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Recapitulação

� Sua visão sobre a vida define seu propósito 
para ela;

� Mito de Prometheus e a vida

� O exemplo de Salomão



Exemplo de Salomão

� Buscar sabedoria
� Buscar prazer
� Empreender
� Trabalhar
� Ter riquezas



Lembre-se de Deus

“Lembre-se do seu Criador nos 
dias da sua juventude, antes 

que venham os dias difíceis e se 
aproximem os anos em que você 
dirá: Não tenho satisfação neles”

Eclesiastes 12.1



Quem é Deus para você?
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Uma breve análise sobre
a possibilidade da existênciaexistência
de Deusde Deus



A busca por Deus...

�Evidências Lógicas

�Evidências Morais
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Como a lComo a lóógica pode auxiliargica pode auxiliar
na busca por Deus?na busca por Deus?



William Paley
� 1734 - 1805
� Inglaterra
� Lecionou em Cambridge
� Escreveu

� Princípios da Moral e 
Filosofia da Política

� Teologia Natural
� Teoria do Relojoeiro



A lógica de William Paley

“Ao atravessar um pântano suponha que eu 
chutasse uma pedra e perguntasse como a pedra 

chegou até ali; eu poderia responder que ela 
sempre esteve ali (...) [mas] suponha que eu 

encontrasse um relógio no chão, e tivesse que 
explicar como o relógio apareceu ali; 

dificilmente pensaria em responder que o 
relógio sempre esteve ali”

Teologia Natural



Analogia



Analogia



Relógio implica em Relojoeiro



Universo exige um Criador



David Hume
� 1711 - 1776
� Escócia
� Cético Radical
� Escreveu

� História Natural da 
Religião

� Tratado da Natureza 
Humana

� Grande opositor da idéia 
do Relojoiro



Objeção de Hume

1. O paralelo não pode ser verdadeiro.



Objeção de Hume

1. O paralelo não pode ser verdadeiro.
2. Organização aparente do universo

“Se supusermos que o universo de matéria 
em movimento é eterno, então, numa 

infinidade de operações casuais, todas 
as combinações se realizarão. Logo, não 

há necessidade de uma causa 
inteligente”



Resposta Hume

� Acaso X Deus
� Não inteligência criou a inteligência sem 

querer
� A simplicidade do nada criou a 

complexidade do universo
� A impessoalidade absoluta criou a 

pessoalidade



Reposta a Hume

� Relógio X Universo
� Quão maior a complexidade de um projeto, 

mais inteligente o projetista.



Reposta a Hume

� Relógio X Universo
� Quão maior a complexidade de um projeto, 

mais inteligente o projetista.
� A complexidade do universo não pode ser 

comparada com a complexidade de um 
relógio

� Logo, o Projetista do universo deve ser 
muito mais inteligente que o relojoeiro.



Blaise Pascal

� 1623 - 1662
� França
� Filósofo Matemático
� Escreveu

� Matemática (vários)
� Pensamentos

� Defensor do Cristianismo



Princípio de Pascal

“Há luz suficiente para 
quem quer ver e trevas 
suficientes para quem 

não quer ver”

Pensamentos
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Como a moralidade pode Como a moralidade pode 
auxiliar na busca por Deus?auxiliar na busca por Deus?



Observação

� Historicamente a humanidade 
estabeleceu valores para o certo e o 
errado.

� A humanidade prezou por valores 
comuns em sua história.

� A partir desses valores pôde tecer 
comparações sobre a própria situação.

De onde vem esse padrão?



Ilustração



Conceito de Lei

� Conceito de Lei:

� Nomós: Lei. Conjunto de Instruções; 
Princípio de conduta de um governo; 
Sistema Legal;

� Nemo: No Grego clássico é comumente 
utilizado no sentido de atribuição 
(dispensar). 

� Lex: Lei. Derivado do termo grego lego, 
como algo que foi dito por alguém.



Conceito de Lei

"Todas estas derivações 
mostram que a concepção 
original que o homem tinha 
sobre a lei é a de algo que 

procede da volição"

Augustos Hopinkis Strong



Manifestação dessa lei



Consciência

De fato, quando os gentios, que não têm a Lei, 
praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-
se lei para si mesmos, embora não possuam a 
Lei; pois mostram que as exigências da Lei 
estão gravadas em seu coração. Disso dão 
testemunho também a sua consciência e os 
pensamentos deles, ora acusando-os, ora 

defendendo-os

Romanos2.14-15
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O que essas percepO que essas percepççõesões
falam sobre Deus?falam sobre Deus?



Características desse Deus



Conclusão

� O universo é regido por 
leis físicas

� Estas leis físicas pré-
supõe um legislador.

� Esse legislador tem 
vontade e poder para 
estabelecer

� Logo, esse legislador é
inteligente e 
organizado

� O universo é regido por 
Leis Morais

� Estas Leis morais pré-
supões um legislador

� Esse legislador tem 
vontade, poder e 
concordância com as leis 
que criou.

� Logo, essas leis são 
expressões do seu 
caráter.


