
O ATEÍSMO MODERNO E SEUS 

ARGUMENTOS 

26.03.2017 Welbe O. Bragança 



O “Problema” Fé X Ciência 



O “Problema” Fé X Ciência 



O NOVO ATEÍSMO 
PRINCIPAIS ARGUMENTOS 



O Novo Ateísmo é um movimento social e político, 

promovido por escritores ateus radicais, que começou, 

de forma organizada, por volta do ano 2000 em favor 

do ateísmo e do secularismo.  
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"a religião não deve ser 

simplesmente tolerada, 

mas sim combatida, 

criticada, exposta a 

argumentos racionais e, 

se possível, erradicada”. 



O Espírito diz claramente que nos últimos 

tempos alguns abandonarão a fé e seguirão 

espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 

Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas 

e mentirosos, que têm a consciência cauterizada 

                                                             1 Timóteo 4:1,2 

Sabemos que somos de Deus e que o mundo 

todo está sob o poder do Maligno. I João 5:19 
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Agnósticos - 11,9% 

Ateus - 2,3% 

Estados Unidos - 4% 

Itália - 7% 

Brasil - 8,9% 

Espanha - 11% 

Reino Unido - 17% 

Alemanha - 20% 

República Checa - 30% 

Japão - 31% 

França - 32% 

China - 61%  



 

 

 

 

Como argumentar? 

 
  
 

 



•“A última palavra da ciência em oposição ao 

obscurantismo criacionista.” 

 

•“Os intelectuais mais influentes do mundo em sua 

cruzada contra a religião.” 

 

•“De honestidade intelectual muito acima da média” 
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O Novo ateísmo, Principais Argumentos 



1PE 3:15 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, contudo, façam isso com mansidão e 

respeito...  
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“Deus não existe, a Bíblia é um MITO, 

a Ciência prova isso” 
 

A AFIRMAÇÃO PRINCIPAL 

“Deus não existe, a Bíblia é um MITO, 

a Ciência prova isso” 
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A ciência refutou Deus 

•Periferias culturais 

•Conhecimento científico leva ao ateísmo  

•Nível intelectual X Crença em Deus 

•Quase Consenso - “Inexistência de Deus” 
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Vamos conhecer alguns idiotas ao longo da 

história da ciência/arte/filosofia/política? 
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“Senhor, nos destes todas as coisas, 

ao preço de um esforço” 

 
 

 

“Senhor, nos destes todas as coisas, 

ao preço de um esforço” Leonardo da Vinci 

 
 

 

Argumento 1: A ciência refutou Deus 
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“Eu posso ver como pode ser possível 

para um homem olhar para baixo sobre 

a terra e ser um ateu, mas não posso 

conceber como um homem pode olhar 

para o céu e dizer que não há Deus.” 

 

 

“Eu posso ver como pode ser possível 

para um homem olhar para baixo sobre 

a terra e ser um ateu, mas não posso 

conceber como um homem pode olhar 

para o céu e dizer que não há Deus.” 

Abraham Lincoln 
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“Quanto mais eu estudo a natureza, 

mais eu fico maravilhado com as 

obras do Criador. A ciência me 

aproxima de Deus.”  

“Um pouco de ciência nos afasta de 

Deus. Muito, nos aproxima.” 
 

 

“Quanto mais eu estudo a natureza, 

mais eu fico maravilhado com as 

obras do Criador. A ciência me 

aproxima de Deus.”  

“Um pouco de ciência nos afasta de 

Deus. Muito, nos aproxima.” 
Louis Pasteur 
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“Do conhecimento de Seu trabalho, O 

conheceremos” 

"Excelência da Teologia, Comparada 

com a Filosofia Natural" 
 

“Do conhecimento de Seu trabalho, O 

conheceremos” 

"Excelência da Teologia, Comparada 

com a Filosofia Natural" 
Robert Boyle 
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“A natureza é a arte de Deus” 
 

“A natureza é a arte de Deus” 
Dante Alighieri 

O Novo ateísmo, Principais Argumentos 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

• “Esse esplêndido sistema do Sol, planetas e 

cometas só poderia proceder do conselho e 

domínio de um Ser inteligente e poderoso...”  

 

 

• “Esse esplêndido sistema do Sol, planetas e 

cometas só poderia proceder do conselho e 

domínio de um Ser inteligente e poderoso...”  

   Isaac Newton 
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“... Que a crença na criação do mundo seja fortalecida 

por [esta publicação], que a opinião sobre o Criador 

seja reconhecida na natureza e Sua sabedoria brilhe 

cada vez mais.”  

 

“... Que a crença na criação do mundo seja fortalecida 

por [esta publicação], que a opinião sobre o Criador 

seja reconhecida na natureza e Sua sabedoria brilhe 

cada vez mais.”  Johannes Kepler 
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Minhas experiências com ciência conduziram-me a 

Deus. Desafiam a ciência a provar a existência de 

Deus. Mas precisamos realmente acender uma vela 

para ver o sol? Wernher von Braun 



• A historia do pensamento humano foi feita por 
crentes em Deus 
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Argumento 1: A ciência refutou Deus 
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•Bruce Alberts – (ANC) Ateu 

“A Existência ou a 

inexistência de Deus é 

uma questão sobre a 

qual a  

ciência é neutra” 

Argumento 1: A ciência refutou Deus 
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•Stephen Jay Gould - (Paleontologista Harvard)  

Agnóstico 

•“Ou metade dos meus colegas é 

absolutamente estúpida, ou  

então a ciência darwinista é  

totalmente compatível com as  

crenças religiosas convencionais”  

“Pilares do Tempo” 

Argumento 1: A ciência refutou Deus 
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•Alister McGrath - Religioso/Ex-ateu/Oxford)  

“O Delírio de Dawkins – Uma  

resposta ao 

fundamentalismo  

ateísta de Richard Dawkins” 

Argumento 1: A ciência refutou Deus 
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•Francis Collins (Diretor do projeto Genoma Humano) 

Religioso – Apologeta - Louvor 

Autor do livro: “A linguagem 

de Deus: Um cientista 

apresenta  

evidencias de que Ele 

existe”.(2007) 

Argumento 1: A ciência refutou Deus 
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•John Lennox (Matemático - Oxford)  

•Evangélico – Apologeta – Evangelista 
 

 

Argumento 1: A ciência refutou Deus 
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EUA – 70% dos cientistas crêem num Criador. 

40% - Deus pessoal. 

20% - Se identificar… 

“Desprovidos de  

Intelecto?” 

 

Argumento 1: A ciência refutou Deus 
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Prêmio Nobel: 
É um conjunto de prêmios internacionais anuais concedidos, 

em várias categorias por comitês suecos e noruegueses, em 

reconhecimento aos avanços culturais e/ou científicos. 

Em 100 anos de Prêmio Nobel: 
 

•65,4% - Ganhadores foram ou são cristãos. 
 

•90% - Ajuntando com ganhadores  

de outras religiões (Deus). 

•Ateus e agnósticos - 10%. 

O Novo ateísmo, Principais Argumentos 
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•90% do TOPO da ciência/cultura do mundo é 

ou foi declaradamente crente em Deus. 

•90% das maiores mentes, dos maiores 

cientistas da história dos ultimos 100 anos, 

muitos dos quais ainda vivos, é 

completamente idiota? 

Argumento 1: A ciência refutou Deus 
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A ciência refutou Deus 

•Periferias culturais 

•Conhecimento científico leva ao ateísmo  

•Nível intelectual X Crença em Deus 

•Quase Consenso - “Inexistência de Deus” 

Argumento 1: A ciência refutou Deus 
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O conhecimento raso de ciência, ou o 

conhecimento mediano da ciência, ou 

mesmo o profundo conhecimento 

cientifico não levam naturalmente ao 

ateísmo.   

Argumento 1: A ciência refutou Deus 
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I Cor. 3:18 e 19 – 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. 

Argumento 1: A ciência refutou Deus 
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ARGUMENTO 2 

2 – A ciência prova que 

Deus não existe 
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•Argumento Central: 

“A extrema  

improbabilidade  

da existência  

de Deus” 

 

Argumento 2: A ciência prova que Deus não existe 

O Novo ateísmo, Principais Argumentos 



 

•Argumento Central: 

“Um dos grandes desafios para o 

intelecto humano, é explicar a 

aparência complexa de design no 

universo.” 

DD.pg.212 

 

Argumento 2: A ciência prova que Deus não existe 
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•Argumento Central: 

 “A tentação natural é atribuir a 

aparência de design a um design 

verdadeiro.”DD.pg.212 

Argumento 2: A ciência prova que Deus não existe 
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•Argumento Central: 

 “A tentação é falsa, porque a hipótese 

de que haja um projetista suscita 

imediatamente o problema maior sobre 

quem projetou o projetista.” DD.pg.212 

Argumento 2: A ciência prova que Deus não existe 
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•Argumento Central: 

 “O problema que tínhamos em nossas 

mãos quando começamos era o da 

improbabilidade estatística. Obviamente 

não é solução postular uma coisa ainda 

mais improvável.” DD.pg.212 

 

Argumento 2: A ciência prova que Deus não existe 
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•Argumento Central: 

 “...com a evolução darwiniana, 

podemos dizer  com segurança que a 

ilusão do design não passa disso – uma 

ilusão.” DD.pg.212 

 

Argumento 2: A ciência prova que Deus não existe 
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•Argumento Central: 

 “Não temos ainda  algo equivalente para 

a física. ... o que se tem é, na superfície, 

menos satisfatório que a versão 

biológica do darwinismo, porque faz 

exigências maiores à sorte.” DD.pg.212 

Argumento 2: A ciência prova que Deus não existe 
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•Argumento Central: 

 “Não devemos perder a esperança de que 

surja algo  melhor na física. Mas mesmo na 

ausência de algo  satisfatório os postulados 

fracos que temos hoje são, obviamente 

melhores que a hipótese contraproducente de 

um projetista inteligente.” DD.pg.212 

 

Argumento 2: A ciência prova que Deus não existe 
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•Argumento Central: 

 “Se o argumento deste capítulo for aceito, a 

premissa factual da religião – a hipótese de 

que Deus existe – fica indefensável, Deus, 

quase com certeza, não existe. Essa é a 

principal conclusão do MEU livro.” DD.pg.212 

Argumento 2: A ciência prova que Deus não existe 
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•SALMO 14:1 Diz o tolo em seu 

coração:“Deus não existe”.(NVI) 

 

•SALMO 10:4 - O perverso em sua soberba 

não investiga, que não há Deus, são todas 

as suas cogitações.(Ryrie S.B.) 

Argumento 2: A ciência prova que Deus não existe 
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Esses indivíduos fizeram suas 

escolhas de fé e o mundo está 

comprando suas ideias como 

se fossem verdades factuais. 

 

 

Argumento 2: A ciência prova que Deus não existe 
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“A religião é má, 

 prejudicial e deve ser  

erradicada da humanidade.” 

Argumento 3: A Religião é Má e Prejudicial  
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“a Religião é 

responsável 

pelas maiores 

mazelas da 

humanidade.” 
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Porque Palestinos e Israelitas estão lutando? 

Hindus e Muçulmanos? 

Irlanda do Norte? 
 



Vamos olhar pra história? 

E as Inquisições? E a Inquisição Espanhola? 

Pol Pot (Camboja). 
 



• Neoateismo – Crimes da Fé/Terrorismo X Crimes de regimes ateus. 

• Regimes de Stalin na Rússia, Mao Tsé na China e o Nazismo. 

• Regimes ateístas produziram um mar de sangue e acusam a 

religião por cometer as maiores mazelas da humanidade? 

 



• Neo-ateístas: “quando um líder ateu mata ele não o 

faz em nome de um deus ou de uma religião... Não 

é em nome do Ateísmo. Enquanto os Cristãos 

mataram em nome do Cristianismo, e os 

terroristas hoje matam em nome de Alá” 
 

• Então eles podem não matar em nome de uma 

religião, mas mataram e matam em nome de sua 

Ideologia. 



• Neo-ateístas: “Bin Laden, Al-Qaeda, Hamas ou 

Estado Islamico?” 

• Quem são os responsáveis pelos maiores massacres 

da história? 

• Crimes cometidos em nome de uma ideologia, seja ela 

religiosa ou não remetem à uma responsabilidade. 

• Neo-ateístas: “Um ateu nunca se jogaria com uma 

bomba em um prédio” 



• Natureza Humana. 



• Colocando na balança. 

• O Cristianismo e nossa civilização. 



“Graças a Deus  

pelo Cristianismo” 

Argumento 3: A Religião é Má e Prejudicial  
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“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. 

Contudo, façam isso com mansidão e 

respeito...”  
1Pedro 3.15 

Conclusão:  
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