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Fé & Ciência
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.



O “Problema” Fé X Ciência



“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.



Fé & Ciência
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)
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1 Diz o tolo em seu coração: "Deus 
não existe! "

Salmos 53:01



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”.
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TEOLOGIA



Afinal, onde está a verdade?



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



Fé & 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. 

O Novo ateísmo, Principais Argumentos

"a religião não deve ser 
simplesmente tolerada, mas 
sim combatida, criticada, 
exposta a 
argumentos racionais e, se 
possível, erradicada”.



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”

O Novo ateísmo, Principais Argumentos



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... 

O Novo ateísmo, Principais Argumentos



A AFIRMAÇÃO PRINCIPAL

“Deus não existe, a Bíblia é um MITO, 

a Ciência prova isso”

O Novo ateísmo, Principais Argumentos



A ciência refutou Deus

•Periferias culturais

•Conhecimento científico leva ao ateísmo 

•Nível intelectual X Crença em Deus

•Quase Consenso - “Inexistência de Deus”

O Novo ateísmo, Principais Argumentos
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O Novo ateísmo, Principais Argumentos



A ciência refutou Deus

•Periferias culturais

•Conhecimento científico leva ao ateísmo 

•Nível intelectual X Crença em Deus

•Quase Consenso - “Inexistência de Deus”

O Novo ateísmo, Principais Argumentos
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Vamos conhecer alguns idiotas ao longo da 
história da ciência/arte/filosofia/política?

O Novo ateísmo, Principais Argumentos
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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

O Novo ateísmo, Principais Argumentos
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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

O Novo ateísmo, Principais Argumentos
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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

O Novo ateísmo, Principais Argumentos
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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

O Novo ateísmo, Principais Argumentos
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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

O Novo ateísmo, Principais Argumentos



“... 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

O Novo ateísmo, Principais Argumentos



O Novo ateísmo, Principais Argumentos
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Argumento 1: A ciência refutou Deus

O Novo ateísmo, Principais Argumentos



•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

O Novo ateísmo, Principais Argumentos



•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

O Novo ateísmo, Principais Argumentos



•Alister McGrath - Religioso/Ex-ateu/Oxford)

“O Delírio de Dawkins – Uma 
resposta ao fundamentalismo 
ateísta de Richard Dawkins”

Argumento 1: A ciência refutou Deus

O Novo ateísmo, Principais Argumentos



•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

O Novo ateísmo, Principais Argumentos



• John Lennox (Matemático - Oxford) 

• Evangélico – Apologeta – Evangelista

Argumento 1: A ciência refutou Deus

O Novo ateísmo, Principais Argumentos





EUA – 70% dos cientistas crêem num Criador.

40% - Deus pessoal.
20% - Se identificar…
“Desprovidos de 

Intelecto?”

Argumento 1: A ciência refutou Deus

O Novo ateísmo, Principais Argumentos



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
O Novo ateísmo, Principais Argumentos



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



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

O Novo ateísmo, Principais Argumentos



ARGUMENTO 2

2 – A ciência prova que Deus 
não existe

O Novo ateísmo, Principais Argumentos



•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

O Novo ateísmo, Principais Argumentos



•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

O Novo ateísmo, Principais Argumentos



•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

O Novo ateísmo, Principais Argumentos



•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

O Novo ateísmo, Principais Argumentos



•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

O Novo ateísmo, Principais Argumentos



•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

O Novo ateísmo, Principais Argumentos



•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

O Novo ateísmo, Principais Argumentos



•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

O Novo ateísmo, Principais Argumentos



•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

O Novo ateísmo, Principais Argumentos



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

O Novo ateísmo, Principais Argumentos



Fé & Ciência
GENESIS 1 e 2





Criação e Redenção



1 No princípio Deus criou os céus e a 
terra.
2 Era a terra sem forma e vazia; trevas 
cobriam a face do abismo, e o 
Espírito de Deus se movia sobre a 
face das águas.





3 Disse Deus: “Haja luz”, e houve luz. 
4 Deus viu que a luz era boa, e separou 
a luz das trevas.

5 Deus chamou à luz dia, e às trevas 
chamou noite. Passaram-se a tarde e a 
manhã; esse foi o primeiro dia.



BIG BANG



6 Depois disse Deus: “Haja entre as águas 
um firmamento que separe águas de 
águas”. 7 Então Deus fez o firmamento e 
separou as águas que estavam embaixo 
do firmamento das que estavam por 
cima. E assim foi. 8 Ao firmamento Deus 
chamou céu. Passaram-se a tarde e a 
manhã; esse foi o segundo dia.







9 E disse Deus: “Ajuntem-se num só lugar 
as águas que estão debaixo do céu, e 
apareça a parte seca”. E assim foi. 10 À 
parte seca Deus chamou terra, e chamou 
mares ao conjunto das águas. E Deus viu 
que ficou bom.





11 Então disse Deus: “Cubra-se a terra de 
vegetação: plantas que dêem sementes e árvores 
cujos frutos produzam sementes de acordo com 

as suas espécies”. E assim foi. 12 A terra pois 

produziu relva, ervas que davam sementes

segundo sua espécie, e árvores que davam fruto, 
cuja semente estava nele, conforme sua 

espécie. E viu Deus que isso era bom. (ARA).





14 Disse Deus: “Haja [hayah] luminares no firmamento do céu 
para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para 
marcar estações, dias e anos, 15 e sirvam [hayah] de 
luminares no firmamento do céu para iluminar a terra”. E 
assim foi. 16 Deus fez os dois grandes luminares: o maior 
para governar o dia e o menor para governar a noite; fez 
também as estrelas. 17 Deus os colocou no firmamento do 
céu para iluminar a terra, 18 governar o dia e a noite, e 
separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. 
19 Passaram-se a tarde e a manhã; esse foi o quarto dia.





20 Disse também Deus: “Encham-se 
as águas de seres vivos, 



e sobre a terra voem aves sob o 
firmamento do céu”. 



21 Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os 
demais seres vivos que povoam as águas, de acordo 
com as suas espécies; 



...e todas as aves, de acordo com as suas 
espécies. E Deus viu que ficou bom. 



22 Então Deus os abençoou, dizendo: “Sejam férteis e 
multipliquem-se! Encham as águas dos mares! E multipliquem-
se as aves na terra”. 23 Passaram-se a tarde e a manhã; esse foi o 

quinto dia.



24 E disse Deus: “Produza a terra seres vivos de 
acordo com as suas espécies: rebanhos 
domésticos, animais selvagens e os demais seres 
vivos da terra, cada um de acordo com a sua 
espécie”. E assim foi. 25 Deus fez os animais 
selvagens de acordo com as suas espécies, os 
rebanhos domésticos de acordo com as suas 
espécies, e os demais seres vivos da terra de 
acordo com as suas espécies. E Deus viu que 
ficou bom.















26 Então disse Deus: “Façamos o homem 
à nossa imagem, conforme a nossa 
semelhança. Domine ele sobre os 
peixes do mar, sobre as aves do céu, 
sobre os  grandes animais de toda a 
terra e sobre todos os pequenos 
animais que se movem rente ao chão”.





27 Criou Deus o homem à sua imagem,

à imagem de Deus o criou;

homem e mulher os criou.
28 Deus os abençoou, e lhes disse: “Sejam férteis 

e multipliquem-se! Encham e subjuguem a 
terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre 
as aves do céu e sobre todos os animais que se 
movem pela terra”







.

Bereshit - 13 bilhões de anos













• 4,5 b.a

• Atmosfera

• Água



• Terra – Montanhas e vales



•Densa camada de nuvens, fumaça 
e poeira cobria a Terra

•Não entrava muita luz do Sol



• Atmosfera

• Surgiu a molécula da vida



Na água surge o 
DNA... RNA...



•Vida na água



• Passagem de luz UV 



• Mudanças nas moléculas de DNA



• LEGO



• Vida abundante

• Surpreendentemente  rápida



• Milagre do Cambriano



• Da água vegetação tomou conta da terra



• Briófitas



• Pteridófitas



• Gimnospermas



•Angiospermas



• À medida que a vida vegetal mudava o ambiente 
deixava o palco pronto para outro grande salto...



• Vida animal também vir da água para a 
terra



• Primeiros seres a se arrastar



• Caminhar



• Voar





• Água – terra - céus





• 600m.a.

• Vida microscópica - Ambiente/Atmosfera

• Macroscópica - Ambiente/Atmosfera 

• Vegetais inferiores - Atmosfera/Ambiente 

• Vegetais superiores - Atmosfera/Ambiente

• Animais Menores - Atmosfera/Ambiente

• Animais gigantes - Atmosfera/Ambiente

• Diversidade atual



• Tudo perfeito / Preciso / Exato

• 13 bilhões de anos

• Homo sapiens







• A Bíblia se garante

Criação e Redenção



“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: 





“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



Welbe O. Bragança

welbeb@gmail.com




