

em Cambridge. Em 2006, tornou-se diretor-fundador do Instituto Faraday de Ciência e Religião 

no St. Edmund’s College, Cambridge, cargo que ocupou até 2012. Foi editor da revista Science 

and Christian Belief de 1993 a 2012. 
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O que disseram: 

 

Denis Alexander mostra acuidade científica, uma fé viva e até humor em uma abordagem 

criteriosa, inteiramente cristã e racional sobre criação e evolução. Criação ou Evolução – 

Precisamos escolher? vai percorrer um longo caminho para encorajar tantos os céticos como 

cristãos que o muito badalado conflito entre ciência e religião é uma miragem. E vai inspirar mais 

cristãos a prosseguirem em carreiras científicas e também aos cientistas a examinarem de perto 

as reivindicações da fé cristã. 

- Andy Crouch 

 

Uma contribuição atual e consistente para um debate importante. Nenhum cristão interessado 

nas questões das origens pode ignorar este livro. 

- Julian Hardyman 
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O livro em frases 

 

Não podemos conhecer a Deus pessoalmente pela fé, sem crer também que ele é o Criador de 

tudo o que existe. 

*** 

Todos os cristãos são criacionistas num sentido mais básico – eles apenas diferem em sua forma 

de ver como Deus criou. 

*** 

Mesmo os que eventualmente não acreditam na teoria da evolução fazem bem em buscar 

entender melhor aquilo com que discordam. 

*** 

Quando entro em meu laboratório, não paro, subitamente, de crer em Deus – longe disto, antes 

vou como um explorador cristão, buscando desvendar mais das maravilhas do mundo de Deus.  


