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A Gênese Cap. VI - 18

… Toda criatura, mineral, vegetal, animal ou qualquer 
outra - porquanto há muitos outros reinos naturais, de 
cuja existência nem sequer suspeitais - sabe, em virtude 
desse princípio vital e universal, apropriar as condições 
de sua existência e de sua duração.
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BBC - 14/08/2020





A Gênese Cap. XI - 15
Da semelhança, que há, de formas exteriores entre o 
corpo do homem e o do macaco, concluíram alguns 
fisiologistas que o primeiro é apenas uma transformação 
do segundo … Bem pode dar-se que corpos de macaco 
tenham servido de vestidura aos primeiros espíritos 
humanos, forçosamente pouco adiantados … Em vez de 
se fazer para o espírito um invólucro especial, ele teria 
achado um já pronto. Vestiu-se então da pele do macaco, 
sem deixar de ser espírito humano…



A Gênese Cap. XI - 15

… Fique bem entendido que aqui unicamente se trata de 
uma hipótese, de modo algum posta como princípio, 
mas apresentada apenas para mostrar que a origem do 
corpo em nada prejudica o espírito, que é o ser principal, 
e que a semelhança do corpo do homem com o do 
macaco não implica paridade entre o seu espírito e o do 
macaco.



Nature - 11/07/2002
A descoberta de um fóssil de hominídeo 
com sete milhões de anos revelou que os 
primeiros ancestrais do homem surgiram 
muito antes que o suposto. O Homem de 
Toumai não só é o mais antigo hominídeo 
já encontrado, como também é o mais 
complexo … o crânio sugere que a 
diversidade de espécies pré-humanas era 
muito maior do que a imaginada. 



Nature - 11/07/2002
Esse fóssil terá sobre a ciência o efeito de uma 
bomba nuclear — disse o paleontólogo da 
Universidade de Harvard. 
Encontrado em 2001, o fóssil passou pela análise 
de algum dos maiores especialistas do mundo. 
Brunet disse à “Nature” que jamais sentiu tanta 
emoção na vida: "É como ter nas mãos a 
primeira semente conhecida da linhagem 
humana."
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