
 

5 – Conclusão 

Este é um livro que: 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 

O que Deus espera de nós é: 

_______________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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Livro “Deus, um Delírio” 
Autor: Richard Dawkins – 2006 
 
Sobre o que é “Deus, um delírio” 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

Deus: "uma falsa crendice mantida diante de fortes evidências 
contraditórias" 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

“Se esse livro funcionar do modo como espero, os leitores religiosos 
que o abrirem serão ateus quando o terminarem”DD.pg.29 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

Porque esse assunto é importante? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

1 – Quem é Richard Dawkins e qual a sua importância? 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 

"Rottweiler de Darwin" (Darwin's rottweiler). 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

1PE 3:15 15 Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam 
sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da 
esperança que há em vocês, 16 contudo, façam isso com mansidão e 
respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam 
maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, 
fiquem envergonhados de suas calúnias. 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

Este e outros estudos estão disponíveis gravados em CD e DVD e texto. 

Visite nosso site na internet: www.ibcu.org.br 
 



2 - Como ele fala em “Deus, um delírio” 
 

A marca do seu discurso tem sido: 
 

A - _______________________________________________ 
B - _______________________________________________ 
C - _______________________________________________ 

 

2Co.11:13:______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

3 - O que ele fala em “Deus, um delírio” 
 

1 – A ciência refutou Deus 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
O profundo conhecimento cientifico, mesmo o profundo conhecimento a 
respeito da evolução não é suficiente para se descartar nem para se provar 
a existência de Deus! 
 

Eclesiastes 1:2 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

Salmo 53:1 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

2 – Crer em DS é o mesmo que cree em Papai Noel ou fadinhas 
de Jardins. 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

3 – A ciência prova que “Deus não existe” 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

Salmo 14:1 
Salmo 10:4 
Salmo 90:02 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

4 – A Fé é essencial e irremediavelmente irracional      Mt22:37 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

 Dawkins é um cientista que afirma uma visão filosófica como se fosse 
uma verdade científica e exata. 

 

 Crer, “mais que uma questão intelectual, é uma questão de vontade.” 
 
 

5 - A Religião é má e nós não precisamos dela 
 

“A religião é um insulto à dignidade humana. Com ou sem ela teríamos 
gente boa fazendo coisas boas e gente ruim fazendo coisas ruins. Mas, 
para que gente boa faça coisas ruins é preciso a religião.” DD.pg.322 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

Mt 23:13 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

João 15:16 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

4 - O outro lado da moeda 
 

1 Pe 3:15 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 

O que temos feito para “gerar” tanta ira? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
 


