Bíblia, fé e ciência
a partir das narrativas da criação (Gen.)
1. Gen.1-2
a) Gen.2,8-17: um parêntesis sobre o paraíso
b) Há 3 narrativas criacionistas:
- uma para o universo/mundo
- uma primeira sobre o homem/mulher (Gen.1,26-27)
- uma outra sobre o homem/mulher (Gen.2,7.18-23)
2. A criação do universo
- o que diz a Bíblia e o que diz a ciência
- compreensão da questão
3. A criação do homem/mulher
- o que diz a Bíblia e o que diz a ciência
- compreensão da questão

A criação do universo
O que diz a Bíblia:
- Que Deus tudo criou em 6 dias e ao sétimo dia descansou.
- E tudo foi criado com uma certa ordem: primeiro, a luz do
dia e da noite; depois as águas separadas (as da terra e as
que estão por cima do céu); depois a terra e os mares; em
seguida as ervas e as plantas, depois as estrelas e planetas do
céu, em seguidas as aves, peixes e animais da terra e,
finalmente, o Ser Humano

A criação do universo

O que diz a Ciência:
- O universo e o mundo não foram feitos em 6 dias, mas é tudo
fruto de milhões de anos.
- O nosso mundo não pode ser tomado pelo todo do universo:
nós somos um pequeno planeta, parte de um sistema, inserido
numa das numerosas galáxias…
- Sem o sol, não podia ter havido dia e noite… nem as plantas
podem ter existido…
- Não existem águas sobre o firmamento nem este é um tecto
sobre o planeta terra…

afinal, em que ficamos…?
- Temos de reconhecer que há linguagens distintas, legítimas, e que
não podem nem devem opor-se!
- A linguagem religiosa da Bíblia quer defender que Deus existe, e
tudo vem de Deus (é Ele o único criador a partir do nada). E fá-lo
de forma literária.
- A ciência explica o porquê e o como dos fenómenos e, por isso, se
demonstra que houve um big-bang inicial, ou que há ‘buracos
negros’, que há entropia (degradação da energia), ou que na terra
houve evolução e várias eras… tudo isso é para ser aceite como
verdade e com naturalidade.

A criação do ser humano
O que diz a Bíblia:

- Que Deus criou o Homem ao 6º dia.
- Que o homem foi formado a partir da terra (adam) e a mulher a
partir da costela do homem…
- Que o pecado e as desgraças acontecem porque os humanos
comeram dum fruto proibido (dumas estranhas árvores…),
aliciados por uma serpente…

A criação do ser humano
O que diz a Ciência:

- Que o Homem é fruto de uma longa evolução.
- Que o Homem foi formado não a partir da terra mas sim a partir
de um ramo de primatas, e a mulher não vem duma costela do
homem…
- Que muito provavelmente não houve um primeiro homem e uma
primeira mulher, mas sim grupos de homens e mulheres que
acederam primeiramente ao estado humano, em diferentes
pontos do globo e sem contacto entre si.

afinal, em que ficamos…?
- Mais uma vez temos de reconhecer que há linguagens distintas,
legítimas, e que não podem nem devem opor-se!
-A linguagem religiosa da Bíblia quer defender que o Ser Humano é o
ponto alto da criação, é o seu climax, tudo tende para ele. E, por isso, é
imagem e semelhança de Deus e é co-criador. E que se quiser
transformar-se em deus, daí virão sofrimentos e desgraças.
-A ciência, se demonstra que houve evolução das espécies e houve uma
complexificação da matéria, isso é para ser aceite como verdade e com
naturalidade.
-E, neste caso, os crentes podem dizer que a evolução da matéria e da
vida já foi prevista por Deus no acto criador de modo a vir a aparecer o
ser humano ou então podem acreditar numa intervenção miraculosa de
Deus num determinado momento para que aparecesse vida humana.

Por isso,
nem ANTAGONISMO, nem CONCORDISMO
mas sim DIÁLOGO fé-ciência!

“temos muito a ganhar com um debate comum, cordato e
rigoroso. A questão acerca da existência de Deus – e como será
Deus se existir – mantém ainda toda a sua importância
intelectual e pessoal nesta época pós-Darwin. Encontramos
mentes fechadas de ambos os lados da barricada. Os cientistas
e os teólogos têm muito a aprender uns com os outros”
Alister McGrath
«A ciência procura descobrir e explicar os processos da natureza: o
movimento dos planetas, a composição da matéria e do espaço, a
origem e a função dos organismos. A religião trata do significado e
propósito do universo e da vida, as relações apropriadas entre os
humanos e o seu criador, os valores morais que inspiram e guiam a
vida humana. A ciência não tem nada a dizer sobre essas matérias,
nem é assunto da religião oferecer explicações científicas para os
fenómenos naturais» Francisco J. Ayala

