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Para os evolucionistas tomarem ciência

Este texto é uma sátira ao texto ingênuo de Eduardo Affonso, colunista de O Globo, que pode ser
acessado aqui. O mesmo texto foi postado na sua página do Facebook aqui.

Os evolucionistas talvez estejam certos, eles são muito inteligentes, são muitas as evidências que
comprovam a teoria da evolução.
Vejamos por exemplo as células eucariontes, elas tem uma organela chamada mitocôndria que é
muito parecido com uma célula procarionte, logo, no passado uma bactéria foi comida por outra e
tá até hoje dentro dela, um grande passo para a evolução da complexidade.
Outro exemplo são as aves, que são descendentes dos dinossauros ou elas são os próprios
dinossauros, e é muito interessante, pois alguns dinossauros estavam lá e olharam para o céu e
decidiram que queriam voar, eles tentaram por milhões de anos e a seleção natural fez surgir
neles penas e ossos mais leves e eles finalmente conseguiram voar, um grande passo para
evolução das aves (apesar de que algumas ficaram entediadas de voar e voltaram a viver no
chão, como no caso do avestruz e da ema).
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Outra evidência são as plantas, elas são verdes igual as algas(que são aquáticas), logo no
passado elas decidiram sair da água(pois já estavam entediadas) e evoluíram pra vim morar na
terra, tudo faz sentido.
E nem te falo da baleia, fósseis de um animal quadrúpede de cascos, foram achados e são quase
igual as da baleia atuais, até as nadadeiras são parecidas, não pera! Vocês entenderam. Mas
como esse animal evoluiu e se tornou as baleias atuais? Bom, a hipótese mais aceita é que essa
espécie estava na beira da água e decidiu dar um mergulho pra refrescar, ele gostou e decidiu
ficar na água, e ficou evoluindo por milhões de anos e se tornou uma baleia, não sei porque não
tivermos essa ideia, seríamos sereias, já imaginou que legal.
Mais uma evidência inquestionável é a evolução do seres humanos, vejamos como nós somos tão
parecidos com os macacos; eles tem dois olhos, nós também; tem duas mãos, nós também; tem
boca, ouvido, pé, osso, célula, DNA e nós também temos, logo compartilhamos os mesmo
ancestral.
Algumas coisas a teoria da evolução não consegue explicar como a origem da primeira célula,
quem veio primeiro o citoplasma ou a parede celular, a evolução da complexidade de dinossauros
que existiram no jurássico, a origem dos sexos ou quem veio primeiro o ovo ou a galinha. Mas os
evolucionistas são inteligentes e eles vão achar a resposta ou, vão dizer que a seleção natural ou
a natureza quis assim ou é um mistério.
Alguém pode ter se perguntado, como as aves sobreviveram a extinção em massa que exterminou
todos os dinossauros deixando nem um sequer (das milhares de espécies de dinossauros que
existiam) para contar história? Talvez elas se esconderam nos buracos junto com os ratos (que
evoluíram e se tornaram todos os mamíferos que existem hoje) ou é um mistério, acho que a
primeira opção faz mais sentido.
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