O SÉCULO XXI REENCONTRANDO DEUS

Izabel Sadalla Grispino *

A volta calorosa do confronto entre racionalidade e crença, comentada no artigo anterior,
despertou-me curiosidade. Pesquisas a respeito trouxeram-me ajuda e apraz-me dividi-la com
vocês, prezados leitores.

No passado, cada descoberta da ciência parecia constituir-se em derrota para a Igreja, em
suas teorias fundamentais, que sempre colocou Deus na origem de todas as coisas, do
universo. Era o confronto do método experimental da razão com a fé. As leis da evolução
tornariam a gênese, o bigue-bangue, a história de Adão e Eva ficções. Parecia que o
Iluminismo triunfaria sobre a Revelação, contida na Bíblia. O fulcro da questão ficava entre fé e
razão.

Em 1991, surge o livro “Dieu et la Science”, escrito pelo filósofo cristão Jean Guitton, em
parceria com os irmãos Bogdanov, que contém toda uma tradição cientificista. Neste livro, eles
mostram que a fé não é inimiga da razão e que os resultados das pesquisas mais atuais sobre
a história do universo e da vida não são contrários aos ensinamentos das grandes religiões.

Os avanços da ciência, nas descobertas sobre a origem das coisas ou da vida, esbarram-se
com significativos limites. Quanto mais se esclarecem alguns mistérios, outros vão ganhando
forças. Já se repete a frase: “Nos avanços da ciência, a sombra de Deus”. Constata-se que a
razão não consegue esclarecer tudo. Num determinado ponto, a sombra de Deus começa a
pairar. Telescópio, microscópio, longe de derrotar a presença de um Deus, parece ainda mais
fortificá-lo.

Albert Einstein, que chegara a reduzir os fenômenos do cosmo a uma equação, assombrou o
mundo ao admitir que “algo existe atrás da matéria”. O grande cientista Louis Pasteur (século
XIX) lançou uma interrogação instigante: “Podemos ainda dizer que se um pouco de ciência
nos afasta de Deus, muita ciência nos reconduz a Ele?”.
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Nos Estados Unidos, uma organização composta por inúmeros cientistas, que se utiliza da
sigla IDEA – Intelligence Design and Evolution Awareness – abraça, fortemente, a questão.
Mesmo não pondo em dúvida a evolução, considerando os estudos sobre os fósseis, mostra-se
convicta de que atrás dela está a mão transcendente de um Criador.

Em Michigan, parlamentares pedem que se ensine nas escolas, ao lado da teoria da evolução,
a teoria dos neocriacionistas. Estes dizem concordarem com a tese evolucionista, quando diz
que o mundo não foi criado há apenas 6 mil anos, mas defendem, convictamente, a idéia de
que o processo evolutivo foi criado por Deus, há bilhões de anos.

Mais recentemente, um renomado cientista, Michael J. Behe, pertencente a uma comunidade
científica das mais respeitadas do mundo, após exaustivos programas de análise matemática à
assombrosa complexidade da célula, chega a uma conclusão que difere da teoria de Darwin;
“As estruturas celulares, com sua múltipla interdependência, não podem ser explicadas como
resultantes do acaso, pelo menos com a matemática. Deve existir uma inteligência superior
que dá forma e sentido à vida”.

Dr. Michael chega a uma conclusão parecida com a de Newton, na passagem dos séculos XVII
e XVIII, quando formulou as leis da gravitação universal: “Os astros, de fato, se atraem com
uma força proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado
da distância que os separa”. Dizia ele: “Por trás dessa elegante relação matemática, existe um
elemento capaz de tê-lo formulado”.

Assim, para Newton, a ciência, longe de negar Deus, O confirmava.

Sob um outro aspecto, do diálogo entre a fé e a cultura, está surgindo a perspectiva de um
encontro universal, unificando o senso religioso, o sentido da presença de Deus em todas as
culturas. A Igreja católica vem dando significativas demonstrações de aproximação com todas
as religiões. Busca relacionar-se às demais culturas, sejam africanas, asiáticas ou indígenas,
mesmo sem formação cristã e distante da modernidade ocidental.

A Igreja encara a globalização vantajosa em vários aspectos, mas, rejeita a uniformização
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cultural. Legitima as diferentes culturas humanas, defende a diversidade cultural. Faz um apelo
ao diálogo entre essas culturas e, nesse diálogo, quer expor sua visão cristã do mundo, em
testemunho de amor à vida social, em preocupação com os povos mais pobres, mais sofridos.

A Igreja quer uma comunhão que promova a unidade na diversidade, uma convivência humana
mais pacífica, que ostente a bandeira do amor, do perdão, da solidariedade. No início de junho,
do corrente ano, houve em Puebla, no México, promovido pelo Vaticano, por seu Pontifício
Conselho de Cultura, um encontro continental americano, que teve como tema geral o diálogo
entre fé e cultura.

A base de toda cultura se assenta na existência de um Deus, por que, então, não se unir nos
propósitos, nos valores fundamentados por Ele? O confronto do diálogo entre fé e cultura, entre
fé e razão, entre fé e ciência, é o caminho para se atingir a união e, através dela, a paz.

Nas próximas semanas, continuarei a trazer o resultado das pesquisas sobre ciência e fé.

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