CULTURA E FÉ
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Após a encíclica “Fides et Ratio”, do papa João Paulo II, o tema da razão e da fé tem suscitado
as mais diversas discussões, nem sempre com a imparcialidade desejada. Por isso, o
arcebispo Dom Cláudio Hummes achou por bem criar, na Universidade Católica de São Paulo
(PUC-SP), um núcleo de estudos que denominou “Cultura e Fé”.

Já na reunião inaugural, eminentes professores da área, como Paulo Nogueira Neto e Ana
Lydia Sawaya, mostraram que os primeiros habitantes da Judéia, que há milhares de anos
receberam a mensagem revelada do gênese, apesar do nível de seu analfabetismo científico,
sabiam que o universo fora criado pelo “Big Bang” (“Fiat lux”). Conheciam, também, todos os
fenômenos que deram conformação ao nosso planeta, ao longo dos 5 bilhões de anos,
anteriores ao aparecimento do homem (águas, terras, plantas, peixes, animais) na incrível
ordem que a ciência veio a revelar posteriormente e tal como estão descritos na Bíblia (nos 6
dias da Criação). Só após centenas e centenas de anos, veio a ciência confirmar o que os
primitivos povos, sem noção de ciência, já sabiam por revelações. Foi ainda, mostrado, nesse
núcleo de estudos, a previsão de São Pedro sobre o fim dos tempos. São Pedro, que não era
especialista em astronáutica ou nas ciências siderais, em sua segunda carta, declarara que
nos fins dos tempos a Terra será abrasada e consumida pelo Sol (elementa vero calore
solventur), antecipando a tese de Carl Sagan, em seu livro “Cosmos”, que dá essa previsão
como a mais provável, no momento em que o Sol explodir, daqui a uns 5 bilhões de anos,
atingindo os planetas mais próximos (Mercúrio, Vênus e Terra), até se transformar numa
estrela anã de densidade incomensurável. Tudo confirma não haver choque entre fé e ciência,
antes, a ciência, por vir sempre atrás da fé, acaba por confirmar as verdades por ela reveladas.

Toynbee, em “Mãe Terra”, lamentava não poder dizer aos aficionados da razão, aos que
querem crer que a razão pode tudo explicar, que Deus não existe. Quanto mais o homem
evolui, mais percebe que suas verdades absolutas, em matéria de ciência, são relativas e, em
grande parte, desmentidas posteriormente com novas descobertas, porque uma verdade
científica só é valida até o momento em que se demonstra o contrário, por novos fatos
supervenientes. A própria teoria da evolução de Darwin está hoje em pleno reexame científico,
com as novas teorias fundamentadas na conformação do DNA, principalmente a partir do
mapeamento genético.

Ainda para confirmar as verdades da fé, refletiremos um pouco sobre a vida de Jesus. Há, por
exemplo, evidencias na vida de Jesus que não se podem contestar: Jesus era pobre, uma
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pessoa sem posses. Não era político, não tinha cargo público, não era um chefe de Estado,
como Maomé. Comunicava-se em essênio, um idioma pouco conhecido; não deixou livros,
nem sequer uma doutrina sistematizada, um texto básico, para o qual os apóstolos pudessem
se servir a fim de propagar as suas mensagens. Três apóstolos, Lucas, Marcos e Mateus, se
propuseram a registrar tudo o que testemunharam e através de seus relatos reconstitui-se a
vida de Jesus. Ainda, os Evangelhos foram escritos de 40 a 80 anos após sua morte.

Porém, quem mais contribuiu para disseminar as idéias de Cristo, o cristianismo, foi um judeu
de cidadania romana, que nem sequer conheceu Cristo pessoalmente. Chamava-se Saulo, era
da cidade de Tarso. Numa viagem a Damasco, no ano 35, teve uma visão, na qual Jesus o
chamava para reunir-se aos seus. Isolou-se por três anos, mudou o seu nome para Paulo, foi a
Jerusalém e conheceu dois apóstolos, Pedro e Tiago. Fez quatro longas viagens
evangelizadoras pelo mundo antigo e foi o principal pregador da fé cristã, a principal figura do
cristianismo. Ele tomou os ensinamentos de Jesus compreensíveis por todos os povos.

A história conta que na cidade de Atenas teve uma grande desilusão. Pregando para um povo
culto, adepto da racionalidade e da lógica, Paulo procurou adaptar o seu discurso pregando a
existência de Deus e de Cristo, com métodos racionais. Os gregos não aceitaram e o vaiaram.
Esse não era o caminho. Após muito refletir, sentiu a revelação da verdadeira mensagem
cristã: Deus não precisava de uma doutrina lógica, seus desígnios não penetravam os
humanos pelo corpo, mas, sim, pela alma. Explicações eram desnecessárias. Ele fazia
revelações. Assim, para a crença cristã não há necessidade de comprovação científica, ela se
apoia em uma revelação, em uma fé, que vai além da dimensão racional.

As limitações da ciência mostram a harmonia que deve existir entre ciência e religião. Essas
constatações de fé e razão nos confortam, fortalecem a convicção. Imaginem o quanto é
importante levar essas conclusões aos jovens, aos que estão com a alma em formação! No dia
em que os jovens conhecerem realmente essas premissas básicas, certamente, se voltarão
bem mais a Deus e, isso acontecendo, a possibilidade de uma reversão do comportamento
social é bem mais promissora. A escola, os pais, a comunidade precisam investir nesse
caminho.

Minha fé levou-me a fazer estes versos:
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DEUS, ESSÊNCIA DA VIDA

A vida só tem sentido voltada a Deus,

Toda obra só se completa no Ser Sagrado,

Quanta agrura se inscreve até o último adeus!

Quanta esperança naufraga em barco furado!

No decurso da vida só há uma saída:

Alimentar os dias com a força do amor,

Acreditar no Encontro após a partida,

Deus é, desse turbilhão, a luz do esplendor.
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O homem se empolga e se encaminha pela ciência,

Mas, mesmo a ciência sem fé é vazia,

Ilustra, mas não traz vital sabedoria.

Só as coisas do espírito têm consistência,

Podem não ser inteiramente racionais,

Mas, pra realização do homem, são essenciais.

* Supervisora de ensino aposentada.
(Publicado em maio/2001)
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