Ótimos argumentos contra a “Teoria da Evolução”
Vídeos, Respostas, Livros e Textos

1) VÍDEOS
Argumentos. Teoria da Evolução: PONTOS PARA DISCUTIR COM EVOLUCIONISTAS
OBSTINADOS - Profª Dra. Marina Vanini
https://www.youtube.com/watch?v=axuirHOrb8M

Argumentos. Debate Criacionismo versus Evolucionismo
https://www.youtube.com/watch?v=1IfFgM7Vvws&t=0s

Catolicismo e Evolucionismo. São conciliáveis?
https://www.youtube.com/watch?v=wguKDRNJbjk

É possível um católico defender a Teoria da Evolução?
http://www.youtube.com/watch?v=QdEa09mLPCU

É possível uma Teoria da Evolução compatível com a Doutrina Católica?
https://www.youtube.com/watch?v=wguKDRNJbjk

Elogio dos defensores do design inteligente
https://www.youtube.com/watch?v=Wrv93FfJn0k

O evolucionismo de Charles Darwin: sentido, história e erros filosóficos - Profª Marina
Vanini
http://www.youtube.com/watch?v=KBMN1xDqHLo

Ótimos argumentos contra a "Teoria da Evolução" - Completo, Legendado
https://www.youtube.com/watch?v=AlBWbdprG2I

2) RESPOSTAS
'Por que vocês não aceitam a teoria da evolução?' (Texto fundamental)
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/ciencia/20040821230934/

A cegueira do evolucionismo
https://intribulationepatientes.wordpress.com/2008/02/10/a-cegueira-do-evolucionismo/

A Evolução e Eu
http://angueth.blogspot.com/2012/02/evolucao-e-eu.html

A impossibilidade da evolução
https://intribulationepatientes.wordpress.com/2008/02/28/a-impossibilidade-da-evolucao/

A metafísica contra a teoria da evolução (I)
http://contraimpugnantes.blogspot.com/2012/02/metafisica-contra-teoria-da-evolucao.html

A metafísica contra a teoria da evolução (II): resposta a uma objeção comum
http://contraimpugnantes.blogspot.com/2012/02/metafisica-contra-teoria-da-evolucao-ii.html

A metafísica contra a teoria da evolução (III): incompatibilidade entre fim e meios
http://contraimpugnantes.blogspot.com/2012/02/metafisica-contra-teoria-da-evolucao_06.html

A metafísica contra a teoria da evolução (IV): a deificação da matéria
http://contraimpugnantes.blogspot.com/2012/02/metafisica-contra-teoria-da-evolucao-iv.html

A metafísica contra a teoria da evolução (V): a criação, um problema de natureza diversa
http://contraimpugnantes.blogspot.com/2012/02/metafisica-contra-teoria-da-evolucao-v.html

A metafísica contra a teoria da evolução (VI): a natureza dos predicáveis
http://contraimpugnantes.blogspot.com/2012/02/metafisica-contra-teoria-da-evolucao-vi.html

A metafísica contra a teoria da evolução (VII): ainda os predicáveis
http://contraimpugnantes.blogspot.com/2012/02/metafisica-contra-teoria-da-evolucao_18.html

A questão é: você pode me dizer alguma coisa que você sabe sobre evolução que você
acredita ser verdade?
http://angueth.blogspot.com/2010/12/um-pouco-mais-sobre-evolucao.html

A Teoria da Evolução contra a ciência e a Fé (O conto do macaco)
http://www.montfort.org.br/bra/veritas/ciencia/conto_macaco/

Ateísmo é consequência natural do Evolucionismo
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/ciencia/20040729133138/

Chegou a hora de dizer adeus a Darwin
https://intribulationepatientes.wordpress.com/2008/04/07/chegou-a-hora-de-dizer-adeus-a-darwin/

Enfim, descobertos fósseis intermediários?
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/ciencia/20060316133409/

Espécies humanas extintas?
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/ciencia/20041105130427/

Evolução: o Deus dos ateus
http://angueth.blogspot.com.br/2016/03/evolucao-o-deus-dos-ateus.html

Evolucionismo: dogma científico ou tese teosófica? - Fedeli, Vanini, Almeida
http://www.montfort.org.br/bra/cadernos/ciencia/evolucionismo/

Evolucionismo: mais do que teoria científica, um sistema metafísico
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/ciencia/20040821230934/

Evolucionismo: muitas suposições, nenhum fato
https://intribulationepatientes.wordpress.com/2008/04/18/evolucionismo-muitas-suposicoesnenhum-fato/

Evolucionistas já reconhecem o próprio fracasso?
http://www.montfort.org.br/bra/veritas/ciencia/darwin_aposentado/

Há evidências a favor da Teoria da Evolução?
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/ciencia/20040729204905/

Há pelo menos uma prova demonstrável da evolução?
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/ciencia/20050718184745/

No princípio não era o berro

http://www.montfort.org.br:84/no-principio-nao-era-o-berro/

O que dizer de Teilhard de Chardin que era evolucionista falsificou fósseis para provar sua
mentira cósmica?
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/ciencia/20050730151919/

Por que a academia adota a Teoria da Evolução?
http://angueth.blogspot.com/2010/11/por-que-academia-adota-evolucao.html

Qual a relação entre espiritismo e evolucionismo?
http://www.montfort.org.br/bra/veritas/ciencia/espiritismo-evolucionismo/

Se descendemos de um único casal, como surgiram as raças humanas?
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/ciencia/20040808140944/

Sobre darwinismo e mistério - G. K. Chesterton
http://angueth.blogspot.com/2010/12/sobre-darwinismo-e-misterio.html

Teoria da Evolução é incontestável?
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/ciencia/20060106222823/

Teoria da Evolução: uma mentira sesquicentenária - Fabio Vanini
http://www.montfort.org.br/bra/veritas/ciencia/150_darwinismo/

3) LIVROS E TEXTOS
A cegueira do evolucionismo
https://www.4shared.com/web/directDownload/0Lghp2Oqca/l9hKI7l4.79990dc9742ff658375cf367
ebc9a34e

A Evolução e Eu
https://www.4shared.com/web/directDownload/eTRwCV8Jei/l9hKI7l4.bc0af8f0a385d21ba5ddc86e
1c793e97

A impossibilidade da evolução
https://www.4shared.com/web/directDownload/EjvuRjShca/l9hKI7l4.90d4742ab656423e5af35c34
45ae5f7f

A metafísica contra a teoria da evolução (I)
https://www.4shared.com/web/directDownload/i3MveE8nca/l9hKI7l4.47ab180715e57d9a32921ca
611e84d41

A metafísica contra a teoria da evolução (II): resposta a uma objeção comum
https://www.4shared.com/web/directDownload/cl_bdGNTei/l9hKI7l4.36e6f00a33158c820e7f7f72f
51336c3

A metafísica contra a teoria da evolução (III): incompatibilidade entre fim e meios
https://www.4shared.com/web/directDownload/jEXuIqC1ca/l9hKI7l4.e1207531eb723257c1e93434
a69627f7

A metafísica contra a teoria da evolução (IV): a deificação da matéria
https://www.4shared.com/web/directDownload/XtR86owBca/l9hKI7l4.92ba405db72028e7fd2129d
3465712c9

A metafísica contra a teoria da evolução (V): a criação, um problema de natureza diversa
https://www.4shared.com/web/directDownload/T99vLgcca/l9hKI7l4.ba62b7f5b3fbb7e3994707418d4b56aa

A metafísica contra a teoria da evolução (VI): a natureza dos predicáveis
https://www.4shared.com/web/directDownload/HxPQFrNei/l9hKI7l4.36c42dc061ba48358cc685113383f063

A metafísica contra a teoria da evolução (VII): ainda os predicáveis
https://www.4shared.com/web/directDownload/5pemVkQyca/l9hKI7l4.b66ab990edb70cd54b5d76f
ecab4fb3e

A questão é: você pode me dizer alguma coisa que você sabe sobre evolução que você
acredita ser verdade?
https://www.4shared.com/web/directDownload/ZJ7wF0S0ca/l9hKI7l4.13c913fe971f5f9d13993c52
750e603f

A Teoria da Evolução contra a ciência e a Fé (O conto do macaco) - Raul Leguizamon
https://www.4shared.com/web/directDownload/DluxoLZOce/s71dx.4720766d1d725a6215bbe9895
ec9b4f7

Ateísmo, consequência natural do Evolucionismo - Fábio Vanini
https://www.4shared.com/web/directDownload/rPU_3Rntba/s71dx.35e0789b728e0271e019a269f8f
f264d

Chegou a hora de dizer adeus a Darwin
https://www.4shared.com/web/directDownload/CfOoGZ6Kei/l9hKI7l4.dd1b957be0d1425c5081aaa
b56a888e9

Enfim, descobertos fósseis intermediários?
https://www.4shared.com/web/directDownload/oXskiU5oca/l9hKI7l4.be153b20638860fd34f24383
5d6959c7

Espécies humanas extintas?
https://www.4shared.com/web/directDownload/Cnr5RDLhca/l9hKI7l4.2eb2a4a1545233c5274a38d
710576562

Evolução: o Deus dos ateus
https://www.4shared.com/web/directDownload/0H6lhASei/l9hKI7l4.2f02e13a649959a17ab8c36e14891cc3

Evolucionismo: dogma científico ou tese teosófica? Fedeli, Vanini, Almeida
https://www.4shared.com/web/directDownload/o57Dlpfiba/s71dx.484783bccaf725477ae16b33f353
9511

Evolucionismo: mais do que teoria científica, um sistema metafísico - Augusto Pinheiro
https://www.4shared.com/web/directDownload/QH8huVFkce/s71dx.a20dec0113b14d92ff539f4c13
67319a

Evolucionismo: muitas suposições, nenhum fato
https://www.4shared.com/web/directDownload/NDyDsBEHca/l9hKI7l4.23e380eb1d2ca618662d10
382162113b

Evolucionistas já reconhecem o próprio fracasso?
https://www.4shared.com/web/directDownload/r1N9gFwEei/l9hKI7l4.1d838533e007997bebb652d
6906c7ef7

Há evidências a favor da Teoria da Evolução?
https://www.4shared.com/web/directDownload/JhZh2bzkei/l9hKI7l4.f97b92f593dace53f0c13e997
5ddba9e

Há pelo menos uma prova demonstrável da evolução?
https://www.4shared.com/web/directDownload/OEmWjedVca/l9hKI7l4.eba9037c88dd817f0944dc
d26f00e62f

No princípio não era o berro
https://www.4shared.com/web/directDownload/YG1OP77ba/l9hKI7l4.01c382716b5864c6776221950f4a7920

O que dizer de Teilhard de Chardin que era evolucionista falsificou fósseis para provar sua
mentira cósmica?
https://www.4shared.com/web/directDownload/qP314I0Aei/l9hKI7l4.74c30c495e6c597ebbe226a0
2c7aefb8

Por que a academia adota a Teoria da Evolução?
https://www.4shared.com/web/directDownload/oBPTsFsHca/l9hKI7l4.42b842eb5c402ba1520f85e
0258ddc66

'Por que vocês não aceitam a teoria da evolução?' (Texto fundamental)
https://www.4shared.com/web/directDownload/XNpbiz3ca/l9hKI7l4.2744eabbc741ed86ebc5a2b4f17a9436

Qual a relação entre espiritismo e evolucionismo?
https://www.4shared.com/web/directDownload/ub1wfYmoei/l9hKI7l4.d2dba2d2a868a9e54a6b1cc
d67b445b7

Se descendemos de um único casal, como surgiram as raças humanas?
https://www.4shared.com/web/directDownload/_gtFJ5Ufei/l9hKI7l4.6b4c19ca389b5160185ec6508
d07cc0c

Sobre darwinismo e mistério - G. K. Chesterton
https://www.4shared.com/web/directDownload/7ISDnceca/l9hKI7l4.ac724f173abed877eba452814415abdf

Teoria da Evolução é incontestável?
https://www.4shared.com/web/directDownload/PNgYsMtrei/l9hKI7l4.b0288ebfc539de76e8aaace3
1959e965

Teoria da Evolução: uma mentira sesquicentenária - Fábio Vanini
https://www.4shared.com/download/qaHN_Koice/Teoria_da_Evoluo_-_uma_mentira.pdf

Resposta Católica: http://www.respostacatolica.com.br/

