
 
 

PARTE QUATRO: A CIÊNCIA NÃO DESACREDITOU O CRISTIANISMO? 

 
Muitos têm defendido que é impossível ser um pensador científico sério e nutrir crenças 
religiosas. Que quanto mais inteligente e esclarecido alguém for, menos capaz será de crer em 
Deus.  

Será que eles têm razão? Será que somos realmente obrigados a optar entre pensar 
cientificamente e crer em Deus? Ou será que a ciência e a fé têm propósitos diferentes, e 
complementares? 

 

1. Qual o propósito da ciência? O que ela busca estudar e comprovar? Qual o propósito da 
fé? O que ela busca explicar? Esses propósitos são incompatíveis? 

2. Quais gêneros literários existem na Bíblia? Você consegue achar um exemplo de: 

a. Poesia? 

b. Prosa? 

c. Profecia? 

d. Linguagem apocalíptica? 

3. Por que é importante interpretar cada passagem bíblica de acordo com o seu gênero 
literário? Em outras palavras, qual é o risco de ler uma Escritura sem atentar para o seu 
gênero? 

4. Leia Mateus 19:26. Se Deus criou o mundo do nada, como a Bíblia afirma, seria tão 
espetacular assim que Deus possa suspender, em raras situações, as leis científicas, de 
modo que milagres possam ocorrer? Se você é cristão, consegue pensar em situações 
onde Deus interveio sobrenaturalmente em sua vida ou na vida de algum conhecido? 
Como se sentiu, o que experimentou? 

5. A ciência pode explicar como certas coisas acontecem, mas não provê respostas às 
perguntas mais significativas da vida. Já o cristianismo, sim. Reflita, por exemplo, nas 
perguntas a seguir, e leia Escrituras que as respondem: 

a. Por que Deus fez o mundo? Por que o mundo existe? Isaías 43:6-7. 



b. Quem é o ser humano no contexto da criação? Salmo 8:5. 

c. Por que Deus criou todas as outras coisas? 1 Timóteo 6:17. 

d. Como Deus se sente a nosso respeito? Ele fica decepcionado fácil com a gente, 
ou se sente feliz conosco? Salmo 139:13-14. 

e. Para onde a gente vai depois da morte? O que acontece depois daqui? João 3:16, 
João 12:46, Mateus 12:29, Apocalipse 21:4. 

Leia Isaías 55:8-9 e reflita: 

6. Quando um pai ensina para seu filho pequeno de onde vêm os bebês, ele não explica de 
forma científica este processo, mas usa da metáfora, uma linguagem simples e acessível 
para que seu filho entenda. Pensando assim, será que Deus não usou de uma linguagem 
acessível para que por meio dela pudéssemos entendê-lo e assim, ter um relacionamento 
com ele? 

7. Sendo os pensamentos e caminhos de Deus maiores que os nossos, qual deveria ser a 
atitude humana diante de Deus? Se você não crê em Deus, e acredita que existe alguma 
chance de estar equivocado, que tal investigar seus caminhos e ver que tipo de resultado 
eles produzem em sua vida? 


