A IGREJA FRENTE AO RACIONALISMO CIENTÍFICO

Izabel Sadalla Grispino *

Assistimos hoje a uma reconciliação da Igreja com a ciência. A Igreja mudou de semblante,
mudou de postura diante das descobertas da ciência. Em outros tempos, admitir o encontro da
fé com a razão era considerado fraqueza, capitulação. O papa João Paulo II lançou, no ano de
2000, a encíclica “Fides et Ratio” (Fé e Razão), onde faz verdadeira apologia da razão.
Reabilita os princípios filosóficos e científicos do racionalismo. “Não existe, não pode e não
deve haver contradição entre a verdade que Deus nos revela em Jesus Cristo e as verdades
pela filosofia. Deus não tem nada a temer com a descoberta progressista dos segredos da
natureza. Não existe oposição entre Revelação e Razão, entre Fé e Pensamento, mas uma
complementariedade indispensável”.

A Igreja caminha agora com Galileu Galilei, um cientista de sólida convicção religiosa, que dizia
“Deus se revela a cada instante na majestade das leis naturais, que só podemos enxergar
através da “luneta” da ciência e a ciência, assim, não pode deixar de progredir...”.

Na verdade, Deus não perde terreno com os avanços da ciência e o papa propõe como que um
acordo entre fé e razão, num comportamento bem diferente do passado, quando cientistas,
considerados hereges, eram excomungados, como as teses de Galileu ou Giordano Bruno,
este queimado vivo, em Roma, no ano de 1600. Períodos negros, sombrios da Inquisição, são
superados, ficando no passado. A história foi bastante tempestuosa nas relações da Igreja com
a pesquisa científica, quando aquela se mostrou hostil às descobertas de novas verdades pela
razão. Isso porque muitas descobertas científicas questionavam seriamente as afirmações
literais da Bíblia, consideradas, durante séculos, como verdades intocáveis. Por essa razão, os
racionalistas ficaram surpresos, quando, em 31 de outubro de 1992, o Vaticano, com a maior
seriedade, reabilitou Galileu, nas questões do heliocentrismo. O mesmo em relação às
descobertas de Darwin, sua teoria evolucionista, em contraposição à teoria criacionista, da
Igreja, em que todas as espécies teriam sido criadas de uma só vez por Deus. Na teoria da
evolução, os seres vivos seriam feitos de matéria comum, derivados, em toda a sua
diversidade, de uma primeira e única forma de vida, enquanto a gênese e a configuração da
arca de Noé nos ensinam que Deus criou, como querem os criacionistas, toda a diversidade
das espécies animais ao mesmo tempo.
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A crença da Igreja repousa sobre uma revelação que não depende de demonstração científica,
do método experimental, porque Deus está além da ciência; impõe uma fé, uma confiança que
deve escapar ao exame crítico e à dimensão racional. A ciência, por sua vez, evoluiu;
emancipou-se dos limites rígidos do racionalismo cientificista, das formas distorcidas da razão
“positivista”, mantidas, ainda, no século de Júlio Verne. O emergir da bioética constrói uma
nova cultura e, neste particular, os cientistas estão menos seguros de si, menos otimistas e
menos confiantes que seus antecessores, nos inevitáveis benefícios do progresso. Eles se
questionam sobre a moral, sobre o sentido e a sabedoria que convêm às suas descobertas.

Hoje, o Vaticano está menos preocupado com as descobertas da ciência do que com suas
repercussões práticas, especialmente no campo das ciências da vida. Faz apelos à ciência e à
medicina para que não se esqueçam da dimensão ética, que não se transformem em
manipuladores da vida. Pois, se a Igreja não dúvida de Deus, desconfia do Homem que pensa
sem Deus. Para a Igreja é indiferente que o Homem tenha surgido do “evolucionismo” ou do
“criacionismo”, conforme ela acredita, porque é no momento em que Deus outorga uma alma
ao ser humano que ele ganha essa dimensão. Na verdade, não há oposição entre ciência e fé.

A partir de 1860, as teorias de Darwin seriam energicamente condenadas pela Igreja, até que o
próprio Darwin foi excomungado. Esse comportamento da Igreja, em relação à ciência,
despertou, nos adeptos do racionalismo, uma certa prevenção contra os ensinamentos
religiosos, em relação às descobertas do universo. A Igreja católica, reconhecendo seus erros,
resolveu celebrar um grande jubileu, no ano de 2000, e numa atitude que muito vem ensinar os
cristãos, num exame profundo de consciência, pede perdão pelas falhas ocorridas no passado,
pelo abuso de autoridade, decorrentes de erros humanos, falhas humanas, não da Igreja em
suas verdades fundamentais anunciadas por Cristo. A Igreja é representada por homens e
todos nós, enquanto humanos, somos passíveis de falhas.

O jubileu tem a ver com o perdão, e o grande jubileu, do ano passado, comemorou os 2000
anos do nascimento de Jesus Cristo e sua obra redentora. Comemorou o perdão, o louvor a
Deus e a peregrinação.

O perdão foi amplamente comentado pelo papa João Paulo II, que estimulou os cristãos a
examinar a história do último milênio do cristianismo e pedir perdão. Mas, ao mesmo tempo,
estimulou os cristãos a louvar a Deus, pelos imensos frutos que a fé cristã trouxe à história da
humanidade.
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