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Que haja coragem...
 

Encerramos, no dia 19 de março de 2019,  o projeto que teve iniciativa através da Associação Kuyper para Estudos Transdis-
ciplinares (AKET) com o apoio da Templeton World Charity Foundation (TWCF). A partir deste projeto, nasceu a Associação 
Brasileira de Cristãos na Ciência com o objetivo de promover a comunicação e a integração entre a comunidade cristã e o 
campo científico no Brasil. 

Sabemos que não precisamos escolher entre ciência e teologia: elas não são mutuamente exclusivas. Manter a ciência e 
a teologia separadas limita nossa compreensão de Deus, da natureza e do nosso próprio lugar dentro da criação. Por isso, 
trabalhamos juntos para construir uma ponte entre a ciência e a fé, permitindo que a ciência contribua para tecer nossa 
teologia e a teologia forneça significado e profundidade ao nosso estudo. 

Como cientistas cristãos, falharemos miseravelmente se não unirmos o conhecimento acadêmico com a vivência cristã. O 
fim de todo conhecimento teológico é a piedade da vida. 

Avante!!! Prosseguiremos. 

Continuaremos o trabalho da ABC² para fazer o que precisa ser feito e nos propomos fazê-lo melhor do que jamais o 
fizemos. Que haja coragem! Regozijaremos com cada sinal que aponte para a presença de cientistas e cristãos que com-
partilham de nossas preocupações, celebraremos esses encontros e uniremos mãos e corações no esforço de realizar essa 
múltipla missão que, acreditamos ser chamado de Deus para nós. Procuraremos sabedoria e discernimento na jornada 
diária e oraremos continuamente pela graça e capacitação do nosso Deus a cada desafio.  

No desejo de ir além, com o coração e esperança firmados no Senhor, convidamos você a prosseguir conosco com grandes 
expectativas.  

Nosso abraço,

Equipe ABC²
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Sabedoria e 
Poder CruCiformeS

Por Jonathan Freitas

“Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria; mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os ju-
deus, e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, e 
sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens; e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens.” 
(1Co 1.22-25)

Escolhi esses versículos, pois, como acadêmicos, também buscamos “sabedoria” de palavras e “sinais” de poder. Claro: não neces-
sariamente nas antigas formas gregas da filosofia especulativa e da retórica (como caminho para a sabedoria) nem nas judaicas, de 
operação de milagres e triunfo político-militar (como caminho para o poder). Mas, sim, nas versões atuais de filosofia racional, por um 
lado, e de ciências empíricas e tecnologias (hard e soft), por outro.

Não há nada errado nessa busca em si. Sabedoria e poder são bens da boa criação de Deus e, portanto, devem ser, de fato, cultivados 
e protegidos. Contudo, há o risco de absolutizar esses valores, definindo-os de maneira independente da cruz de Cristo - e caindo, 
assim, em formas reducionistas de filosofismo/racionalismo, cientificismo/empirismo e tecnicismo/historicismo. Como consequência 
desse movimento idólatra, a pessoa participa das coisas (naturais e culturais), mas não do seu significado (origem e destino). Assim, 
vivencia a experiência do “vazio”, do buscar em vão - característico do discurso do Eclesiastes.

Qual é, então, o tratamento do apóstolo Paulo para essa ameaça do “buscar em primeiro lugar” a sabedoria e o poder, correndo atrás 
desses bens desesperadamente? A resposta: uma radicalização “crucial” (literalmente!), tanto no discurso quanto na prática: “Porque 
Cristo enviou-me (...) para evangelizar; não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da 
cruz é loucura para os que perecem; mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: Destruirei a sabedoria 
dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? 
Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela 
sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação.” (1Co 1.17-21)

“E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. 
Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em 
grande tremor. E a minha palavra, e a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em de-
monstração de Espírito e de poder; para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.” (1Co 2.1-5)

Em suma: na pregação, a loucura da fraqueza da cruz condena os empreendimentos humanos de sabedoria e poder autônomos - e 
salva do vazio os que a abraçam. Na ação, a fraqueza cruciforme do “louco” (Paulo) abre espaço, mais do que a sua própria força, para 
a geração de verdadeiros sábios e “santos” (i.e. que vivem no poder do Espírito da ressurreição).

Como implicação, o acadêmico que segue esse caminho de Paulo - que é o caminho de Cristo (1Co 11.1) - muitas vezes poderá ser 
criticado por seus colegas por não se lançar com eles no mesmo desenfreamento de devoção cobiçosa a iniciativas temporais (cf. 1Pe 
4.4). Isto é: em muitas ocasiões, parecerá o “chato do balde de água fria”, por não aderir à concupiscência filosófica, científica e tec-
nológica que o rodeia. De fato, o cristão verdadeiro, na academia, poderá ser, até mesmo, desprezado por não endossar os projetos e 
as agendas de sabedoria e poder do saeculum. Mas, com frequência, será por esse meio que a graça - sábia e poderosa - de Deus se 
manifestará e se difundirá: na humildade do crente, como aconteceu com Paulo (1Co 4.9-17).

Nesse sentido, o testemunho do apóstolo é um chamado “para fora” do vazio e “para dentro” da vida plena, que é o reino de Deus - 
cuja porta é a cruz. Afinal, é a partir dela que, pelo Espírito da ressurreição, conhecemos uma sabedoria que jamais acessaríamos por 
raciocínio ou imaginação, e uma realidade poderosa, cujos sinais jamais captaríamos pelos nossos próprios sentidos: 

“Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus 
preparou para os que o amam. Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito” (1Co 2.9-10a)

Não é que, com isso, abandonaremos a sabedoria racional-imaginativa e a experimentação científico-tecnológica. Mas, sim, que 
participaremos não apenas do conhecimento da natureza e das construções culturais, mas também, consciente e intencionalmente, 
do seu significado - trabalhando nessa direção, não mais em vão: “Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre 
abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.” (1Co 15.58)

Portanto, busque, sim, filosofia, ciência e tecnologia, mas sem idolatrá-las. Senão, no final, ficará só o vazio... Filosofe, faça ciência e 
desenvolva tecnologia a partir da cruz e da realidade que ela descortinou. Em outras palavras: passe o seu trabalho acadêmico pelo 
juízo e pela salvação da cruz - da morte e da ressurreição - e abrace a sabedoria e o poder que se encontram do outro lado desse Jordão.

Lembre-se de que aos humildes Deus dá graça, usando-os para mostrar a sua glória, que ofusca a idolatria vã. Portanto, que Deus use 
a sua vida, em humildade, na sabedoria e no poder do Crucificado! E que, assim, os ídolos que escravizam a alma caiam e o nome Dele 
seja glorificado com liberdade na academia brasileira. É a minha oração, enquanto continuo a cantarolar:

Sim, eu amo a mensagem da cruz
‘Té morrer eu a vou proclamar
Levarei eu também minha cruz
‘Té por uma coroa trocar
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[Leia mais em: https://bit.ly/jesusweak]
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PrEÂmBuLO

Como seguidores de Cristo, somos chamados a envolver o mun-
do ao nosso redor com a mensagem imutável de esperança e 
reconciliação do evangelho. Ferramentas como a tecnologia são 
capazes de nos ajudar nessa busca. Sabemos que elas também 
podem ser projetadas e usadas de maneiras que desonram a 
Deus e desvalorizam nossos semelhantes, portadores da ima-
gem de Deus. Os cristãos evangélicos se apegam à inerrante e 
infalível Palavra de Deus, que afi rma que todo ser humano é 
feito à imagem de Deus e, portanto, tem valor e dignidade in-
fi nitos aos olhos de seu Criador. Essa mensagem dita o modo 
como vemos a Deus, a nós mesmos e às ferramentas que Deus 
nos deu a capacidade de criar.

À luz das novas questões existenciais levantadas pela emergen-
te tecnologia da inteligência arti fi cial (IA), afi rmamos que Deus 
nos deu sabedoria para abordar essas questões à luz das Escri-
turas e da mensagem do evangelho. Os cristãos não devem te-
mer o futuro ou qualquer desenvolvimento tecnológico porque 
sabemos que Deus é, acima de tudo, soberano sobre a história, 
e que nada substi tuirá a imagem de Deus na qual os seres hu-
manos são criados. Reconhecemos que a IA nos permiti rá alcan-
çar possibilidades sem precedentes, reconhecendo ao mesmo 
tempo os riscos potenciais representados pela IA, se usada sem 
sabedoria e cuidado.

Desejamos equipar a igreja para se envolver proati vamente no 
campo da IA, em vez de responder a essas questões depois que 
elas já ti verem afetado nossas comunidades. À luz desse desejo 
e esperança, oferecemos as seguintes afi rmações e negações 
sobre a natureza da humanidade, a promessa da tecnologia e a 
esperança para o futuro.

ArtIgO 1: ImAgEm DE DEuS

Afi rmamos que Deus criou cada ser humano à Sua imagem com 
valor, dignidade e agência moral iguais e intrínsecos, disti ntos 

de toda a criação, e que a criati vidade da humanidade se desti -
na a refl eti r o padrão criati vo de Deus.

Negamos que qualquer parte da criação, incluindo qualquer 
forma de tecnologia, deva ser usada para usurpar ou subver-
ter o domínio e a mordomia que foram confi ados unicamente à 
humanidade por Deus; nem deve ser atribuído à tecnologia um 
nível de identi dade, valor, dignidade ou agência moral humana.

Gênesis 1:26-28; 5:1-2; Isaías 43:6-7; Jeremias 1:5; João 13:34; 
Colossenses 1:16; 3:10; Efésios 4:24

ArtIgO 2: IA COmO tECNOLOgIA

Afi rmamos que o desenvolvimento da IA é uma demonstração 
das habilidades criati vas únicas dos seres humanos. Quando a 
IA é empregada de acordo com a vontade moral de Deus, é um 
exemplo da obediência do homem ao mandamento divino de 
administrar a criação e de honrá-lo. Acreditamos na inovação 
para a glória de Deus, para o fl orescimento humano e o amor 
ao próximo. Embora reconheçamos a realidade da Queda e suas 
consequências sobre a natureza humana e a inovação huma-
na, a tecnologia pode ser usada na sociedade para defender a 
dignidade humana. Como parte de nossa natureza criati va dada 
por Deus, os seres humanos devem desenvolver e aproveitar a 
tecnologia de maneiras que levem a um maior fl orescimento e 
ao alívio do sofrimento humano.

Negamos que o uso da IA é moralmente neutro. Ela não é digna 
da esperança, adoração ou amor do homem. Visto que somente 
o Senhor Jesus pode expiar o pecado e reconciliar a humanida-
de com seu Criador, tecnologias como a IA não pode suprir as 
necessidades últi mas da humanidade. Além disso, negamos a 
bondade e o bene� cio de qualquer aplicação da IA que desva-
lorize ou degrade a dignidade e o valor de outro ser humano. 

Gênesis 2:25; Êxodo 20:3; 31:1-11; Provérbios 16:4; Mateus 
22:37-40; Romanos 3:23

inteliGÊnCia artifiCial:
uma deClaraçÃo eVanGÉliCa 

de PrinCÍPioS

CONtEúDO

DECLARAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA E LIBERDADE RELIGIOSA DA CONVENÇÃO BATISTA DO SUL

Tradução: Tiago Augusto
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ArtIgO 3: rELAçãO ENtrE IA E HumANIDADE

Afirmamos o uso da IA para informar e auxiliar o raciocínio hu-
mano e a tomada de decisões morais, porque é uma ferramen-
ta que se destaca no processamento de dados e na tomada de 
decisões, que muitas vezes imitam ou excedem a capacidade 
humana. Enquanto a IA se destaca na computação baseada em 
dados, a tecnologia é incapaz de possuir a capacidade de agên-
cia ou responsabilidade moral.

Negamos que os humanos possam ou devam ceder nossa res-
ponsabilização ou responsabilidades morais a qualquer forma 
de IA que jamais será criada. Somente a humanidade será jul-
gada por Deus com base em nossas ações e nas ferramentas 
que criamos. Embora a tecnologia possa ser criada com um uso 
moral em vista, ela não é um agente moral. Apenas os humanos 
carregam a responsabilidade pela tomada de decisões morais.

Romanos 2:6-8; Gálatas 5:19-21; 2 Pedro 1:5-8; 1 João 2:1

ArtIgO 4: mEDICINA

Afirmamos que os avanços relacionados à IA nas tecnologias 
médicas são expressões da graça comum de Deus através e para 
as pessoas criadas à Sua imagem, e que esses avanços aumenta-
rão nossa capacidade de fornecer diagnósticos médicos e inter-
venções terapêuticas aprimorados à medida que procuramos 
cuidar de todas as pessoas. Esses avanços devem ser guiados 
pelos princípios básicos da ética médica, incluindo a beneficên-
cia, a não maleficência, a autonomia e a justiça, que são todas 
consistentes com o princípio bíblico de amar ao nosso próximo.

Negamos que a morte e a doença – efeitos da Queda – pos-
sam ser erradicadas, em última instância, à parte de Jesus Cris-
to. Aplicações utilitárias em relação à distribuição de cuidados 
de saúde não devem sobrepor-se à dignidade da vida humana. 
Além disso, rejeitamos a visão de mundo materialista e utilita-
rista que entende as aplicações médicas da IA como um meio de 
melhorar, mudar ou completar os seres humanos.

Mateus 5:45; João 11:25-26; 1 Coríntios 15:55-57; Gálatas 6:2; 
Filipenses 2:4

ArtIgO 5: tENDÊNCIA

Afirmamos que, como uma ferramenta criada por seres hu-
manos, a IA estará inerentemente sujeita a preconceitos e que 
essas tendências devem ser contabilizadas, minimizadas ou re-
movidas por meio de contínua supervisão e discrição humanas. 
A IA deve ser concebida e usada de tal maneira que trate todos 
os seres humanos como tendo igual dignidade e valor. A IA deve 
ser utilizada como uma ferramenta para identificar e eliminar 
preconceitos inerentes à tomada de decisão humana.

Negamos que a IA deva ser concebida ou usada de maneiras 
que violem o princípio fundamental da dignidade humana para 
todas as pessoas. A IA também não deve ser usada de maneira 
que reforce ou promova qualquer ideologia ou agenda, buscan-
do subjugar a autonomia humana sob o poder do Estado.

Miqueias 6:8; João 13:34; Gálatas 3:28-29; 5:13-14; Filipenses 
2:3-4; Romanos 12:10

ArtIgO 6: SExuALIDADE

Afirmamos a bondade do desígnio de Deus para a sexualidade 
humana, que prescreve a união sexual como um relacionamen-
to exclusivo entre um homem e uma mulher na aliança perma-
nente do casamento.

Negamos que a busca do prazer sexual seja uma justificativa 
para o desenvolvimento ou uso da IA, e condenamos a objeti-
ficação dos seres humanos que resulta do emprego da IA para 
fins sexuais. A IA não deve interferir ou substituir a expressão 
bíblica da sexualidade entre marido e esposa de acordo com o 
projeto de Deus para o casamento humano.

Gênesis 1:26-29; 2:18-25; Mateus 5:27-30; 1 Tessalonicenses 
4:3-4

ArtIgO 7: trABALHO

Afirmamos que o trabalho faz parte do plano de Deus para os 
seres humanos participarem do cultivo e do cuidado da criação. 
O padrão divino é de trabalho e descanso em uma proporção 
saudável entre si. Nossa visão do trabalho não deve limitar-se 
à atividade comercial; também deve incluir as muitas maneiras 
pelas quais os seres humanos servem uns aos outros através 
de seus esforços. A IA pode ser usada de maneiras que ajudem 
nosso trabalho ou nos permita fazer uso mais completo de nos-
sos dons. A igreja tem uma responsabilidade capacitada pelo 
Espírito de ajudar a cuidar daqueles que perdem empregos e de 
encorajar indivíduos, comunidades, empregadores e governos 
a encontrar maneiras de investir no desenvolvimento de seres 
humanos e continuar contribuindo vocacionalmente para nos-
sas vidas em conjunto.

Negamos que o valor humano e a dignidade sejam redutíveis 
somente às contribuições econômicas de um indivíduo para a 
sociedade. A humanidade não deve usar a IA e outras inova-
ções tecnológicas como uma razão para avançar em direção a 
vidas de puro lazer, mesmo que uma maior riqueza social crie 
tais possibilidades.

Gênesis 1:27; 2:5; 2:15; Isaías 65:21-24; Romanos 12:6-8; Efé-
sios 4:11-16

ArtIgO 8: DADOS E PrIVACIDADE

Afirmamos que a privacidade e a propriedade pessoal estão in-
terligadas a direitos e escolhas individuais que não devem ser 
violados por governos, corporações, estados nacionais e outros 
grupos, mesmo na busca do bem comum. Embora Deus conhe-
ça todas as coisas, não é sábio nem obrigatório ter todos os de-
talhes da vida de um indivíduo abertos à sociedade.

Negamos os usos manipulativos e coercitivos de dados e IA de 
maneiras incompatíveis com o amor a Deus e o amor ao próxi-
mo. As práticas de coleta de dados devem obedecer a diretrizes 
éticas que preservem a dignidade de todas as pessoas. Além 
disso, negamos que o consentimento, mesmo o consentimen-
to informado, embora necessário, seja o único padrão ético 
necessário para a coleta, manipulação ou exploração de dados 
pessoais – individualmente ou em conjunto. A IA não deve ser 
empregada de maneiras que distorcem a verdade por meio do 
uso de aplicativos generativos. Os dados não devem ser mal uti-
lizados, corrompidos ou abusados por propósitos pecaminosos 
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para reforçar o preconceito, fortalecer os poderosos ou rebaixar 
os fracos.

Êxodo 20:15, Salmos 147:5; Isaías 40:13-14; Mateus 10:16; 
Gálatas 6:2; Hebreus 4:12-13; 1 João 1:7

ArtIgO 9: SEgurANçA

Afirmamos que a IA tem aplicações legítimas no policiamento, 
inteligência, vigilância, investigação e outros usos, apoiando a 
responsabilidade do governo de respeitar os direitos humanos, 
proteger e preservar a vida humana e buscar a justiça em uma 
sociedade próspera.

Negamos que a IA deva ser empregada em programas de prote-
ção e segurança de maneiras que procurem desumanizar, des-
personalizar ou prejudicar nossos semelhantes. Condenamos 
o uso da IA para reprimir a liberdade de expressão ou outros 
direitos humanos básicos garantidos por Deus a todos os seres 
humanos.

Romanos 13:1-7; 1 Pedro 2:13-14

ArtIgO 10: guErrA

Afirmamos que o uso da IA na guerra deve ser governado pelo 
amor ao próximo e pelos princípios da guerra justa. O uso de IA 
pode reduzir a perda de vidas humanas, fornecer maior prote-
ção aos não-combatentes e informar melhor a formulação de 
políticas. Qualquer ação letal conduzida ou substancialmente 
possibilitada pela IA deve empregar supervisão ou revisão hu-
mana. Todos as aplicações de IA relacionadas à defesa, como 
dados subjacentes e processos de tomada de decisão, devem 
estar sujeitos a revisão contínua por autoridades legítimas. 
Quando esses sistemas são implantados, os agentes humanos 
assumem total responsabilidade moral por quaisquer ações to-
madas pelo sistema.

Negamos que a agência humana ou a culpabilidade moral na 
guerra possam ser delegadas à IA. Nenhuma nação ou grupo 
tem o direito de usar a IA para realizar genocídio, terrorismo, 
tortura ou outros crimes de guerra.

Gênesis 4:10; Isaías 1:16-17; Salmo 37:28; Mateus 5:44; 22:37-
39; Romanos 13:4

ArtIgO 11: POLÍtICAS PúBLICAS

Afirmamos que os propósitos fundamentais do governo são 
proteger os seres humanos contra danos, punir aqueles que 
praticam o mal, defender as liberdades civis e enaltecer aque-
les que fazem o bem. O público tem um papel na formulação e 
elaboração de políticas relativas ao uso da IA na sociedade, e 
essas decisões não devem ser deixadas para aqueles que desen-
volvem essas tecnologias ou para os governos estabelecerem 
normas.

Negamos que a IA deva ser usada por governos, corporações 
ou qualquer entidade para violar os direitos humanos conce-
didos por Deus. Nunca deve ser delegada à IA, mesmo em um 
estado altamente avançado, a autoridade governamental que 
foi concedida por um Deus todo-soberano somente aos seres 
humanos.

Romanos 13:1-7; Atos 10:35; 1 Pedro 2:13-14

ArtIgO 12: O FuturO DA IA

Afirmamos que a IA continuará sendo desenvolvida de manei-
ras que atualmente não podemos imaginar ou compreender, 
incluindo uma IA que ultrapassará muitas habilidades humanas. 
Só Deus tem o poder de criar vida, e nenhum avanço futuro na 
IA irá usurpá-lo como o Criador da vida. A igreja tem um papel 
único de proclamar a dignidade humana para todos e apelar 
para o uso humano da IA em todos os aspectos da sociedade.

Negamos que a IA nos tornará mais ou menos humanos, ou que 
a IA irá obter um nível igual de dignidade ou valor dos porta-
dores da imagem de Deus. Avanços futuros na IA não acabarão 
por satisfazer nossos anseios por um mundo perfeito. Apesar de 
não sermos capazes de compreender ou conhecer o futuro, não 
tememos o que está por vir porque sabemos que Deus é onis-
ciente e que nada que criamos será capaz de frustrar Seu plano 
de redenção para a criação ou de suplantar a humanidade como 
portadora de Sua imagem.

Gênesis 1; Isaías 42:8; Romanos 1:20-21; 5:2; Efésios 1:4-6; 2 
Timóteo 1:7-9; Apocalipse 5:9-10
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UM PAPO SOBRE 
HumanidadeS

Há pouco mais de seis meses a ABC² lançou a série de textos “Diálogo & An� tese: textos fundamentais em religião e ciências 
humanas”, como um braço de conteúdo da ABC² - H. Guilherme de Carvalho é o responsável por selecionar autores e textos e 
criar a base editorial deste conteúdo. Ele mesmo fala um pouco da série. 

ÁrEA E PúBLICO ESPECÍFICOS

Os textos da série Diálogo e Antí tese atualmente disponíveis cobrem vários campos de conhecimento. Temos discussões sobre antropologia fi -
losófi ca, ciência cogniti va da religião, epistemologia, psicologia, história, direito, políti ca, sociologia, economia e tecnologia. Naturalmente, dado 
que o propósito da série é trabalhar transdisciplinarmente os fundamentos de diversas áreas do saber e a teologia cristã, todos os arti gos têm 
um viés fi losófi co forte. Não se trata de fi losofi a “pura”, no entanto, mas da fi losofi a aplicada a questões de método e a problemas específi cos 
das disciplinas várias. Nossa amostragem ainda é introdutória. O plano é disponibilizar muitos outros arti gos. 

É di� cil delimitar o público da série! É claro que cada arti go interessará de modo especial a uma pessoa de certa área; o trabalho sobre funda-
mentos de economia por Bob Goudzwaard interessará especialmente a economistas, administradores e à turma de economia políti ca e história 
econômica. Por outro lado, uma espécie de renascimento cultural associado à sociedade da informação tem levado muitas pessoas a buscar 
uma compreensão mais ampla da cultura moderna e, nesse senti do, os arti gos interessam a todos os que buscam uma formação humanísti ca.

ALVIN PLANTINGA - PRINCIPAL AUTOR

Alvin Planti nga, carinhosamente apelidado de “o Teísta Analíti co” por seus pares, tornou-se um dos fi lósofos mais importantes na segunda 
metade do século XX, parti cularmente nos campos da fi losofi a analíti ca da religião e da teoria epistemológica. Entre suas várias realizações in-
telectuais, encontra-se a liderança do movimento da “epistemologia reformada”, que mostrou com bastante sucesso a racionalidade da crença 
em Deus - o que é diferente das tradicionais “provas” da existência de Deus - e consequentemente da viabilidade intelectual e acadêmica do 
Cristi anismo. Isso signifi ca que o cienti sta da natureza ou das humanidades poderia pressupor a crença em Deus e o universo moral teísta como 
um dos pressupostos organizadores de sua interpretação de mundo.

COMO SE ENVOLVER COM A ABC²-H

Num primeiro momento procuramos servir à comunidade de cristãos na academia com indicação e disponibilização desses textos fundamentais. 
O que esperamos para o futuro é criar grupos de leitura em Religião e Humanidades que possibilitem a leitura e discussão desses textos funda-
mentais. A primeira coisa que qualquer membro ou amigo da ABC² pode fazer, e já, é reunir amigos Cristãos ou não para ler e discuti r os arti gos da 
série, ou uma seleção deles. Os grupos de leitura poderiam também ser mistos: 4 arti gos de fé e ciências naturais, 4 arti gos de fé e humanidades. 
Pode ser mais democráti co e multi disciplinar.

Eventualmente, a parti r da identi fi cação de pós-graduandos e professores interessados, poderemos estabelecer grupos de trabalho ao redor de 
temas transversais específi cos (como “gênero”, ou “justi ça”, ou “genéti ca e comportamento”, por exemplo), ou por disciplina acadêmica (como 
“GT de fi losofi a”, ou “GT de ciências sociais”).

HumANIDADES E A FÉ

Na minha perspecti va, o homem deve ser lido bidirecionalmente: se olhamos de agora para as origens, temos a radicação do humano na ordem 
natural; se olhamos de agora para frente, para o planejamento da ação e para os fi ns, temos a aspiração divina do homem. E se olhamos para 
onde estamos, temos as ciências humanas. Penso que as ciências naturais e a teologia fornecem o enquadramento necessário para que o homem 
se compreenda. Estou dizendo, nesse senti do, que a fé é necessária para as humanidades, embora a pergunta seja sobre a contribuição das hu-
manidades para a fé. Mas se compreendermos as humanidades como esse gesto de auto compreensão que se segue à visão de Deus, necessário 
ao arrependimento, à imitati o Christi , ao aprofundamento espiritual, como será possível que alguém avance em direção a Deus se desinteressado 
nas coisas humanas? Quando fi nalmente se encontrar com Deus, o que depositará aos pés Dele?

HumANIDADES

Teólogo evangélico e pastor, diretor de L’Abri Fellowship Brasil e membro da equipe 
pastoral da Igreja Esperança. Suas especialidades são a teologia fi losófi ca e a fi losofi a 
da religião, especifi camente em suas aplicações para a teologia espiritual e a 
apologéti ca cultural.

Com
Guilherme de Carvalho
Vice-presidente da ABC2
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Sobre a erudição acadêmica cristã – Alvin Planti nga
Conselho aos Filósofos Cristãos – Alvin Planti nga
Cristo o Senhor da Psicologia – Eric Johnson
Antropologia fi losófi ca cristã: uma perspecti va reformacional – Gerrit Glas
Passo a passo para uma teoria não reducionista da realidade – Roy Clouser
A Suposta Morte da Epistemologia e o Colapso do Fundacionalismo Clássico – Davi Charles Gomes
A Epistemologia Religiosa de Thomas Reid e a Ciência Cogniti va da Religião – Kelly James Clark e Justi n L. Barrett  
Teísmo, Ateísmo e Racionalidade – Alvin Planti nga 
Uma críti ca ao historicismo – Roy Clouser  
O critério das tendências progressivas e reacionárias na história – Herman Dooyweerd
Éti ca e o Caráter Sistêmico da Tecnologia Moderna – Sytse Strijbos
Enti dades e Aspectos Modais – L.G. Freire
A Construção (social) do Mundo – no Encontro do Cristi anismo com o Humanismo   – D F M Strauss
Ferramentas fi losófi cas para projetos tecnológicos: o poder conceitual da fi losofi a de Dooyeweerd – Maarten J. Verkerk
Rumo à Reforma na Ciência Econômica – Bob Goudswaard
A Importância da Filosofi a na Engenharia - Carl Mitcham
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trADuçãO

A iniciati va da editora Thomas Nelson Brasil de disponibilizar para o público brasileiro esta obra sobre criação, evolução e design 
inteligente é digna de aplauso e reconhecimento. Há muito a sociedade brasileira carece de um trabalho de referência que apre-
sente, de forma equilibrada e informada, uma ampla exposição dos argumentos favoráveis e contrários às diferentes visões sobre 
esses temas, contextualizada ao ambiente cristão.

A questão das origens é certamente de grande interesse, não só pela imensa complexidade envolvida ao entrelaçar questões cien-
tí fi cas, fi losófi cas e bíblico-teológicas, mas também pela paixão e controvérsia que costuma despertar. Trata-se, porém, de tema 
de alta relevância, cujas difi culdades precisam ser enfrentadas pela centralidade que ocupa na formação de uma cosmovisão cristã 
e nas discussões contemporâneas sobre a relação entre fé e ciência.
Algo que se constata nesta obra é que os quatro representantes das visões aqui expostas se declaram criacionistas e todos ad-
vogam a existência de propósito e design na natureza. Se estão de acordo, por que então o debate? Embora todos creiam em 
um Criador, a questão central é: como Deus criou? O universo já foi criado pronto e acabado ou evoluiu ao longo de um grande 
período de tempo? E, se evoluiu, será que Deus teria prati cado intervenções miraculosas pontuais ao longo da história do univer-
so? Questões como essas não teriam grande relevância para a maior parte dos cristãos há dois ou três séculos, mas desde então 
passamos por movimentos intelectuais arrebatadores, como o iluminismo e o desenvolvimento da críti ca bíblica, e por revoluções 
cientí fi cas cujos impactos culturais mais amplos redundaram, entre outras coisas, em ceti cismo e secularismo generalizados. Não 
há, portanto, como escapar ao popular “se correr o bicho pega, se fi car o bicho come”. A discussão sobre as origens trata de ques-
tões fundamentais que precisam ser enfrentadas. E isso tem acontecido.

Em sintonia com demandas dessa natureza, alguns tradicionais veículos cristãos têm se aberto ao debate. Em junho de 2011, a 
tradicional publicação cristã Christi anity Today trouxe, como matéria de capa, uma ampla discussão sobre o Adão histórico (The 
search for the historical Adam), reconhecendo as difi culdades para conciliar todas as informações disponíveis e sem descartar a 
priori nenhuma corrente de pensamento bem fundamentada. Um arti go paralelo, apresentando o ponto de vista ofi cial da revista, 
concluía com a seguinte recomendação: 

Quatro visões sobre Criação, Evolução e Design Inteligente 
estão presentes no atual diálogo sobre as origens entre os 
evangélicos. Estas visões representam os quatro posiciona-
mentos-chave das origens: Criacionismo da Terra Jovem - Ken 
Ham (Respostas dentro de Gênesis), Criacionismo da Terra 
Anti ga (Criacionismo Progressista) - Hugh Ross (Reasons to 
Believe), Criacionismo Evoluti vo - Deborah B. Haarsma (Bio-
Logos), Design Inteligente - Stephen C. Meyer (Insti tuto Dis-
covery). Os colaboradores oferecem a melhor defesa de seus 
posicionamentos sobre as seguintes questões: Qual o seu po-
sicionamento sobre as origens? Inclui-se nessa questão o uni-
verso fí sico, a vida e especialmente os seres humanos. Quais 
argumentos você considera como sendo os mais persuasivos 
na defesa do seu posicionamento? Como você delimita e cor-
relaciona as evidências sobre as origens advindas da ciência 
atual e aquelas provenientes da revelação divina? O que está 
em jogo ao responder a essas perguntas?

lançamento: a oriGem
MAIS UMA PARCERIA ABC² 
E EDITORA THOMAS NELSON
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Na atual conjuntura, aconselhamos paciência. Não precisamos de mais uma reação fundamentalista contra a ciência. Em vez disso, precisamos de 
um engajamento interdisciplinar positivo, que reconheça a boa vontade de todos os envolvidos e compreenda que raciocínio criativo leva tem-
po.” Ou seja, há questões cujo conhecimento só avança com novas descobertas e novos insights, algo, aliás, bem típico da pesquisa acadêmica.
Em número bem mais recente — janeiro de 2019 —, a mesma publicação trouxe um artigo impensável anos atrás: Ten Theses on Creation and 
Evolution That (Most) Evangelicals Can Support [Dez teses sobre criação e evolução que (a maioria dos) evangélicos podem apoiar], de Todd 
Wilson, presidente e cofundador da organização evangélica Center for Pastor Theologians.

Mencionamos esses exemplos aqui não com o intuito de sugerir de forma velada a defesa deste ou daquele ponto de vista — afinal, o livro tem 
como fundamento a exposição equivalente de quatro diferentes visões — mas, para indicar que, assim como se nota sinais consistentes de que 
as posições cientificistas mais radicais estão em declínio, não obstante a estridência do neoateísmo em anos recentes, observa-se também um 
interesse renovado entre os estudiosos cristãos em buscar no aprofundamento da exegese bíblica e da reflexão teológica novos espaços de com-
preensão da realidade que nos cerca e da história que nos precedeu, tendo em conta os avanços obtidos em outras áreas, inclusive na ciência.

Autores de um passado recente ou contemporâneos, como C.S. Lewis, Alister McGrath e James K. A. Smith, biblistas e pastores, como Derek 
Kidner, Bruce Waltke, John Walton, N. T. Wright e Timothy Keller — sem falar de evangelistas como Billy Graham — têm dado mostras eloquentes 
de que é possível manter a fidelidade confessional e coerência teológica sem ignorar as portas da realidade que têm sido abertas pelos avanços 
científicos.

Outro ponto que merece destaque é o privilégio que temos ao ver a imensa bibliografia disponível atualmente sobre o diálogo entre fé e ciência. 
Um pastor, um cientista curioso ou mesmo um cristão comum que há 30 anos tivesse interesse no tema se veria obrigado a uma busca desgastan-
te, com pouquíssimo material disponível. Hoje, temos publicações científicas, centros de referência, dezenas de livros de autores conceituados, 
tudo isso disponível à distância de um clique. O campo da relação entre religião e ciência é vasto, estimulante e fundamental para relação entre 
fé cristã e contemporaneidade. Precisamos continuar avançando.

A leitura deste livro é muito instrutiva sob vários aspectos. Devido ao estilo ponto-contraponto, lucra-se muito quando a discussão permite 
aprofundamento e ganho em clareza sobre os temas em questão. Porém, nem sempre há concordância prévia nem mesmo sobre os próprios 
termos do debate. Fica evidente como alguns autores discordam sobre o que é ciência, método científico e o que conta como boas práticas de 
pesquisa. Discordâncias fundamentais também aparecem sobre o que fundamenta uma interpretação bíblica fiel ao Deus que se revela na Es-
critura. Cremos que a exposição dessas discordâncias deixará os leitores bem informados das diferentes visões e mais esclarecidos sobre o que 
está em jogo nesse debate.

Ao mesmo tempo, fica claro que o livro levanta questões que está longe de poder responder. Para aqueles que se sentirem motivados, será como 
adentrar um grande oceano, repleto de desafios e recompensas. A abundante bibliografia citada pelos autores na defesa de seus argumentos 
certamente será muito útil para estudos mais aprofundados nessa área.

Nós, da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência (ABC²), celebramos a participação na produção desse grande livro. Certamente, se tornará 
marca importante em nossa ainda jovem trajetória, ao deixar clara nossa posição em relação ao debate das origens: todas as posições aqui ex-
postas são bem-vindas à nossa mesa. A ABC² não subscreve particularmente nenhuma delas, ao passo que, enquanto associação, se compreende 
como um lócus onde pessoas de diferentes trajetórias eclesiásticas e com distintas posições no debate sobre as origens podem dividir o pão, 
aprender mutuamente e ser encorajadas. Como temos afirmado, um dos nossos objetivos é o apoio à construção de uma comunidade intelectual 
cristã no Brasil, capaz de articular, em caridade e profunda erudição, os temas da fé cristã e sua relação com os diversos campos do saber. Uma co-
munidade intelectual é formada por pessoas, tendo nelas o seu mais precioso bem. Por isso, enfatizamos que a liberdade de consciência é funda-
mental para a construção de uma plataforma acadêmica que faça jus ao histórico cristão de hospitalidade, amor e compromisso com a verdade.

Esperamos que a publicação deste livro seja um verdadeiro convite às pessoas com os mais variados pontos de vista nesse assunto a se percebe-
rem abraçadas em nosso meio. Vale lembrar também que a ABC² explora muitos outros campos na interface entre fé e ciência, que vão além do 
debate aqui exposto. Convidamos os interessados a visitar o nosso website (www.cristaosnaciencia.org.br), participar de nossos seminários ou 
visitar nossos grupos locais, que já são várias dezenas em todo o Brasil. Com grande satisfação, queremos registrar uma nota especial de agrade-
cimento ao time da Thomas Nelson Brasil, especialmente aos amigos Samuel Coto, Paulo Moura e André Lodos Tangerino. 

Com grande satisfação, queremos registrar uma nota especial de agradecimento ao time da Thomas Nelson Brasil, especialmente aos amigos 
Samuel Coto, Paulo Moura e André Lodos Tangerino. Numa manhã ensolarada, em um café próximo à Av. Paulista, conversamos pela primeira vez 
sobre nossos sonhos e expectativas em relação ao público brasileiro. O ânimo e apoio deles têm se provado fundamentais para que a ABC² possa 
continuar avançando em seus projetos e disponibilizando conteúdo da melhor qualidade. Um agradecimento especial também ao nosso amigo 
Rodrigo Bibo, do podcast BiboTalk, que, como muito bem sabe fazer, construiu a ponte entre a ABC² e a Thomas Nelson Brasil. 

Por fim, com muito entusiasmo, recomendamos o livro A origem: quatro visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente aos nossos 
leitores. Cremos que a profunda piedade que deve marcar a vida cristã é muito bem acompanhada do sincero esforço intelectual e do desafio 
sempre constante de conectar a fé cristã à realidade concreta e aos dilemas contemporâneos que nos cercam. Este livro é mais um passo nesse 
esforço, em que o debate, a exposição de ideias e diferentes pontos de vista devem se fazer acompanhar das marcas indeléveis da verdadeira 
sabedoria e da caridade cristã. Apesar dos diferentes conceitos e posições expressos neste livro, ao concluir, queremos sobrelevar o fator de 
unidade em torno do qual nos reunimos todos: Jesus Cristo, nosso Senhor, em quem, por quem e para quem todas as coisas, nos céus e na terra, 
foram criadas. A ele seja a glória para todo o sempre! Amém.

Equipe ABC²

lançamento: a oriGem
MAIS UMA PARCERIA ABC² 
E EDITORA THOMAS NELSON
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HÁ CERCA de quatorze ou quinze anos começamos a conversar seriamente, em nosso 
pequeno círculo kuyperiano-belorizonti no, sobre a necessidade de disponibilizar o clás-
sico Capitalismo e Progresso, de Bob Goudzwaard, em língua portuguesa. Em nossas 
acaloradas discussões sobre economia políti ca e as possíveis leituras cristãs da história 
econômica moderna, a questão era premente. Haveria uma abordagem disti ntamen-
te cristã para a economia? Haveria uma alternati va sólida à adaptação da economia 
políti ca marxiana realizada pela teologia da libertação e frequentemente copiada por 
evangélicos lati no-americanos? 

A oportunidade de encontrar o doutor Goudzwaard pessoalmente ocorreu em 2007, 
no evento de aposentadoria de Egbert Schuurman, em Wageningen, e, depois, numa 
visita sua ao L’Abri Holanda – o que ele fazia desde os tempos de Rookmaaker. Lá, ele 
dissertava sobre como a vida é colorida como um arco-íris, como a luz com suas frequ-
ências, e que o reducionismo rouba as cores da existência!

Mas foi outro encontro com Goudzwaard, dessa vez na Conferência da Associação para 
a Filosofi a eformacional em 2012, na Vrije, que forneceu o estí mulo que faltava ao 
colega Leonardo Ramos para iniciar o trabalho de tradução, feito com perseverança em 
meio às obrigações acadêmicas. E, assim, temos mais um clássico da tradição reforma-
cional em língua portuguesa. 

Apesar da diversidade nas opiniões políti cas de nosso grupo, o ponto de convergência 
era a tradição holandesa de fi losofi a cristã inspirada pelo teólogo e estadista Abraham 
Kuyper e efeti vamente fundada por Herman Dooyeweerd e Dirk Vollenhoven no segun-
do quartel do século 20. Essa forma de fi losofi a, eventualmente denominada “Wetsi-
dee”, ou “fi losofi a da ideia cosmonômica”, procura empreender uma reforma radical do 
pensamento teórico a parti r da descoberta do coração como o centro da existência e 
do pensamento, e do impacto da fundamental orientação religiosa da alma em direção 
ao absoluto sobre o modo como a realidade é experimentada e  interpretada. Afi nal, se 
todo pensamento nasce no coração, não seria aquilo que amamos a verdadeira chave 
do conhecimento? 

A revolução fi losófi ca cosmonômica levou a um largo movimento de “reforma interna do pensamento 
teórico”, com intelectuais de vários campos desenvolvendo aplicações criati vas desse novíssimo “Ór-
ganon” (ou instrumento) desenvolvido por Dooyeweerd – um Órganon bíblico e cristão para o diálogo 
críti co com a mente secular e as várias ciências. Assim, surgiram ao longo dos anos contribuições cria-
ti vas para diferentes campos, como a � sica, a psicologia, a fi losofi a da tecnologia, a história, as ciências 
sociais, o direito, entre outras.

A teoria econômica, naturalmente, não poderia fi car de fora. Bob Goudzwaard foi pioneiro na aplica-
ção da heurísti ca fi losófi ca reformacional ao campo da economia, não apenas submetendo as teorias 
dominantes a uma críti ca cristã, mas também oferecendo em seus livros e arti gos interpretações ori-
ginais da formação econômica do Ocidente e de conceitos fundamentais da ciência econômica, como 
a natureza do “econômico”, “escassez”, “uti lidade”, “preço”, entre outros. 

Em Capitalismo e Progresso, o doutor Goudzwaard expõe o ideal moderno de progresso, dominante 
na cultura ocidental e ponto de convergência e simbiose entre capitalistas e socialistas, e submete-o 
a uma críti ca detalhada. Mostra como ele se consti tuiu a parti r da destruição de barreiras espirituais 
e religiosas medievais e da ascensão do mesmo dualismo moderno de natureza e liberdade descrito 
antes por Herman Dooyeweerd. Goudzwaard classifi ca esse ideal de progresso como uma forma de 
idolatria que legiti ma a confi ança e a subserviência sem questi onamento da sociedade às forças do 
avanço tecnológico e do crescimento econômico. E no “túnel” histórico construído para veicular a fé 
no progresso, o conjunto da vida humana é escravizado e espremido, dentro de uma lógica uti litarista.  

Além de discuti r a formação histórica da doutrina do progresso, o autor apresenta a vulnerabilidade 
e as contradições dessa ideologia, ressaltando seu impacto no trabalho, nos esportes, na sexualidade, 
no tempo, e classifi ca essa ideologia como um processo genuinamente irracional e contraditório e 
perigoso para o Ocidente. 

Depois de discuti r as várias respostas ao capitalismo, Goudzwaard enfi m introduz sua própria respos-
ta: uma revisitação das barreiras derrubadas e a promoção de economias normati vas, capazes de re-
conhecer a integralidade das normas divinas para a vida, como as da mordomia, da tecnologia, da mo-
ralidade e da justi ça; economias livres de fi ns terrenos absolutos e idolátricos que forcem a sociedade 
a um túnel de progresso; economias que respeitem o processo de abertura e enriquecimento cultural 
livre, sem ídolos nem planejamento central. Sua posição, em síntese, favorece o livre mercado, mas 
redefi ne a natureza do verdadeiro desenvolvimento em termos holísti cos e teocêntricos.

A obra de Goudzwaard vem preencher uma notória lacuna na literatura cristã brasileira sobre a in-
teração entre fé e pensamento econômico, enriquecendo de modo substancial a série “Ciência e Fé 
Cristã”, publicada pelo consórcio entre a ABC² e a Editora Ulti mato. Considerando o peso ideológico da 
economia políti ca na formação universitária dos brasileiros, ela se provará uma obra indispensável e 
essencial para o diálogo entre fé e humanidades em nosso país.

Guilherme de Carvalho (CAPITALISMO E PROGRESSO - PREFÁCIO À EDIÇÃO BRASILEIRA)

*Este livro integra a Série de livros Ciência e Fé Cristã
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Luiz Gustavo Ralph de Oliveira
Advogado, Membro do grupo ABC² – RECIFE/PE
Sempre fui intrigado pela forma que o tema ciência e fé era discutido tanto na igreja, quanto fora dela. Em 2015 tive notícia de um seminário 
de dois dias sobre o tema, na igreja A Ponte, sendo Guilherme de Carvalho o preletor. Lá eu descobri que alguns irmãos já estavam pensando e 
propondo o que viria a se tornar a ABC². Naturalmente, sai do seminário com bastante coisa pra refletir/estudar e, desde então, fiquei atento aos 
futuros movimentos que desaguariam na ABC². Hoje participo do grupo local da ABC² em Recife. Entendo que a ABC² ocupa espaço de fundamen-
tal importância para saúde da igreja brasileira, por tratar em cursos, seminários, palestras, congressos e grupos locais de assuntos que, salvo em 
nichos específicos, não eram tratados com a profundidade que demandavam. Outrossim, há que se destacar a promoção do diálogo entre a igreja 
e o mundo das ciências naturais e humanas de forma firme e saudável, sem abrir mão de aspectos centrais da nossa fé, os quais não podemos 
jamais negociar. O mundo passa por tempos nebulosos, precisamos de referências em Cristo tanto para capacitação das nossas igrejas locais, 
quanto para ocupação de espaço público e nessas duas frentes a ABC² tem feito papel importante para o reino de Deus.

Veja o que nos contaram...

Cleiton Balieiro
Membro grupo de São Paulo/SP
Participar de um grupo de estudos (Núcleo São Paulo) tem me possibilitado uma compreensão melhor de como conciliar a minha área acadêmica 
e a fé que professo. O diálogo entre pessoas que professam a mesma fé e estão engajados em não ceder diante do cientificismo é fundamental 
para os cristãos que estão na academia.

Diego Bezerra
Líder grupo de Curitiba/PR

Minha trajetória no conflito entre fé cristã e a ciência começou cedo, mais precisamente aos 14 anos. Neste período eu frequentava uma Igreja 
evangélica, na qual irei preservar o nome, participava das aulas de EBD e na escola eu tinha aulas de ciências e filosofia. Sempre fui muito curioso 
nunca me dei por satisfeito com qualquer resposta simples, eu ficava me perguntando: Deus fez Homem ou somos descendentes de Macacos? 
Como o Universo foi criado? Quem criou Deus? Por que na minha escola eu aprendo uma coisa e na igreja outra? Quem está certo? 

Não aguentei as dúvidas e resolvi perguntar para o meu professor de EBD durante uma das aulas, a resposta que eu recebi foi: “Cala-se, você não 
pode falar dessas coisas aqui! Isso é heresia!”. Não suportei a resposta e meu coração endureceu, procurei pelos meus professores da escola e 
eles me explicaram tudo que sabiam e me indicaram vários livros. Acabei me interessando futuramente por Psicologia e durante o curso, estava 
convencido que Deus não existia e que a religião era algo danoso. Em dezembro de 2014, estava com 29 anos, eu descobri que estava com câncer.  
Durante a internação tive uma experiência com Deus que nenhum livra de psicologia e psicanálise poderiam explicar, fui tocado pelo espírito 
santo e estava novamente nos braços do Senhor. Porém quando comecei a fazer discipulado, não resisti e bombardeei o meu discipulador com 
muito mais perguntas que o meu antigo professor de EBD, o mesmo se esforçou muito para me responder conforme podia. Em março de 2015, 
um colega de célula me avisou que haveria um Seminário de Cristãos na Ciência na nossa Igreja. Fiquei super empolgado e pensei: finalmente 
irei tirar as dúvidas que tenho. Chegando ao seminário percebi que sabia muito menos do que imaginava e achei isso fantástico. Descobri a opor-
tunidade de estudar e que não estava sozinho existiam outros preocupados com a mesma questão que eu e outros com questões muito mais 
complexas que jamais havia imaginado.  

Logo após esse seminário, iniciei um grupo de estudos em minha cidade e percebi que meus companheiros compartilhavam da mesma angústia, 
cada um com sua história e até apelidamos esse momento de “liberação de angústia”. Atualmente sou o representante do grupo local e comigo 
mais oito pessoas na administração desse trabalho. Cada encontro tem em média 15 participantes e um grupo online com 130 pessoas, também 
ajudamos as cidades próximas (Paranaguá, Witmarsun e Campo Mourão) a formar novos grupos.  

Conhecer a ABC² ajudou a fortalecer a minha fé, a liberar perdão ao meu professor de EBD, resolver conflitos antigos e ajudar o próximo nas 
mesmas indagações. 
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Elkenita Guedes 
Doutoranda em Oceanografia
Membro do Grupo de Recife
Durante muito tempo na minha vida acadêmica vivi na dualidade: Segunda a Sexta – Vida Acadêmica X Final de Semana – Vida Espiritual. Até que 
começaram perguntas sobre pontos de conexão entre essas duas áreas e comecei a perceber que elas não são distintas. Foi nesse momento que 
comecei a procurar materiais e descobri que tem mais gente como eu preocupada em estar conectando os pontos. A partir daí conheci o grupo 
local que participo até hoje. A sensação de: “Você não está sozinho”, além de confortante é estimulante, pois me leva a buscar estudar mais e 
tentar promover um diálogo correto sobre a questão fé e ciência tanto na Universidade, quanto na Igreja. Além disso, ter um grupo de apoio e 
oração que compreende quando você pede pelos prazos que estão apertados, pela bolsa que está acabando, pelo aceite do artigo e coisas deste 
tipo, faz muita diferença. Participar da ABC² tem me levado me aprofundar nos estudos, conhecer gente nova que compartilha pontos de vista 
em comum, tem me ajudado a ter uma visão mais integral sobre a vida e a perceber a beleza trazida pela ordem do Criador.

André Gomes Quirino
Membro do grupo de São Paulo/SP
Contar com um momento na semana, em que me reúno com irmãos em Cristo para conversar sobre fé e a atividade que desenvolvemos ali 
mesmo onde nos encontramos, na universidade, tem sido para mim uma prática agregadora e consoladora. Eu passo os dias anteriores à reunião 
ansioso para que aquele momento chegue, pois ele já tem assumido uma função revigoradora na minha rotina. Mais do que isso: orar com cole-
gas de academia, conversar sobre pesquisas acadêmicas com outros cristãos, ouvi-los desabafar dúvidas e dilemas muito semelhantes aos meus 
próprios, compartilhar testemunhos pessoais com amigos que nitidamente podem tirar proveito deles, assim como ser desafiado pelos exemplos 
desses irmãos, já é, em si mesmo, uma atividade que confere sentido àquilo em que tenho cotidianamente empenhado meus esforços. Algo que 
eu recomendaria a qualquer outro universitário cristão como uma prática mantenedora da sanidade e incitadora de produtividade. 

João Vitor 
Economista
Líder grupo de Pouso Alegre/MG
Há alguns anos, tomei a decisão de seguir a carreira acadêmica. Aos poucos fui descobrindo cada vez mais minha paixão pela leitura, pelo es-
tudo e pela pesquisa. O incentivo para isso foi ainda maior a partir do momento que fiz a transferência para o curso de Economia da Unicamp, 
em 2013.  A fertilidade do ambiente de Campinas acabou se revelando uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo em que passar o dia inteiro 
estudando no agradável ambiente da biblioteca do Instituto de Economia, a bipolaridade intelectual de professar uma fé que jamais conversava 
com aquilo que eu estudava era uma realidade insidiosa. Essa ruptura foi se traduzindo numa acomodação acrítica a um conjunto de ideias e 
pressupostos extremamente vulneráveis a um escrutínio mais profundo, e, como não poderia deixar de acontecer a um ser integral como o ser 
humano, numa idolatria da vida acadêmica que foi empurrando para escanteio outros âmbitos importantes da vida, como a igreja.

Mas Deus me concedeu a graça de experimentar a restauração da minha vida devocional e da comunhão com Ele e com a Sua Igreja. Além disso, 
me levou a conhecer irmãos em Cristo que me introduziriam a um universo até então desconhecido, em que a fragmentação intelectual de ou-
trora não apenas não era a regra, mas era superada por uma visão mais integral da realidade, relacionando especialmente a realidade científica 
com a qual eu convivia diariamente com a realidade da fé que, até aquele momento, parecia ser encontrada apenas nos momentos devocionais 
e nas reuniões da igreja.

Embora eu já tivesse entrado em contato com outros materiais, o grande pontapé para o ingresso neste novo universo se deu com a leitura do 
livro O Teste da Fé. Os relatos ali apresentados não apenas abriram minha mente para questões e formas de pensar relevantes, até então des-
conhecidas, mas me emocionaram profundamente, pela significativa identificação com aquilo que eu mesmo almejava viver: a relação entre a 
fé em Cristo Jesus e a minha paixão vocacional, que era a ciência. Algum tempo depois, tomei conhecimento do Grupo de Estudos da ABC² em 
Campinas, e passei a frequentar as reuniões, ao mesmo tempo em que mergulhava na literatura e nos recursos que encontrava sobre o campo.

Foi na 1ª Conferência Nacional da ABC², em 2016, que o interesse se uniu à motivação de trabalhar por isso, baseada nas possibilidades concretas 
com a qual me deparei na conferência. Ver que existiam muitas pessoas seriamente comprometidas tanto com a boa prática científica quanto 
com a extensão completa do senhorio de Cristo sobre todos os âmbitos da vida abriu um novo horizonte de perspectivas quanto a como eu 
poderia conduzir meu futuro profissional e vocacional e como eu poderia contribuir para a igreja e para a sociedade com o uso dos recursos que 
Deus estava me dando. 

Foi assim que passei, junto com um amigo, a gestar a ideia de iniciar um Grupo de Estudos (GE) da ABC² na cidade de Pouso Alegre, sul de Minas 
Gerais, para onde voltaria em abril de 2017. Passamos o restante do ano planejando e nos preparando, até que, finalmente, em fevereiro de 
2018, começamos as reuniões do grupo. Como era de se esperar de uma cidade menor e de interior, a adesão não foi, e não tem sido, grande. 
Mas isso não tem me desanimado. Deus tem confirmado cada vez mais a importância do trabalho que a ABC² tem realizado e a urgência mesma 
deste empreendimento, principalmente para as nossas igrejas. Uma das coisas que tem nos motivado a continuar é a consciência de que é um 
trabalho devagar, gradual, mas de um potencial gigantesco.
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Crescer... 

Diversas pessoas no Brasil e no mundo chegam até a ABC² ao pesquisarem na internet sobre ciência e fé 
no Brasil. Em nosso site e redes sociais, é possível encontrar versão em português de arti gos e entrevistas 
em temas específi cos, importantes e exclusivos para se aprofundar nos estudos. Essa interati vidade com 
pessoas interessadas com o diálogo em fé e ciência tem somado para o crescimento da ABC² e seu conte-
údo. Te convidamos a percorrer este trajeto e saber mais sobre nossa proposta de trabalho e tudo o que 
temos feito neste tempo. 

CONtEúDO SOBrE 
FÉ CrIStã E CIÊNCIA? 
A ABC² tEm!
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SItE
cristaosnaciencia.org.br 

CANAIS DE 
CONtEúDO DIgItAL ABC²

LAB ABC² - programa semanal para jovens
youtube.com/associacaobrasileiradecristaosnaciencia - 
Playlist LAB ABC²

CONEXÃO - programa mensal de 
bate-papo sobre fé e ciência
youtube.com/associacaobrasileiradecristaosnaciencia - 
Playlist CONEXÃO

LIStA DE CADAStrO
Cadastre-se em nossa lista e receba nossas novidades
bit.ly/abc2cadastro

YOutuBE 
youtube.com/associacaobrasileiradecristaosnaciencia

FACEBOOK
facebook.com/cristaosnaciencia

INStAgrAm
instragram.com/cristaosnaciencia

APP CrIStãOS NA CIÊNCIA
Google Play e Apple Store : ABC² - Cristãos na 
Ciência
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A sociedade tecnológica na práti ca: desafi os contemporâneos para 
profi ssionais de tecnologia (Ebook)

Este livro é sobre a nossa relação com a tecnologia e as implicações e novas 
questões que essa relação traz para quem trabalha na área. A iniciati va 
vem de um forte incômodo com a falta de debate no Brasil sobre desafi os 
que batem à porta em uma sociedade impregnada pelo tecnicismo. Espera-
mos que os desafi os levantados falem diretamente com o seu contexto e a 
sua práti ca. Para nós, os indicadores de qualidade são claros: o texto tem de 
nos aproximar de um caminho de verdadeiro fl orescimento do que signifi ca 
“ser humano” hoje. O público-alvo principal é consti tuído por alunos de gra-
duação e, principalmente, de pós-graduação das insti tuições de origem dos 
professores/autores. Portanto, a capa deve ter uma “cara” acadêmica, mas 
ao mesmo tempo atraente para pessoas na faixa dos 20 a 40 anos interes-
sadas na discussão do lugar da tecnologia da vida social contemporânea.

Autores: 
Breno Perdigão (AKET), Fernando Pasquini (UFU), Jonathan Freitas (UFMG), 
Karl Kienitz (ITA), Lucas Domingues (UFMG), Luiz Adriano Borges (UTFPR), 
Raoni Bagno (UFMG), Roberto Covolan (Unicamp)

ebooK 
a SoCiedade teCnolÓGiCa na PrÁtiCa
em ParCeria Com a abC² em breVe À Venda

*Capa ofi cial em produção*Capa ofi cial em produção


