


•O “Problema” Fé X Ciência 

•O Neo-ateísmo 

•Gênesis 1 e 2 

 



ONDE ESTÁ O PROBLEMA? 



Considerando que, na sabedoria 

de Deus, o mundo não o 

conheceu por meio da sabedoria 

humana, foi do agrado de Deus 

salvar os que crêem por 

intermédio da loucura da 

proclamação da sua mensagem.  
1 Coríntios 1:21 





“Crença” é algo para os desprovidos 

de intelecto e de mente fraca” ou 

“cérebros de desenvolvimento 

mediano” Richard Dawkins DD. 

 





“Religião como um 

impedimento para o 

progresso em relação a 

abordagens mais 

esclarecidas da ética e da 

espiritualidade”. 
Sam Harris, 2004 



A humanidade sofre 

de delírio coletivo por 

acreditar em um 

criador em pleno 

século 21. 
Richard Dawkins, 2006 



Deus: “histórias criativas 

para explicar tudo o que 

conhecemos, porém irreais 

sem nenhuma veracidade 

racional ou lógica”  
Richard Dawkins DD. 
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“chegou a hora de 

questionar livremente  

a ideia da fé religiosa”. 
Sam Harris, 2006 



“Como a religião 

envenena tudo”. 

“A religião organizada é 

"violenta, irracional, 

intolerante, racista e 

incentiva o fanatismo" 
Christopher Hitchens, 2007 



Como podemos saber 

o que é a verdade e o 

que é a mentira naquilo 

que nos ensinam. Toda 

religião é um mito. 
Richard Dawkins, 2012 



Criador: "uma falsa 

crendice mantida 

diante de fortes 

evidências 

contrarias“  
Richard Dawkins, 2012 
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Documentários: 

• Os Descrentes. 

• Deus Criou o Universo? 

• A História de Tudo. 
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• Literatura Infanto-juvenil. 

•Desenhos animados. 

•Seriados de TV. 

•Documentários. 

• Livros paradidáticos. 

• Livros didáticos. 
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E quem mantêm sua Fé mesmo com 

tudo isso não passa de um insano, 

estúpido ou idiota. 
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Pois a mensagem da cruz é loucura 

para os que estão sendo destruídos, 

porém para nós, que estamos sendo 

salvos, é o poder de Deus. 
1 Coríntios 1:18 
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“A Religião é responsável pelas 

maiores mazelas da humanidade.” 





18Não se engane. Se algum de vocês 

pensa que é sábio segundo os 

padrões desta era, deve tornar-se 

louco para que se torne sábio.   

19 porque a sabedoria deste mundo 

é loucura aos olhos de Deus. 

                                                     I Cor. 3:18 e 19 





E nossos jovens? 



Porque os jovens cristãos se 

afastam da Fé? 
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BRASIL:  

• 52% a 70% de abandono da fé pelos jovens criados na 

igreja após alcançarem sua independência.  

• 87% se declaram católicos ou evangélicos. 

• 44% acham o Temor a Deus importante para uma pessoa. 

• 24% questionariam sua fé publicamente – “Liberdade”. 

• 6% interessados em assuntos religiosos. 

• 2% dizem dar atenção ao que seus líderes religiosos falam. 

 



Porque os jovens cristãos se 

afastam da Fé? 

• 5 anos 

• 8 centros 

• Causas do abandono da fé/igreja após 

os 15 anos de idade 



1. As igrejas tem a tendência de ser 

superprotetoras. 

2. A experiência acerca do cristianismo de 

adolescentes e jovens é superficial. 

3. As igrejas parecem ser antagônicas à ciência. 

4. A Igreja é hostil com aqueles que manifestam 

dúvidas a respeito das questões relacionadas a 

ciência. 
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O “Problema” 
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Porque o meu povo é inclinado a 

desviar-se de mim; ainda que 

chamem ao Altíssimo, nenhum 

deles o exalta.  
                                                Oséias 11:7 
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Mantendo a fé e a boa consciência 

que alguns rejeitaram e, por isso, 

naufragaram na fé.  

                                        1 Timóteo 1:19 
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Mas o Espírito expressamente diz 

que nos últimos tempos apostatarão 

alguns da fé, dando ouvidos a 

espíritos enganadores, e a doutrinas 

de demônios;  
                                                       1 Timóteo 4:1 



QUAL A ORIGEM DO PROBLEMA? 



Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem 

se glorie o forte na sua força; não se glorie o 

rico nas suas riquezas; mas o que se 

gloriar, glorie-se nisto: em entender, e 

em me conhecer, que eu sou o Senhor, que 

faço benevolência, juízo e justiça na terra; 

porque destas coisas me agrado, diz o 

Senhor.                                                                                                                                                                                                                                                                               

                     Jr 9.23-24 



 

 
 

  

 

 

 

 



 

 
 

  

 

 

 

 



A historia do pensamento humano 
foi feita por crentes em Deus 
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Sócrates 
Diágoras 

Cícero 

Demócrito 

Protágoras 



 

 
 

  

 

 

 

 

DAVID HUME (Escócia, 1711-1776) 

IMMANUEL KANT (Prússia, 1724-1804)   

F. NIETZSCHE (Alemanha, 1814-1900) 

KARL MARX (Alemanha, 1818-1883)  

Jean-Paul Sartre (França, 1905 - 1980) 

 



42 

Então, alguns filósofos epicureus e 

estóicos começaram a argumentar com 

ele. Alguns indagavam: “O que deseja 

comunicar esse tagarela?” Outros 

comentavam: “Parece ser um 

anunciador de deuses estranhos”, pois 

Paulo lhes pregava as Boas Novas de 

Jesus e a ressurreição.                                                        

                                                   Atos 17:18 
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‘Vede, ó escarnecedores, ficai 

atônitos e morrei; porquanto Eu 

realizarei, em vossos dias, obra de 

tamanha grandiosidade, que jamais 

vos seria possível crer se alguém 

apenas vos contasse’.  

                                              Atos 13:41 
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1 Diz o tolo em seu coração: "Deus 

não existe! "  

                                      Salmos 53:01 
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Grandes são as obras do Senhor,  

dignas de estudo para quem as ama. 

                                            Salmos 111.2 



Darwin e a Teoria da Evolução 



16 anos – Medicina – Edimburgo/Escócia 

18 anos – Anglicano 

Teologia em Cambridge 

História Natural / Biologia 

Tutoriado por Excelentes teólogos. 

Mentor/amigo: 
  – Rev. Jon Stevens Henslow 

 
 





“Nunca fui um ateu no sentido de 

negar a existência de Deus” 



• Anne Elizabeth Darwin (Annie) adoeceu 

em 1849. 

 
•“Tenta negociar com Deus”. 

•Decepção com Deus. 

•Perda da Fé. 

• Amigo dos “crentes”. 



 

 
 

  

 

 

 

 

MAUS EXEMPLOS 

• Igreja a serviço do Estado. 

• Cruzadas; guerras religiosas. 

• Inquisição: Torturas e excomunhão.  

• Estado a serviço da Igreja. 

• Dogmatização da ciência pela Igreja. 

• Perseguições: Galileo Galilei e Giordano 

Bruno... 
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TEOLOGIA 
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Afinal, onde está a verdade? 
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Afinal, onde está a verdade? 
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Será que os cientistas que afirmam 

que o ateísmo é a única resposta 

coerente tem condições de fazer tal 

afirmação? 
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Posso confiar em tudo que um 

cientista diz ser verdade sobre todo 

e qualquer assunto? 



CIENTISTA PESQUISA  FATOS  

LEI  

 DIVULGADORES     

DE CIÊNCIA 

PROVAS  

TESTADA  

“MORTAIS”  

TEORIA  

INFLUENCIADORES 



Posso confiar em tudo que um 

cientista diz ser verdade sobre todo e 

qualquer assunto? 



 

 
 

  

 

 

 

 

"A fé é o firme fundamento das coisas que 

se esperam, e a prova das coisas que não 

se vêem... Pela fé entendemos que os 

mundos foram criados pela palavra de 

Deus; de modo que o visível não foi feito 

daquilo que se vê... 6 Sem fé é impossível 

agradar a Deus, pois quem dEle se 

aproxima precisa crer que Ele existe e que 

recompensa aqueles que O buscam.“         
Hb 11.1,3,6 

 



Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem 

se glorie o forte na sua força; não se glorie o 

rico nas suas riquezas; mas o que se 

gloriar, glorie-se nisto: em entender, e 

em me conhecer, que eu sou o Senhor, que 

faço benevolência, juízo e justiça na terra; 

porque destas coisas me agrado, diz o 

Senhor.                                                                                                                                                                                                                                                                               

                     Jr 9.23-24 



 

 
 

  

 

 

 

 

•Conclusão: 

•Ciência e religião? 

• Fé e razão? 

• Teísmo x Ateísmo? 



 

 
 

  

 

 

 

 

•Conclusão: 

“Quem é mais inteligente...” 

 

Glória do Homem X Glória de Deus 

Humanismo X Teísmo 

 

Orgulho 



 

Vaidade de vaidades!  

Diz o pregador; vaidade de vaidades!  

Tudo é vaidade. 

                                       Eclesiastes 1:2 

 

 

 



“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...” 

1PE 3:15  

 


