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Foi realizado em Belo Horizonte, o segundo curso Fara-
day Kuyper. O objetivo principal foi abrir espaço para o 
debate sobre a interação entre fé e ciência, com vistas à 
uma reflexão continuada e de alto nível sobre este tema 
que é de enorme importância para a cultura contem-
porânea. Queremos rebater as barreiras que mantém 
uma visão escassa e restritiva do assunto a qual con-
templa apenas dois polos antagônicos e se alimenta, de 
um lado, de uma atitude anticientífica, bastante presente 
no meio religioso, e de outro, de um fundamentalismo 
naturalista, que exclui a priori qualquer possibilidade de 
reflexão “out of the box” acerca da natureza última da 
realidade que nos cerca.

Para tanto, o 2° Curso Faraday-Kuyper promoveu três 
dias dedicados à filosofia da tecnologia e seus pressu-
postos, com abordagem a partir da tradição de Kuyper e 
dialogando com a teologia cristã da missão integral. En-
tre os palestrantes: Andrew Briggs - é Físico, é Professor 
de Nanomateriais da Universidade de Oxford, estudou 
Teologia em Cambridge e tem se destacado como um 
dos principais articulistas sobre a interação entre fé cris-
tã e ciência. É membro do Comitê Consultivo da John 
Templeton Foundation; Paulo Fernando Ribeiro - Pro-
fessor de Engenharia Elétrica na Universidade Federal 
de Itajubá, especialista em smart grids, colaborou como 
pesquisador e professor em diversas universidades do 
mundo. É estudioso da vida e obra de C.S. Lewis; Pedro 
Lucas Dulci - é Filósofo, desenvolve pesquisa em ética 
e filosofia política contemporânea. Também tem for-
mação em Teologia e é autor de “Ortodoxia Integral” 

Com o intuito de reunir pessoas em todo o Brasil para fortalecer o diálogo entre fé e ciência, e assim formalizar 
o estabelecimento da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, pontuamos algumas capitais brasileiras para a 
realização de reuniões de mobilização. Nessas reuniões é apresentada a proposta do projeto da ABC² e também 
levantada uma lista de pessoas que tenham interessem no tema, para assim iniciarmos grupos de estudos e fomen-
tadores do diálogo seja no ambiente educacional, eclesiástico ou corporativo. (Página 8)
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Curso Faraday Kuyper e membro do Movimento Mosaico; e também 
Guilherme de Carvalho - Mestre em Teologia e 
Ciência da Religião, é pastor da Igreja Esperança 
em Belo Horizonte. Tem publicado e ministrado 
palestras por todo o Brasil sobre temas de fé 
e cultura, incluindo teologia filosófica, religião e 
ciência, e ética social. É fundador da Associação 
Kuyper para Estudos Transdisciplinares (AKET) 
e diretor de L’Abri Fellowship Brasil.  Rodolfo 
Amorim - Analista em relações internacionais, é 
especialista em gestão do terceiro setor e mes-
tre em sociologia ela UFMG. É obreiro do L’Abri 
Brasil e membro fundador da Associação Kuyper 
(AKET). É organizador e autor de “Fé Cristã e 
Cultura Contemporânea”. (Pág.6)

Nos últimos anos, o debate sobre a interação 
entre fé e ciência no Brasil tem buscado o su-
porte de uma organização em condições de 
conduzir uma reflexão continuada. A ABC2, 
Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, 
surge para reunir os interessados na relação 
entre ciência e religião no Brasil. Essa asso-
ciação é organizada em núcleos que são es-
tabelecidos nos principais centros urbanos 
brasileiros, a fim de promover cursos, oficinas, 
debates e eventos sobre o tema. Seu obje-
tivo central é sustentar um diálogo criativo e 
profundo entre os campos da ciência e da fé 
cristã, em benefício da cultura brasileira e da 
sociedade em geral. (Pág. 4)



Editorial É para estas maravilhas e para o que elas revelam que o salmista, Davi, chama a atenção no versículo em epígrafe. 
A beleza do cosmos (perdão pelo trocadilho) não tem nada de cosmético: aponta diretamente para o mistério. 
Este mistério, por um lado, nos impele à busca pelo conhecimento, como pondera um dos fundadores da cosmo-
logia contemporânea, Albert Einstein: A emoção mais bela que podemos experimentar é o mistério. É a emoção 
fundamental que está no berço de toda verdadeira arte e ciência [1]. Por outro lado, para Davi e para nós que 
cremos, este mistério é também profundamente revelador. Aliás, o próprio Einstein vai dizer : Minha religiosidade 
consiste numa humilde admiração pelo espírito infinitamente superior que se revela no pouco que podemos 
compreender sobre o mundo cognoscível. Esta convicção profundamente emocional da presença de um poder 
racional superior, que é revelada no universo incompreensível, forma a minha ideia de Deus [1].

Embora fosse alguém distante de qualquer forma de religiosidade institucional, Einstein causava surpresa em 
seus colegas pela insistência com que falava de Deus. Em seu livro sobre Einstein e a religião, Max Jammer cita o 
escritor suíço Friedrich Dürrenmatt dizendo: Einstein costumava falar com tanta frequência de Deus que tendo 
a acreditar que ele fosse um teólogo disfarçado [2].

Einstein, porém, não foi mera exceção ou ponto fora da curva. Outros grandes cientistas do passado, como 
Galileu, Newton, Faraday e Maxwell (apenas para citar alguns físicos notáveis) também revelaram sua profunda 
crença de que a realidade última repousa em Deus. Como Paulo, poderiam dizer : Ele é antes de todas as coisas e 
nele tudo subsiste (Colossenses 1:17). Contudo, cabe reconhecer que parte considerável (se não a maioria) do 
establishment científico da atualidade é absolutamente avessa a esta visão e arrasta consigo multidões de gente 
bem formada e bem pensante. Por que isso acontece? 

A resposta é complexa e admite diferentes componentes, desde aquelas de fundo bíblico-teológico àquelas 
apoiadas em razões de carácter histórico e/ou ideológico. Alister McGrath, no entanto, aponta para uma questão 
que nos diz respeito de forma mais direta e imediata: Se os céus realmente “declaram a glória de Deus”, isto im-
plica que algo de Deus pode ser conhecido através deles, que a ordem natural é capaz de revelar algo do divino. 
Mas, disto não decorre automaticamente que seres humanos, situados dentro da natureza como nós estamos, 
sejam capazes, sem ajuda ou sob quaisquer condições, de perceber o divino através da ordem natural. E se os 
céus “declaram a glória de Deus” em uma linguagem que não podemos compreender? [3].

Alguém poderia repelir a indagação de McGrath citando Paulo: … desde a criação do mundo os atributos invi-
síveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por 
meio das coisas criadas... (Romanos 1:20). Podemos entender, porém, que a indagação de McGrath procede e 
nos toca diretamente se considerarmos que Paulo está, na verdade, pronunciando um juízo da parte de Deus. E 
este papel só cabe a Ele. Qual seria, então, o nosso papel?

O nosso papel (de certa forma, uma resposta prática à indagação de McGrath) é o de criar pontes de signifi-
cado entre os “mistérios” da natureza e o Mistério de Deus (Colossenses 2:2), para que o cientista e o leigo, o 
ateu e o crente, possam ter elementos para compreender que razão e fé não se excluem, mas que teologia e 
ciência podem (e devem) estabelecer um diálogo de alto nível, franco e honesto em benefício mútuo e de toda 
a sociedade. É este o ponto focal para o qual mira o Projeto Cristãos na Ciência. Convidamos, assim, os cristãos 
e todos os interessados neste diálogo para que se somem a nós no esforço coletivo de juntos construirmos a 
Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. 

Os céus declaram a glória de Deus; o firmamento proclama a obra das suas mãos.
(Salmos 19:1)

Talvez hoje mais do que nunca, o conhecimento científico de ponta mais facilmente nos aproxime do mistério. 
Contraditório? Só os ingênuos e os presumidos podem imaginar que a ciência explique todas as coisas. Cada 
avanço científico significativo abre imensas fronteiras para a vastidão do desconhecido. Porém, este contato com 
o mistério via conhecimento científico não se evidencia de forma óbvia em nossa experiência cotidiana pela su-
perabundância de afazeres que, ilusoriamente, tentamos administrar através das últimas novidades tecnológicas. 
Em função disso, desse compromisso com as urgências diárias, temos dificuldade de atinar até para o incógnito 
mais imediato.

Por isso é bom quando a natureza irrompe em nossas vidas. Mudanças de estação nos ajudam a perceber, ainda 
que de relance, a dinâmica da natureza transformando a vida ao nosso redor.  Tenho a felicidade de morar em 
uma região bastante arborizada e não me canso de apreciar a profusão de cores, formas e perfumes das árvores 
que florescem na primavera, por exemplo. Tudo acontece de forma suave, delicada, surpreendendo pelo surgi-
mento de padrões inesperados que transformam a paisagem em questão de dias. [Pausa para o mistério: Em 
que parte do DNA das plantas estaria inscrita a delicadeza de um ipê branco no auge de sua formosura ou a 
beleza exótica de uma orquídea?]

A natureza é complexa: os fenômenos se entrecruzam e interagem com ritmos e intensidades que variam 
enormemente. A sutileza observada na floração das árvores contrasta fortemente com situações outras como 
quando forças naturais poderosíssimas são postas em ação na forma de tempestades, vendavais e tufões.  Aí sim, 
entre admirados e intimidados, somos impelidos à busca de abrigo e proteção e forçosamente nos damos conta 
de que a natureza age. 

Salvo nestas situações especiais em que manifestações naturais, súbitas ou sutis, capturam a nossa atenção, o fato 
corriqueiro é que nossa percepção da realidade física é continuamente obscurecida pelo foco imediato das nos-
sas ações e intenções, de forma que passamos a maior parte do tempo ausentes das maravilhas que constituem 
o mundo que nos cerca.

Davi, Einstein 
e os mistérios da natureza

por Roberto Covolan 
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O Projeto ABC2 é uma iniciativa da Associação Kuyper para Estudos Transdisciplinares (AKET) com o apoio da Tem-
pleton World Charity Foundation (TWCF). Seu objetivo é promover a comunicação e a cooperação entre a comu-
nidade cristã e o campo científico no Brasil, por meio da constituição da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência.

A Missão da futura ABC2 será, portanto, operar como uma embaixada de sentido entre o universo da fé cristã e o 
universo da ciência. Nesta qualidade, ela promoverá o diálogo aberto, honesto e respeitoso entre estes dois campos, 
tendo sempre em conta a liberdade e a soberania das respectivas esferas sociais e as finalidades intrínsecas e próprias 
de cada esfera, mas buscando o avanço do conhecimento integral acerca do homem e sua relação com Deus e a 
natureza, a partir de uma perspectiva cristã.

Seu interesse é, simultaneamente, o testemunho cristão e a teologia pública, por um lado, e o ensino e a divulgação 
científica de forma contextualizada ao universo da fé, por outro.

A ABC2 não pretende controlar ou interferir nos procedimentos, processos ou instituições internas aos dois campos, 
nem se arvorar legisladora sobre a natureza da ciência ou da fé, mas tão somente auxiliar os cristãos que pertencem 
aos dois campos a melhor integrar suas vocações científica e espiritual. Portanto, não será seu papel arbitrar sobre 
pontos controversos na interação entre fé cristã e ciência, mas sim oferecer-se como fórum aberto para debates de 
alto nível, de forma que eventuais discordâncias entre seus associados possam resultar em diálogo produtivo e apro-
fundamento dos temas em questão.

Dr. Roberto Covolan: Project Leader and Network-Team Coordinator

Roberto Covolan é físico e professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 
Atualmente, é coordenador do Grupo de Neurofísica (criado por ele em 2005) no Instituto 
de Física da Unicamp e vice-diretor do Instituto Brasileiro de Neurociências e Neurotecno-
logia – BRAINN. Frequenta a Igreja Batista Cidade Universitária (IBCU), de Campinas, onde 
tem ministrado cursos sobre a relação entre Fé Cristã e Ciência Contemporânea. 

Rev. Guilherme de Carvalho: Project Co-Leader 1 and Content-Team Coordinator

Guilherme de Carvalho é mineiro de Belo Horizonte. É teólogo evangélico e pastor, diretor 
de L’Abri Fellowship Brasil e membro da equipe pastoral da Igreja Esperança. Suas especiali-
dades são a teologia filosófica e a filosofia da religião, especificamente em suas aplicações para 
a teologia espiritual e a apologética cultural. 

Dr. Gustavo Assi: Project Co-Leader 2 and Engagement-Team Coordinator

Professor Doutor do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo (EPUSP). Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq desde 
2013. Coordenador do Laboratório de Hidrodinâmica Experimental e Anemometria a Laser do 
NDF Núcleo de Dinâmica e Fluidos da EPUSP. Coordenador do Curso de Graduação em Engen-
hara Naval da EPUSP desde 2014. Atuação em Engenharia Mecânica, Naval e Aeronáutica na área 
de Energia e Fluidos. Ênfase em: Dinâmica dos Fluidos Experimental, Fuido-elasticidade, Interação 
Fluido-Estrutura, Vibração Induzida pelo Escoamento, Resistência Hidrodinâmica, Dinâmica de Sis-
temas Oceânicos, Geração de Energia do Oceano e Aerodinâmica.

A Fundação John Templeton serve como catalisadora de projetos com temas sobre as principais questões da 
humanidade. De forma filantrópica, a fundação apoia pesquisa sobre temas que vão desde a complexidade, 
evolução e infinito, perdão, amor e livre-arbítrio, entre outros. Seu principal papel é encorajar o diálogo entre 
cientistas, filósofos e teólogos para esclarecer questões e definir novas percepções.

O Sr John Templeton (falecido) acreditava que era possível aprender mais através das pesquisas científicas avan-
çadas e do diálogo e por isso desenvolveu um projeto para financiar bolsas de estudos e publicação de recursos 
para fomentar mais conhecimento e novas descobertas. O lema da Fundação é  “quão pouco sabemos, quanta 
vontade de aprender” move todas as ações da instituição em prol do progresso humano através de descobertas 
revolucionárias. 

A TWCF é a apoiadora oficial do projeto da Associação Brasileira dos Cristãos na Ciência.

para saber mais, visite: templetonworldcharity.org

Dr. Leo K Iwai – Project Co-Leader - Network Assistant

Leo K Iwai é químico e pesquisador do Instituto Butantan de São Paulo atuando na área de bio-
logia sistêmica com ênfase em proteômica baseada em espectrometria de massas. Ele se graduou 
em química pela Universidade de São Paulo (USP) em 1995 e fez seu mestrado e doutorado 
em Imunologia pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Ele fez seu pós-doutorado na 
Universidade de Harvard e no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) em Boston/Cam-
bridge nos Estados Unidos (2005-2010) onde se especializou na tecnologia de fosfoproteômica 
aplicada ao estudo do defeito da tolerância central imunológica usando como modelo o Diabetes 
do tipo I.  Ele foi o co-fundador do PUB-Boston (Pesquisadores e Universitários Brasileiros em 
Boston) que mais tarde se replicou em vários PUBs em várias cidades norte-americanas atuando 
na integração e formação de rede de pesquisadores brasileiros nos Estados Unidos. 

Dr. Jonathan Simões – Project  Officer

Pós-Doutor  e doutor em Administração pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
com período sanduíche na École des Hautes Études Commerciales (HEC) Montréal/Canadá. 
Mestre em Administração pela UFMG e graduado em Engenharia de Produção pela UFMG, 
com estudos na ESIEE Amiens/França. Pesquisador do Núcleo de Tecnologia da Qualidade e 
da Inovação (NTQI/UFMG). Atua nas áreas de Metodologia de Pesquisa nas Ciências Socias, 
Cognição Organizacional, Empreendedorismo, Inovação e Estratégia. Conduziu pesquisa e exten-
são em organizações como Fiat, Fiocruz, Embrapa, Fibria, Funed, Santanense Tecidos e TakeNet. É 
co-autor do livro “Roadmapping: uma abordagem estratégica para o gerenciamento da inovação 
em produtos, serviços e tecnologias”, publicado pela Campus-Elsevier.

TWCF



2o Faraday Kuyper 
em Belo Horizonte
Cerca de 120 pessoas participaram da segunda edição 
do curso Faraday Kuyper que foi realizado entre os 
dias 9 e 11 de outubro no Hotel Promenade Lavras 
em Belo Horizonte.

Foram três dias intensos de palestras e discussões. Fo-
cada em aprimorar o conhecimento e a interação dos 
cursantes, a cada palestra era realizado um coffe-break 
para que todos pudessem falar dos temas, compartil-
har ideias e fomentar mudanças.

O tema principal foi Construindo Ciência e Tecno-
logia numa Cosmovisão Cristã” e contou com um 
grupo especializado de palestrantes: Professor An-
drew Briggs, Msc Pedro Dulci, Professor Paulo Ribeiro, 
Rev Guilherme de Carvalho e Msc Rodolfo Amorim. 
Na ocasião, Professor Roberto Covolan. Na ocasião, 
Roberto Covolan falou sobre o projeto da Associação 
Brasileira de Cristãos na Ciência.

Ao final do curso, foi escrito um documento criado 
a partir da opinião dos participantes e palestrantes, 
acerca dos temas apresentados. O objetivo principal 
deste documento foi definir ações práticas para fun-
damentar o diálogo entre fé e ciência. Este documento 
está sendo revisado e em breve será publicado.



>>

Site
Para melhor informar a você sobre as ações de consolidação da Associação Brasileira de Cristãos na 
Ciência, entou no ar o novo site cristaosnaciencia.org.br.  Ali você poderá ter acesso às informações, con-
teúdo para estudo e também somar às discussões e reuniões da associação.

As reuniões de Núcleos Locais foram realizadas em algumas cidades brasileiras com o objetivo de reunir 
pessoas que tenham interesse em ajudar no diálogo sustentável entre fé e ciência. As cidades foram: São 
Paulo, Belo Horizonte, Cuiabá, Manaus, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Recife, Maceio, 
Goiânia, Campinas, Porto Alegre e Belém.

Cerca de 300 pessoas estiverem envolvidas, no total, nestes encontros. Grupos pequenos de estudo do 
livro Teste da Fé já foram iniciados e agora estamos preparando a agenda para o primeiro semestre de 
2016, quando realizaremos os Seminários Dia.

Estes seminários consistem em um período de treinamento para os grupos já implantados aprenderem 
como fomentar o diálogo na região específica, como gerar novas mobilizações e também será a opor-
tunidade dos interessados tirarem dúvidas e sugerirem ações. Poderão participar pessoas que ainda não 
estão nos grupos para querem se engajar.  

Núcleos Locais

Em breve teremos mais informações. 
Acesse cristaosnaciencia.org.br 
e assine a newsletter para receber nossas novidades.


