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Ca der nos Te o lo gia Pú bli ca

A pu bli ca ção dos Ca der nos Te o lo gia Pú bli ca, sob a 
res pon sa bi li da de do Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos – IHU,
quer ser uma con tri bu i ção para a re le vân cia pú bli ca da
te o lo gia na uni ver si da de e na so ci e da de. A te o lo gia pú bli -
ca pre ten de ar ti cu lar a re fle xão te o ló gi ca em diá lo go com
as ciên ci as, cul tu ras e re li giões de modo in ter dis ci pli nar e
trans dis ci pli nar. Bus ca-se, as sim, a par ti ci pa ção ati va nos

de ba tes que se des do bram na es fe ra pú bli ca da so ci e da de. 
Os de sa fi os da vida so ci al, po lí ti ca, eco nô mi ca e cul tu ral
da so ci e da de, hoje, es pe ci al men te, a ex clu são so ci o e co -
nô mi ca de imen sas ca ma das da po pu la ção, no diá lo go
com as di fe ren tes con cep ções de mun do e as re li giões,
cons ti tu em o ho ri zon te da te o lo gia pú bli ca. Os Ca der nos
Te o lo gia Pú bli ca se ins cre vem nes ta pers pec ti va.





A ori gem da vida

Hans Küng

Intro du ção

Já nos anos se ten ta do sé cu lo pas sa do, em co ne -
xão com meu li vro Ser cris tão [Christ sein] (1974), en vol -
vi-me in ten si va men te com a ques tão “Exis te Deus? Res -
pos ta da mo der ni da de ao pro ble ma de Deus” (1978), e

para este fim es tu dei a mais re cen te po si ção da pes qui sa
so bre as tro fí si ca e mi cro bi o lo gia, em vis ta da cos mo lo gia.
No ano de 1994, li be ra do pelo San to Ofí cio do en si no re -
gu lar de Te o lo gia Dog má ti ca, tive tem po e pra zer de, jun to 
com meus co le gas do Insti tu to de Fí si ca, num co ló quio se -
mes tral so bre “Nos so cos mo. Aspec tos das ciên ci as na tu -
ra is e tam bém fi lo só fi co-te o ló gi cos”, tes tar mi nhas con -
cep ções e sin te ti zá-las no fi nal do co ló quio em 22 te ses.
Po rém, na que la épo ca, eu não quis pu bli car es sas con si -
de ra ções aca dê mi cas um tan to cru as. E meu tra ba lho nos

três gran des vo lu mes so bre ju da ís mo, cris ti a nis mo e Islã
em sua ori gem, his tó ria e atu a li da de, bem como a sé rie ci -
ne ma to grá fi ca “Bus ca de ves tí gi os. As re li giões cós mi cas a
ca mi nho”, exi giu toda a mi nha ener gia e en vol vi men to.

Assim, so men te em tem pos bem mais re cen tes eu
re sol vi pôr-me ao tra ba lho, para re no va da men te ocu -

par-me com as ques tões bá si cas da cos mo lo gia. O es tí -
mu lo ini ci al para isso foi o con vi te, na re u nião anu al da
So ci e da de Ale mã de mé di cos e ci en tis tas na tu ra is da ci -
da de uni ver si tá ria de Pas sau, no Sul da Ale ma nha, em
se tem bro de 2004, para pro nun ci ar uma pa les tra pú bli ca
fes ti va. Mi nhas re fle xões eu de sen vol vi em se gui da am -
pla men te, e com ple men tei com ul te ri o res ques ti o na men -
tos em meu novo li vro, O prin cí pio de to das as co i sas.
Ciên ci as na tu ra is e re li gião [Der Anfang al ler Din ge. Na -
tur wis sens chaft und Re li gi on].



Entre tan to, a pes qui sa no cam po da cos mo lo gia
se tor nou tão abran gen te nas úl ti mas dé ca das que um
“es tra nho ao ni nho” di fi cil men te ain da pode ter da mes -
ma uma vi são de con jun to. Isso cer ta men te tam bém po -
de ria va ler para al guns ci en tis tas da na tu re za. Em todo o
caso, um dos Gran des da Fí si ca já for mu lou o di le ma
numa for ma uni ver sal de con si de ra ção e só vi su a li zou
“um úni co ca mi nho de sa í da”: “de que al guns de nós ou -
sam uma vi são de con jun to de fa tos e te o ri as, em bo ra
seu sa ber pro ve nha em par te de se gun da mão e seja in -
com ple to – cor ren do eles o ris co de se tor na rem ri dí cu los
–, tudo isto para mi nhas ex cu sas”. Assim es cre veu em
seu li vro O que é vida [Was ist Le ben] o fun da dor da me -
câ ni ca de on das e prê mio No bel (1933), o aus tría co
Erwin Schro e din ger. E seu pe di do de des cul pas, que i ram 

vo cês, mi nhas se nho ras e se nho res, tam bém ace i tar gen -
til men te e co mi go avan çar cu i da do sa men te, pas so a pas -
so. Eis o pri me i ro pas so de meu pen sa men to:

1 Des de quan do exis te vida?

Pelo me nos num pon to Bí blia e ciên cia con cor -
dam: no iní cio da his tó ria de nos so pla ne ta não exis tia
vida. Que a Ter ra era “de ser ta e va zia” pou co an tes de

apa re ce rem os pri me i ros se res vi vos, há cer ca de 3,5 bi -
lhões de anos, tor nou-se evi den te com a son da es pa ci al
eu ro pe ia “Huyg hens”. De po is de per cor rer mais de 3,2
bi lhões de qui lô me tros ao lon go de sete anos, ela ater ris -
sou em 14 de ja ne i ro de 2005, com ad mi rá vel pre ci são,
na lua de Sa tur no, Titã – a úni ca lua a pos su ir uma at -
mos fe ra. Um tri un fo para a ciên cia, e que re for ça o ques -
ti o na men to: se pela te o ria da evo lu ção a his tó ria de nos -
sa Ter ra teve, do prin cí pio ao fim, um de sen vol vi men to
pre vi sí vel, co e ren te e ne ces sá rio, se tudo obe de ce a lei de 
ca u sa e efe i to – uma lei in tra mun da na! –, se cada pas so
re sul ta com na tu ra li da de do pas so an te ri or, onde ain da
exis te um lu gar para uma in ter ven ção es pe ci al, para um
“in ter-vir” de Deus? Tal vez no sur gi men to da vida, ou en -
tão, mais tar de, na cri a ção do ser hu ma no?

Tanto a pes qui sa ci entí fi ca quan to o es tu do crí ti co
da Bí blia tor na ram cada vez mais evi den te que a tra di ção 
do pa ra í so e de Adão e Eva, bem como a da que da (Gê -
ne sis cap. 1-3; Epis to la aos Ro ma nos 5,12-21), deve ser
en ten di da como uma nar ra ti va sim bó li ca do ho mem em
si (em he bra i co: Adam = o ho mem, ou os ho mens, como 
con ce i to co le ti vo). Esta tra di ção não nos apre sen ta um
re la to his tó ri co so bre um ca sal hu ma no con cre to; o “mo -
no ge nis mo” – a dou tri na de que to dos os ho mens des -
cen dem de Adão e Eva –, de fen di do ain da pelo Papa Pio
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XII, já não é ace i to por qua se ne nhum teó lo go ca tó li -
co-ro ma no. Nos pri me i ros ca pí tu los da Bí blia, não se tra -
ta de afir ma ções ci en tí fi cas, mas sim de uma in ter pre ta -
ção re li gi o sa da si tu a ção bá si ca do ser hu ma no, dada
des de o iní cio.1

Anti ga men te, os teó lo gos ten ta vam re pe ti da men te 
iden ti fi car, an tes mes mo da ori gem do ho mem e dos mi -
la gres do Anti go Tes ta men to, as in ter ven ções im por tan -
tes nas qua is a se quên cia ca u sal foi in ter rom pi da e fez-se
ne ces sá ria uma in ter ven ção “so bre na tu ral” e di re ta de
Deus no cur so da his tó ria, que em ge ral de cor reu sem in -
ter rup ções e de for ma na tu ral. Mas, de po is de to dos os
re cu os a que fo ram for ça dos, hoje os teó lo gos de vem
pelo me nos ad mi tir que tan to o cos mos em si quan to o
ser hu ma no, ao me nos no que se re fe re ao cor po, de sen -
vol ve ram-se “na tu ral men te”. Há cer ca de 3,5 bi lhões de
anos, a vida co me çou a de sen vol ver-se so bre a Ter ra, e
há cer ca de du zen tos mil anos os ho mens co me ça ram a
exis tir. Esta é uma per gun ta que não pode de i xar de ser
fe i ta, e não ape nas pe los teó lo gos: Será cor re to ain da
hoje in sis tir mos em que a vida e so bre tu do o es pí ri to hu -
ma no (a “alma es pi ri tu al”) te nham sur gi do por in ter ven -
ção di re ta do Cri a dor?

Os bió lo gos atu a is, por ca u sa das im pli ca ções me -
ta fí si cas, re nun ci am a dar uma de fi ni ção da vida, e, por
ca u sa das nu me ro sas tran si ções do não-vivo para a vida,
eles de sis tem tam bém de uma de fi ni ção fí si co-quí mi ca.
Res trin gem-se a des cre ver as exi gên ci as mí ni mas e as
pro pri e da des es tru tu ra is e di nâ mi cas in dis pen sá ve is. Hoje,
pode-se con si de rar que exis te con sen so de que to dos os
seres vi vos apre sen tam três ca rac te rís ti cas di nâ mi cas mais
impor tan tes:

} a ca pa ci da de de ge rar or ga nis mos da mes ma es -
pé cie: re pro du ção;

} as mo di fi ca ções he re di tá ri as, como con di ção para
que pos sam sur gir va ri e da des de se res vi vos:
mu ta ção;

} o con tro le dos pro ces sos de in ter câm bio, onde a
ener gia e o ma te ri al do am bi en te são re ce bi dos
e trans for ma dos: me ta bo lis mo.

O que é vivo é sem pre in di vi du al: os se res vi vos
são es tru tu ras de li mi ta das em re la ção ao am bi en te. Sua
me nor uni da de é a cé lu la. Por isso, per gun tar o que é a
“vida” e tão ex ci tan te quan to nos per gun tar onde exis te
vida. A ques tão mu i to dis cu ti da:
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2 Esta mos sós no uni ver so?

Ou seja: exis te vida em al gum ou tro lu gar do uni -
ver so, em ou tros pla ne tas do nos so sis te ma so lar, ou em
ou tras es tre las de nos sa ga lá xia, com seus dez bi lhões de
anos de ida de? Te nho per fe i ta cons ciên cia de que na li te -
ra tu ra e no ci ne ma a ide ia de mu i tas pes so as so bre os
“ex tra ter res tres” foi mu i to mais pro fun da men te mar ca da
pelo gê ne ro “fic ção ci entí fi ca” do que por qual quer ciên -
cia séria. E por que não nos ha ve ria de ser per mi ti do ocu -
par-nos com hi pó te ses e mo de los? A pos si bi li da de de
exis tir vida em ou tros lu ga res não pode ser ex clu í da de
an te mão. É ver da de que te ría mos que en con trar efe ti va -
men te em al gum lu gar do uni ver so um pla ne ta com con -
di ções fí si cas se mel han tes às que exis tem na Ter ra: a dis -

tân cia cer ta do sol e a uma tem pe ra tu ra cer ta, com os
ele men tos ne ces sá ri os nas pro por ções cor re tas... O que
não pa re ce ser tão di fí cil. Pois sa be mos que as nu vens ex -
pe li das nas ex plo sões es te la res do pas sa do apre sen tam
gran des quan ti da des de mo lé cu las de ma te ri al in te res te -
lar, como com pos tos car bô ni cos, si li ca tos, água, e ou tras, 
que são in dis pen sá ve is para o de sen vol vi men to da vida.

Até os anos 60 – e não só no ce ná rio New Age e
eso té ri co –, es pe cu la va-se a res pe i to dos Ovnis (Obje tos
Vo a do res Não-Iden ti fi ca dos – em in glês: UFOs, Uni den ti -

fi ed Flying Objects). Tais ob je tos em for ma de dis co ou de 
cha ru to nun ca fo ram ci en ti fi ca men te com pro va dos; pelo
con trá rio, mu i tas ve zes fo ram re co nhe ci dos como fe nô -
me nos na tu ra is ou ar ti fi ci a is, ou mes mo des mas ca ra dos
como bur las pro po si ta das. E como te ri am eles po di do
voar cen te nas de mi lha res de anos-luz (1 ano-luz = 9 tri -
lhões de qui lô me tros) para, em se gui da, se rem vis tos
ater ris san do aqui ao nos so lado?

Esti mu la da, en tre tan to, por um ar ti go dos fí si cos
Gi u sep pe Goc co ni e Phi lip Mor ri son na re vis ta Na tu re, já
em 1960 ocor reu em Gre en Park/West Vir gi nia uma con -
fe rên cia so bre a “pro cu ra de in te li gên cia ex tra ter res tre”
(SETI = Se arch for ex tra ter res tri al in tel li gen ce). E já em
1962 foi ina u gu ra do, no Obser va tó rio Na ci o nal de Ra di o -
as tronomia, um ra di o te les có pio com um re fle tor de 91,5

me tros de diâ me tro, mas que iria des mo ro nar 12 anos
mais tar de.

O jo vem as trô no mo Frank Dra ke (nasc. 1930) foi
o pri me i ro a pes qui sar sis te ma ti ca men te o uni ver so em
bus ca de dé be is si na is ex tra ter res tres de rá dio. Em 1961,
ele já ha via apre sen ta do cál cu los e su po si ções, apa ren te -
men te bem fun da men ta das, so bre a taxa de pro du ção de 
es tre las, so bre a par ce la de es tre las que pos su em pla ne -
tas, e so bre o nú me ro de pla ne tas onde po de ria exis tir
vida. E tam bém, por ou tro lado, nú me ros so bre a ida de
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mé dia das ci vi li za ções tec no ló gi cas (de ele va da cul tu ra). 
Com au xí lio des tes ra ci o cí ni os, ele che gou, ape nas em
nos sa Via Lác tea, a um nú me ro de apro xi ma da men te
10.000 ci vi li za ções que po de ri am ter con di ções para a
co mu ni ca ção in te res te lar. Nos anos sub se quen tes, pro -
cu rou des co brir os rá dio-si na is des tas ci vi li za ções no
uni ver so.2

Para di fun dir suas ide i as, Dra ke con tou des de o
iní cio com o efi ci en te apo io de Carl Sa gan, nes sa épo ca
tam bém um jo vem (nasc. 1934). Sa gan, como Dra ke, foi, 
nos anos 70, con vo ca do como as trô no mo para a Uni ver -
si da de de Cor nell, ten do-se tor na do co nhe ci do mes mo
fora dos EUA por uma mag ní fi ca série de TV so bre o cos -
mos.3 A ava li a ção do nú me ro de ci vi li za ções ex tra ter res -
tres em nos sa Via Lác tea foi ele va da por Sa gan para um

mi lhão! Ele teve in ten sa par ti ci pa ção no pla ne ja men to
das ex pe di ções es pa ci a is da Nasa das son das não-tri pu -
la das Ma ri ner, Vi king e Vo ya ger. Pro vi den ci ou que a
Vo ya ger le vas se para ou tras ci vi li za ções no uni ver so uma 
men sa gem so bre a hu ma ni da de: uma pla ca de alu mí nio
(cer ca de 14 x 23cm) re ves ti da de ouro, con ten do de se -
nhos da po si ção do Sol e dos pla ne tas, e de duas pes so as, 

ho mem e mu lher, cu jas di men sões po di am ser ava li a das
por com pa ra ção com a an te na so lar da son da.4

Um nú me ro cada vez ma i or de as trô no mos ade riu
a esta opi nião, de que en tre as “es tre las fi xas” in can des -
cen tes exis ti ri am em todo o uni ver so pla ne tas tão nu me -
ro sos como grãos de are ia, com ci vi li za ções dis per sas iso -
la das umas das ou tras. Com base nes tas ide i as, foi cri a da
toda uma ciên cia e in dús tria, com o ob je ti vo de en trar em 
con ta to com al gu ma des sas pre su mi das ci vi li za ções ex -
tra ter res tres. Inú me ros fil mes (como ET), shows de te le vi -
são, pu bli ca ções po pu la res e em pre en di men tos ci en tí fi -
cos de toda es pé cie fo ram re a li za dos com base nes tas
su po si ções – para não fa lar mos das inú me ras ten ta ti vas de 
re ce ber si na is de rá dio de pos sí ve is pla ne tas, de ou tras es -
tre las, ou de trans mi tir si na is pró pri os... Qual o re sul ta do?

3 Uma bus ca in fru tí fe ra

De po is de todo este imen so es for ço ci en tí fi co, fi -
nan ce i ro e pu bli ci tá rio de bi lhões de dó la res, o que é que
foi en con tra do no uni ver so em ter mos de vida? Até ago ra 
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pra ti ca men te nada! To das as ten ta ti vas re ve la ram-se in -
fru tí fe ras. Nin guém con se guiu es ta be le cer um con ta to
ci en ti fi ca mente com pro va do de um pla ne ta dis tan te com 
os ter rá que os – para não fa lar mos de vi si tas hos tis ou pa -
ci fi cas a nos sa Ter ra. Pelo con trá rio, a pes qui sa es pa ci al
mais re cen te che gou à con clu são con trária: vida com ple -
xa em ou tros pla ne tas e luas é pou quís si mo pro vá vel,
pelo me nos em nos so sis te ma so lar. Em fe ve re i ro de
2004, che gou a apa re cer no New York Ti mes um ar ti go
com o tí tu lo “May be the re isn’t an yo ne ‘Out The re’”. “É
bem pos sí vel que não exis ta nin guém ‘lá fo ra’: após
anos de bus ca por ex tra ter res tres, tal vez es te ja mos sós
no uni ver so.”5

O ar ti go ba se ia-se na mais re cen te pu bli ca ção as -
tro nô mi ca, com o pro vo can te tí tu lo de Rare earth (“Ter ra 

rara”), es cri to por Pe ter Ward, pa le on tó lo go e es pe ci a lis -
ta em ex tin ção de es pé ci es (so bre tu do dos sáu ri os), e Do -
nald Brown lee (tam bém da Uni ver si da de de Was hing -
ton/Se at tle), um co nhe ci do as trô no mo e ci en tis ta-mor do 
Pro je to Star dust da Nasa, que visa co le tar po e i ra das es -
tre las no es pa ço in ter pla ne tá rio e in te res te lar. O re sul ta do 
a que se che gou: os ar re do res de nos sa Ter ra no uni ver so
são qua se to dos pra ti ca men te ina de qua dos a vida. Só

num “jar dim pa ra di sía co” como a nos sa Ter ra foi pos sí -
vel a vida sur gir. Não so men te Mar te, mas tam bém to dos
os pla ne tas ma i o res des co ber tos até ago ra fora de nos so
sis te ma so lar são in te i ra men te im pró pri os para uma for -
ma com ple xa de vida.

Efe ti va men te, de vem ser sa tis fe i tas mu i tas con di -
ções ex tra or di na ri a men te di fí ce is para que seja pos sí vel a 
vida, tal como exis te na Ter ra. Para tal pla ne ta ser ha bi tá -
vel, ele te ria de ter uma tem pe ra tu ra média de 15°C. Não
po de ria, por tan to, ser quen te como Vê nus, que or bi ta
mais per to do Sol (tem pe ra tu ra na su per fí cie de 450°C),
nem frio como Mar te (tem pe ra tu ra mé dia de -70°C),
onde água lí qui da cer ta men te não pode exis tir. Para evi -
tar que so pras sem ven tos tem pes tu o sos, o pla ne ta não
po de ria gi rar com de ma si a da ra pi dez em tomo do pró -

prio eixo (em nos sa Ter ra isto e ga ran ti do pelo efe i to fre -
na dor da Lua). Ao mes mo tem po, te ria de ter boa pro te -
ção con tra a que da de gran des blo cos ro cho sos (que são
man ti dos lon ge de nos sa Ter ra, em ór bi tas pla ne tá ri as
mais dis tan tes, pela gran de mas sa de Jú pi ter). Efe ti va -
men te, quan to mais se re fle te so bre as con di ções de vida
em um pla ne ta, tan to me nos pro vá vel pa re ce, em nos so
am plo der re dor, a exis tên cia de ex tra ter res tres. Os seis fil -
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mes Gu er ra nas es tre las, de Ge or ge Lu cas, com seus no -
bres ca va le i ros do es pa ço, com os en ru ga dos gno mos ex -
tra ter res tres, com seus ro bôs-pa lha ços e o som brio, trá gi -
co e di a bó li co Darth Va der, não pas sam, por con se guin te 
– para de sen can to dos inú me ros fãs –, de pura mi to lo gia,
sem a mí ni ma base em pí ri ca.

É evi den te que nin guém pode ex clu ir te o ri ca men -
te que mes mo as sim, em al gum lu gar do uni ver so, exis ta
vida, e nem o teó lo go pre ci sa ter medo de tais des co ber -
tas. No en tan to, para o nos so pre sen te, mu i to mais im -
por tan te do que as no tí ci as so bre ga lá xi as dis tan tes e cer -
ta men te é a vi são de que em nos sa Ter ra to das as for mas
de vida são apa ren ta das umas com as ou tras. Elas se ca -
rac te ri zam por mo lé cu las de giro es quer do (de giro di re i -
to não exis tem), que têm to das, pro va vel men te, a mes ma 

ori gem. Mas, aci ma de qual quer ou tra co i sa, to dos os se -
res vi vos con sis tem de ge nes que apre sen tam os mes mos
qua tro ti jo los bá si cos. Por isso a per gun ta:

4 Como sur giu a vida?

Nes ta ques tão, pre ci sa men te a bi o lo gia das últi -
mas dé ca das pode re gis trar êxi tos sen sa ci o na is. De tal
for ma que hoje a te o ria da evo lu ção de Dar win pode ser

con si de ra da como fi si ca men te fun da men ta da e ex pe ri -
men tal men te con fir ma da, não ape nas ao ní vel da cé lu la
viva, mas tam bém das mo lé cu las. Já Dar win ha via ma ni -
fes ta do a es pe ran ça de um dia o prin cí pio da vida che gar
a ser co nhe ci do como par te ou con se quên cia de uma lei
ge ral. Mas o que até pou cas dé ca das atrás não pas sa va
de um so nho hoje pas sou a ser re a li da de: des de me a dos
do sé cu lo XX, a bi o lo gia mo le cu lar, algo as sim como a
nova base da bi o lo gia, en con trou esta lei; Ja mes D. Wat -
son e Fran cis H.c. Crick ga nha ram o Prê mio No bel de
1962 pelo mo de lo da du pla hé li ce, apre sen ta do em 1953 
como a es tru tu ra da subs tân cia ge né ti ca. De po is dis so, a
bi o lo gia pas sou por uma re vo lu ção tão gran de quan to a
que a fí si ca ha via pas sa do an te ri or men te com a me câ ni ca
quân ti ca.

O que foi pes qui sa do nas bac té ri as e ví rus apli -
ca-se tam bém aos or ga nis mos su pe ri o res, e pro va vel -
men te a toda vida nes te pla ne ta: os por ta do res ele men ta -
res da vida e de suas pro pri e da des bá si cas são duas
clas ses de ma cro mo lé cu las, a sa ber, áci dos nu cléi cos e
pro te í nas, que têm a for ma de uma du pla es ca da em es -
pi ral, en ca i xa das uma na ou tra, pre ci sa men te a céle bre e
co nhe ci da du pla hé li ce. Seu fun ci o na men to pode ser
des cri to ra pi da men te como se gue:
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Os por ta do res das pro pri e da des he re di tá ri as dos
or ga nis mos são ca de i as mo le cu la res de áci dos nu cléi cos
do tipo “DNA”, que con sis tem de lon gas se quên ci as es -
pe cí fi cas com qua tro mem bros di fe ren tes (ade ni na, ci to -
si na, gua ni na e ti mi na) e es tão pre do mi nan te men te pre -
sen tes no nú cleo da cé lu la. O pla no de cons tru ção do ser
vivo se en con tra, por as sim di zer, ci fra do como “có di go
ge né ti co” nas se quên ci as dos mem bros. Estas se quên ci as 
são re pro du zi das por uma es pé cie de có pia e re pas sam,
as sim, a mes ma subs tân cia he re di tá ria de cé lu la para cé -
lu la e de ge ra ção para ge ra ção. Erros de re pro du ção po -
dem, no en tan to, pro du zir mu ta ções, po den do des sa
forma con du zir a or ga nis mos com pro pri e da des he re di tá -
rias modificadas. 

A subs tân cia he re di tá ria DNA con duz, por tan to, o

pro ces so ce lu lar. Pri ma ri a men te, en quan to são co pi a dos
tre chos ou re cor tes do DNA. As pro te í nas ou al bu mi nas
fun ci o nam como ca ta li sa do ras do me ta bo lis mo. Elas as -
si mi lam a “in for ma ção” dos áci dos nu cléi cos e a exe cu -
tam. É um “mun do ma ra vi lho so” ao ní vel mais ele men -
tar, onde em pe que nís si mo es pa ço as mo lé cu las re a li zam
com fre quên cia suas trans for ma ções num mi li o né si mo de 
se gun do. 

Nos in ter ro ga mos, mes mo sem que rer: será que
por trás da ori gem da vida exis te um mis te ri o so ato de

cri a ção, que or ga ni za os áto mos in di vi du a is, por exem -
plo, na for ma ção dos cris ta is, de tal for ma que a vida
pos sa sur gir? Mas, mes mo sem um ato es pe ci al de cri a -
ção, os áto mos in di vi du a is en con tram seu ca mi nho para
a po si ção exa ta de uma ma ne i ra im pres si o nan te men te
rá pi da. Por que isto não po de ria ocor rer tam bém no sur -
gi men to da vida? Exis ti ra re al men te aqui a ne ces si da de
de um cri a dor, ou pelo me nos de um or ga ni za dor?

Nós con ti nu a mos, na ver da de, sem sa ber exa ta -
men te como foi que do ma te ri al sem vida a vida veio a
sur gir. Não te mos cer te za das ocor rên ci as exa tas que de -
ram ori gem à bi o gê ne se. Mas de uma co i sa nós sa be mos: 
como quer que se jam ex pli ca dos os de ta lhes da tran si ção 
para a vida, eles ba se i am-se nas leis bi o quí mi cas, e, por
con se guin te, na auto-or ga ni za ção da ma té ria, das mo lé -

cu las. E as sim como, por des car gas elé tri cas, da ma té ria
pri mor di al, for ma ram-se mo lé cu las e sis te mas cada vez
mais com ple xos, as sim tam bém dos áci dos nu cléi cos e
pro te í nas for mou-se a vida com base no car bo no.

Mas por que a evo lu ção, sem ser im pe li da ou con -
tro la da por fa to res ex ter nos, leva a es pé ci es sem pre mais
ele va das? Esta é a gran de des co ber ta: já ao ní vel das mo -
lé cu las vi go ra o prin cí pio da “se le ção na tu ral” e da “so -
bre vi vên cia do mais apto”, pela pri me i ra vez per ce bi da
por Dar win no mun do ve ge tal e ani mal. Esta ten dên cia à
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“ap ti dão” (fit ness) im pe le a evo lu ção cons tan te men te
para “cima”, à cus ta das mo lé cu las me nos ap tas! Des sa
for ma, che ga-se ao de sen vol vi men to dos se res uni ce lu la -
res, de po is ao dos plu ri ce lu la res, e por úl ti mo ao das
plan tas e ani ma is su pe ri o res. Uma co i sa é cer ta: de acor -
do com os re sul ta dos bi o quí mi cos mais re cen tes, não se
pode con clu ir que nes tes pro ces sos de ex tre ma com ple xi -
da de te nha sido ne ces sá ria uma in ter ven ção es pe ci al do
Deus cri a dor. Da dos os pres su pos tos ma te ri a is, e, ape sar
das mu i tas ques tões que não fo ram ain da es cla re ci das, o
sur gi men to da vida e pas sí vel de ser com pre en di do como 
um acon te ci men to fí si co-quí mi co.

Mas es ta ria tudo isso sob o do mí nio do puro
aca so?

5 Pre do mi nân cia do aca so?

De fato, a se quên cia tem po ral das ocor rên ci as in -
di vi du a is é in de ter mi na da: os ca mi nhos con cre tos da
evo lu ção não es tão de an te mão es ta be le ci dos. As re pen -
ti nas mu ta ções mi cros có pi cas, de onde pela for ça do

cres cimen to, ou por es ti mu la ção, re sul tam sú bi tas mu ta -
ções não-di ri gi das e fe nô me nos no vos, são ca su a is,
mes mo no âm bi to ma cros có pi co. Por tan to, tudo se ria aca -
so – e já por isso não ha ve ria ne nhu ma ne ces si da de de um
cri a dor e man te ne dor des te edi fí cio? Con tra isto re a giu Jac -
ques Mo nod, bió lo go mo le cu lar e prê mio No bel fran cês.

Mo nod, ate ís ta con fes so, po le mi za com ra zão con -
tra o pres su pos to de uma for ça ou ener gia evo lu ti va dada 
de an te mão, que de ve ria ex pli car a es ca la da da evo lu -
ção, le van do-a até um pon to ôme ga, des ta for ma re me -
ten do a um Deus cri a dor. Esta “for ça” ou “ener gia”, pro -
ve ni en te da fé no pro gres so, do sé cu lo XIX, é tam bém de
Te i lhard de Char din – diz Mo nod –, re pre sen ta uma “pro -
je ção ani mis ta”, que não se jus ti fi ca do pon to de vis ta
ci en tí fi co!6. E Mo nod, um an ti go co mu nis ta, tam bém

está com a ra zão quan do po le mi za con tra uma bi o lo gia
pu ra men te ma te ri a lis ta, que atri bui à ma té ria eter na uma
for ça des co nhe ci da e ina ces sí vel ao co nhe ci men to. Tam -
bém isto, se gun do Mo nod, é uma “pro je ção ani mis ta” e
uma “ilu são an tro po cên tri ca”, “in com pa tí vel com a ciên -
cia”, e que in di ca cla ra men te “O co lap so epis te mo ló gi co
do ma te ri a lis mo di a lé ti co”.7
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Mas a ques tão é sa ber se Mo nod tam bém está com 
a ra zão quan do po le mi za con tra um Deus cri a dor, que
com sua te o ria ele de se ja tão ra di cal men te ex clu ir como
ex clu iu a ma té ria cri a do ra. Esta ques tão pre ci sa ago ra ser 
in ves ti ga da mais a fun do.

O fí si co-quí mi co ale mão Man fred Ei gen (Uni ver si -
da de de Göt tin gen), ga nha dor do No bel de 1967 por
seus es tu dos so bre a ci né ti ca das re a ções quí mi cas mu i to
rá pi das, for mu lou em seu li vro O jogo [Das Spi el] (1975)
a an tí te se a Mo nod, hoje am pla men te com par ti lha da pe -
los bió lo gos. Já o sub tí tu lo é pro gra má ti co: “As leis na tu -
ra is re gem o aca so”.8 Ou, como es cre ve Ei gen no pre fá -
cio à edi ção ale mã de Mo nod: “Por mais que a for ma
in di vi du al deva sua ori gem ao aca so, tam bém o pro ces so 
de se le ção e evo lu ção e ine vi tá vel. Não mais! Nada, por -

tan to, de uma mis te ri o sa ‘pro pri e da de vi tal’ ine ren te à
ma té ria, que por úl ti mo ter mi na ria ain da por de ter mi nar
a mar cha da his tó ria! Mas tam bém não me nos não o aca -
so tão-so men te!”.9 “Por tan to Deus joga da dos?”, per -
gun ta o bió lo go vi e nen se Ru pert Ri edl: “De cer to! Mas
ele obe de ce tam bém as re gras do jogo. E é só à dis tân cia

en tre uma co i sa e ou tra que nos con fe re ao mes mo tem -
po sen ti do e li ber da de”.10

Para ex pli car a evo lu ção, as al ter na ti vas cor re tas
não são, por tan to, aca so ou ne ces si da de, in de ter mi na -
ção ou de ter mi na ção, nem mes mo ma te ri a lis mo ou ide a -
lis mo. Admi tin do-se, po rém, que Deus jo gue da dos den -
tro das re gras, ain da con ti nua de pé a per gun ta: Será
mes mo Deus que aqui joga da dos? Será que a ma té ria
que se auto-or ga ni za e a evo lu ção que se auto-re gu la não 
fa zem com que Deus se tome su pér fluo?

6 Se ria Deus su pér fluo?

Mo nod, com sua opi nião ne ga ti va, cer ta men te

não está so zi nho en tre os bió lo gos. Que po de ría mos res -
pon der a isto? Eu pre fi ro fa zer dis tin ção: Pos tu lar a exis -
tên cia de Deus com base na tran si ção do mun do
não-vivo para a bi os fe ra, ou en tão com base na in de ter -
mi na ção mo le cu lar, é uma su po si ção que não tem fun da -
men to – nis to eu con cor do com Mo nod. Este Deus não
pas sa ria de um la men tá vel tapa-bu ra cos!
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Mas para nós se co lo ca esta per gun ta cen tral: a re -
je i ção de um “mis ti cis mo da cri a ção” terá de acar re tar
tam bém, como acha Mo nod, a re je i ção de Deus como
cri a dor e con tro la dor do mun do? De for ma al gu ma, pois
tam bém é in fun da da a su po si ção de que, com base nas
des co ber tas da bi o lo gia mo le cu lar, a exis tên cia de Deus
te nha de ser ex clu í da. Aqui o bió lo go Ei gen com ra zão
con tra diz o bió lo go Mo nod: “Na exi gên cia de Mo nod por 
uma ‘a ti tu de exis ten ci al di an te da vida e da so ci e da de’,
nós per ce be mos uma va lo ri za ção ani mis ta do pa pel do
‘a ca so’. Ela de i xa, em lar ga es ca la, de per ce ber o as pec to 
com ple men tar das leis na tu ra is. Assim como as ciên ci as
na tu ra is não nos for ne cem uma pro va da exis tên cia de
Deus, tam pou co elas pos tu lam que o ho mem ‘não tem
ne ces si da de da fé em De us’”. Não pos so se não con cor -

dar com Ei gen: A re je i ção de um mis ti cis mo da cri a ção
não acar re ta de for ma al gu ma a re je i ção de um cri a dor e
go ver na dor do mun do!

Entre os bió lo gos exis tem tan tas opi niões di fe ren -
tes so bre a ques tão de Deus quan to en tre as pes so as em
ge ral, foi o que em con ver sa co mi go dis se Man fred Ei gen. 
Seja como for, as po si ções opos tas des tes dois co ri fe us da 
bi o lo gia, aqui apre sen ta das, to mam cla ro que, como

qual quer ou tra pes soa, tam bém o bió lo go, se re fle tir com
bas tan te pro fun di da de, ver se-a co lo ca do di an te des ta al -
ter na ti va exis ten ci al: a evo lu ção ca re ce de sen ti do e o ho -
mem está to tal men te aban do na do a si mes mo – ou o
con trá rio? For mu lan do la pi dar men te o que na vida con -
cre ta ocor re em in fi ni tas va ri a ções:

Ou o ho mem diz não a uma ra zão e fun da men to
úl ti mos e a um ob je ti vo fi nal de todo o pro ces so evo lu ti vo 
– e, nes te caso, ele terá que le var em con ta a fal ta de sen -
ti do de todo o pro ces so e sua con di ção de to tal aban do -
no. Ci tan do Mo nod mais uma vez: “Se (o ho mem) ace i -
tar esta men sa gem em seu ple no sig ni fi ca do, en tão ele
terá de fi nal men te des per tar do seu so nho mi le nar e re co -
nhe cer que está en tre gue a si mes mo, to tal men te aban -
do na do e em to tal ali e na ção. Sei ago ra que o lu gar dele é 

como o de um ci ga no à mar gem do uni ver so, sur do para
sua mú si ca e in di fe ren te às suas es pe ran ças, so fri men tos
e cri mes”.11 Con fes so que para mim esta não é ne nhu ma
vi são de es pe ran ça ou de ra ci o na li da de.

Ou en tão o ho mem diz sim à sua ori gem e fun da -
men to úl ti mos e a um ob je ti vo fi nal – e en tão ele pró prio
po de rá fun da men tar o sen ti do bá si co de todo o pro ces so
e da pró pria exis tên cia, se bem que não a par tir do pro -
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ces so em si, mas pres su pon do-o e con fi an do. Nes se caso, 
a per gun ta de Ei gen es ta ria res pon di da: “o re co nhe ci -
men to das co ne xões con ti nua sem dar res pos ta à per gun -
ta for mu la da por Le ib niz: ‘Por que exis tem co i sas, e não o 
nada?’”.12 A per gun ta es ta ria res pon di da se eu pu der me
de ci dir por um con fi an te sim a uma ori gem, con ser va ção
e fim ori gi ná rio.

Tal vez haja ma i or nú me ro de bió lo gos do que ima -
gi na mos, que, como Ru pert Ri edl, têm a co ra gem de con -
tra ri ar os nu me ro sos pro fe tas “pós-mo der nos” da au sên -
cia de Deus e da fal ta de sen ti do, e ad mi tem que a ciên cia
se en con tra de so ri en ta da e ne ces si ta da de dar um sim
con fi an te. Mas pre ci sa mos apro fun dar-nos mais ain da.

7 Por que um cos mos pro pí cio à vida?

Há re sul ta dos fun da men ta is da fí si ca e da bi o lo gia
que de vem fa zer pen sar qual quer ci en tis ta: a evo lu ção
ne ces si tou de uns 3,5 bi lhões de anos para pro du zir vida
com a atu al ri que za de for mas e com por ta men tos, e por
fim até mes mo a vida com es pí ri to. Uma evo lu ção ad mi -
rá vel: Como não teve tudo que “dar cer to” des de a ex -

plo são ini ci al, 13,7 bi lhões de anos atrás, para que um
dia a vida vi es se a sur gir! Esta mos lem bra dos ain da das
cons tan tes cós mi cas da na tu re za: a car ga do elé tron e o
quan tum de ação de Planck h, a cons tan te de Bolt zmann k, 
a ve lo ci da de da luz c... E como tudo no cos mos teve de
es tar exa ta men te ba lan ce a do (e nem sem pre de ma ne i ra
si mé tri ca) para que bi lhões de anos mais tar de a vida pu -
des se sur gir: o ajus te fino de ener gia e ma té ria, das for ças
ele tro mag né ti cas do nú cleo, da for ça de gra vi ta ção e da
ener gia das re a ções nu cle a res no Sol...

Você tam bém fa ria a per gun ta: Então tudo isso se
te ria de sen vol vi do de for ma to tal men te ca su al em di re -
ção à vida, em di re ção ao ho mem? E o mais es pan to so
de tudo: em nos sa Ter ra, de po is de bi lhões de anos, do
re i no ani mal pode por fim sur gir até mes mo vida com es -

pí ri to, o ser hu ma no. Se com uma câ ma ra de tem po nós
re du zís se mos os 13,7 bi lhões de anos da his tó ria do cos -
mos a um úni co ano, a vida mais com ple xa (al gas) só te -
ria se de sen vol vi do no iní cio do 10º mês, e o ho mem só
nas úl ti mas ho ras do últi mo dia. Toda a evo lu ção do cos -
mos em 13,7 bi lhões de anos, por tan to, ten do a nós, ho -
mens, como ob je ti vo? “O uni ver so sa bia que ha vía mos
de vir”, ouve-se por ve zes. Mas será que o uni ver so sabe
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al gu ma co i sa? Sa be ria a ex plo são ini ci al o que ela de sen -
ca de ou? Esta é uma ide ia um tan to cô mi ca! Mas quem
sa bia en tão que nós ho mens iría mos surgir? Uma per gun -
ta que de po is de toda esta enor me evo lu ção não pode ser 
evi ta da: Te ria tudo efe ti va men te ocor ri do de acor do com 
uma “re ce i ta mu i to es pe ci al” para um uni ver so pro pí cio
à vida e ao es pí ri to?

Uma sa í da men tal para evi tar es tas con se quên ci as
nos é ofe re ci da por aque las “te o ri as dos múl ti plos mun -
dos”. Mas uma vez que, como já vi mos, es tas es pe cu la -
ções so bre uni ver sos al ter na ti vos não pas sam de pu ras
hi pó te ses sem fun da men to em pí ri co, a ques tão se apre -
sen ta com ma i or in sis tên cia ain da: Te ria tudo re al men te
sido um puro aca so? Mas será que o puro aca so é de fato
uma ex pli ca ção para este pro ble ma cosmológico central?

Po rém, se não foi o aca so, o que foi en tão? Bem,
tal vez um dia al gum gê nio da ciên cia ain da ve nha a des -
co brir a es tru tu ra ma te má ti ca das leis bá si cas da fí si ca,
que to ma ram pos sí vel a vida em nos so pla ne ta. Por que
não? Mas, de po is que to dos os es for ços dos fí si cos por
en con trar uma fór mu la do mun do de sem bo ca ram na vi -
são de Step hen Haw king, de que com base no axi o ma da 
in com ple tu de de Gö del isto ba si ca men te não é pos sí vel,
tam bém os bió lo gos não ali men tam gran des es pe ran ças
de en con trar em bre ve uma so lu ção bá si ca. E por que em 

13,7 bi lhões de anos não te ri am sido pos sí ve is tam bém
ou tras so lu ções cós mi cas que não le vas sem à vida, não
le vas sem à vida com es pí ri to? Con si de rar isto como de
an te mão e por princí pio im pos sí vel não será fá cil. Mas
qual é en tão a ex pli ca ção para esta nos sa evo lu ção?

8 Um prin cí pio an tró pi co?

Por um lado, não se pode, de for ma al gu ma, con -
clu ir dos prin cí pi os e leis bá si cas da fí si ca para um de sen -
vol vi men to rumo à vida, e me nos ain da rumo à vida hu -
ma na, e por ou tro de se ja ría mos ex clu ir o aca so como
ex pli ca ção, por ser um prin cí pio va zio e sem con te ú do.
Tan tos “aca sos” po de ri am ser ca su a is? Di an te des te di le -

ma, mu i tos fí si cos e bió lo gos se in ter ro gam: Não exis ti ria, 
por trás de to dos os ajus tes fi nos e leis na tu ra is, algo
como uma “meta-lei”, uma “su per lei” aci ma de to das as
leis da na tu re za, que ao lon go dos 13,7 bi lhões de anos
di ri giu a evo lu ção do cos mos rumo ao sur gi men to da
vida, e por fim da vida hu ma na? Não, não se tra ta de al -
gu ma for ça vi ta lis ta, nem de uma cons ciên cia da ma té ria
que ti ves se sido dada des de o iní cio – nem uma co i sa
nem ou tra po dem ser pro va das. E me nos ain da de uma
pre vi dên cia de al guém que an tro po mor fi ca men te di ri ge
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o mun do, e que te ria ela bo ra do para o mundo um
minucioso plano antropocêntrico – o que também não
pode ser provado.

E en tão? Não pou cos cos mó lo gos, fí si cos e bió lo -
gos ad mi tem como “meta-lei na tu ral” um as sim cha ma do
prin cí pio an tró pi co,13 que ga ran ti ria que as con di ções ini -
ci a is e as cons tan tes na tu ra is de nos so uni ver so te ri am sido 
de an te mão or ga ni za das de for ma a po der sur gir um “ob -
ser va dor”, por tan to vida e in te li gên cia. Isto foi for mu la do
pela pri me i ra vez de uma for ma “bran da” pelo im por tan te
fí si co ame ri ca no Ro bert H. Dic ke (Prin ce ton), em 1961.
Não, por tan to, que tives se de sur gir, como de for ma agu da 
e “for te” foi for mu la do em 1973 pelo fí si co in glês Bran don 
Car ter (Obser va tó rio de Me u don/Pa ris). Em suas cons tan -
tes e em suas leis bá si cas, o cos mos se ria or ga ni za do de tal

for ma que em al gum mo men to ne ces sa ri a men te te ria que
sur gir in te li gên cia e vida. Por isso o fí si co aus tra li a no Paul
Da vi es pre ten de re co nhe cer ex pres sa men te um “pla no
de Deus” (mind of God), em bo ra de i xan do o ju í zo a esse
res pe i to en tre gue ao ‘gos to pes so al’”.14

Uma for mu la ção for te do prin cí pio an tró pi co pa -
re ce-me uma ide ia por de ma is an tro po mór fi ca e an tro -
po cên tri ca da re la ção do cri a dor com sua cri a ção. Não
se ria su fi ci en te que o prin cí pio fos se en ten di do no sen ti -
do bran do, de re tros pec ti va men te se per ce ber que de
fato o cos mos é fe i to de tal for ma que a vida, e a vida com 
es pí ri to, tor nou-se pos sí vel? Mes mo um tal prin cí pio cer -
ta men te não se ria ne nhu ma pro va ci en tí fi ca de que Deus
te nha que ri do o ho mem. Mas po de ria ser um cla ro in dí -
cio de que o todo do pro ces so de evo lu ção não ca re ce de
sen ti do, mas que pos sui sen ti do pelo me nos para o ho -
mem, que foi o pri me i ro ser que se to mou ca paz de che -
gar à re fle xão.

De qual quer for ma, par tin do-se da qui se ria mais
fá cil com pre en der por que o ser hu ma no, e so men te ele,

foi ca paz de, com sua ra zão, ela bo rar fór mu las ma te má ti -
cas, para em se gui da cons ta tar que a pró pria na tu re za é
for mu la da em lin gua gem ma te má ti ca, que aos pou cos,
mu i to aos pou cos, ele vai con se guin do de ci frar. Qu al -
quer mo di fi ca ção nos va lo res nu mé ri cos do cos mos re -
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sul ta ria num uni ver so di fe ren te, onde o de sen vol vi men to
da vida, e so bre tu do da vida es pi ri tu al, te ri am sido im -
pro vá ve is, se não im pos sí ve is.

Po rém, con ti nua fal tan do a res pos ta para uma di -
fí cil ques tão: Como po de ria a ciên cia da na tu re za fun da -
men tar tal meta-lei na tu ral? Ou te ria de sim ples men te ad -
mi ti-la como um fato?

De fato, esta tam bém é mi nha con vic ção: nes ta
ques tão, que vai além de toda ob ser va ção em pí ri ca, a
ciên cia, ba si ca men te, não con se gue ofe re cer ne nhu ma
“fun da men ta ção úl ti ma”. Para tal “re ce i ta” de uma ori -
gem des te mun do, para uma lei me ta em pí ri ca de to das
as leis na tu ra is, a re li gião po de ria for ne cer um ca mi nho.
Ela con se gue re co nhe cer e in ter pre tar a gran de li ga ção
exis ten te en tre os di fe ren tes pla nos do nos so mun do – a

li ga ção en tre o mi cro cos mo e as par tí cu las ele men ta res,
áto mos e mo lé cu las, pas san do pe las di fe ren tes for mas de 
vida, cé lu las e or ga nis mos, che gan do até o ma cro cos mo
dos pla ne tas, es tre las e ga lá xi as, e do uni ver so como um
todo.

Em suma: ciên cia e re li gião pos su em, uma e ou tra, 
suas ra zões, sua au to no mia e suas pró pri as leis. Mas no

âm bi to de uma vi são ho lís ti ca glo bal de to das as co i sas
elas po dem se com ple tar:

} A re li gião pode in ter pre tar a evo lu ção como cri a -
ção: so men te a re li gião ou a fi lo so fia pode atri -
bu ir um sen ti do ao todo da evo lu ção, que as
ciên ci as na tu ra is não po dem ler a par tir da evo -
lu ção, mas, quan do mu i to, sus pe i tar.15 O car de al 
Shön born su per va lo ri za as ciên ci as na tu ra is
quan do es pe ra de las uma pro va de um “de sign
in te li gen te”.

} Mas co nhe ci men to ci en tí fi co da na tu re za pode
con cre ti zar a cri a ção como pro ces so evo lu ti vo.
Assim, o co nhe ci men to ci en tí fi co é para mim
uma ma ra vi lho sa ilus tra ção do que é des cri to no 
li vro do Gê ne sis em seis ima gens poé ti cas.

Na tra di ção ju deu-cris tã-mu çul ma na, em lu gar de
fa lar em re li gião, será mais ade qua do fa lar-se de “fé”. Fé, 
na ver da de, en ten di da não como esta fór mu la ca tó li -
co-ro ma na tão tra di ci o na lis ta, “ter por ver da de i ro to dos
os dog mas pro pos tos à fé pela Igre ja”. Mas fé en ten di da
no sen ti do bí bli co de con fi an ça, con fi an ça fun da men tal:
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“A fé é o fun da men to do que se es pe ra e a con vic ção das
reali da des que não se veem” (Hb 11,1). Ou, mais pre ci -
sa men te ain da, do pon to de vis ta fi lo ló gi co, na tra du ção 
de vi da a Lu te ro: “A fé é a base (em gre go: hypos ta sis)
da qui lo que es pe ra mos, e a cer te za so bre as co i sas que
não ve mos”. Aqui a re a li da de de Deus é cla ra men te in -
di ca da: “Pela fé sa be mos que o mun do foi cri a do pela
pa la vra de Deus, de modo que do in vi sí vel se ori gi nou o
vi sí vel” (Hb 11,3).

Nes te sen ti do, eu cre io no que cons ti tui a fé co -
mum de ju de us, cris tãos e mu çul ma nos: cre io em Deus
“cri a dor do céu e da ter ra”.

É pre ci so in sis tir: nada po de rá for çar um ser hu -
ma no a esta fé. Ele pode de ci dir-se por ela com toda a li -
ber da de! Se ele se de ci diu, esta fé mo di fi ca seu po si ci o -

na men to no mun do, sua ma ne i ra de ver o mun do. Quem 
crê em Deus como cri a dor tam bém pode fun da men ta da -
men te afir mar ple na men te o mun do e o ho mem como
cri a ção de Deus: res pe i tar os hu ma nos como nos sos co ir -
mãos (e não se res in fe ri o res!); res pe i tar e cul ti var a na tu -
re za como ex tra-hu ma na, os ani ma is em par ti cu lar,
como nos so mun do cir cun dan te e co-par ti ci pan te (e não
como nos sos ini mi gos ori gi ná ri os, ou como ma te ri al ale a -
to ri a men te ma ni pu lá vel). Não em bo ra eu seja cri a tu ra de 

Deus, mas por que sou cri a tu ra, por que tam bém meus
pró xi mos e meu meio am bi en te são cri a tu ras de Deus:
eu, meus pró xi mos e tam bém – com toda a di fe ren ça – os 
ani ma is, ad qui ri mos uma dig ni da de que é pre ci so res pe i -
tar. O man da to “ocu pai a ter ra e do mi nai-a” do re la to da
cri a ção da Bí blia (Gn 1,28) não é pen sa do como uma
car ta de al for ria para ha ver a par tir da mo der ni da de uma
de sen fre a da ex plo ra ção e des tru i ção da na tu re za e do
meio am bi en te, e, prin ci pal men te, não o pode ser numa
épo ca de ca res tia em fase de “li mi tes de cres ci men to”.
Crer no Deus cri a dor sig ni fi ca, por isso, dar-me con ta de
mi nha res pon sa bi li da de pelo pró xi mo e pelo meio am -
bi en te e as su mir as ta re fas a mim des ti na das com ma i or
se ri e da de, ma i or re a lis mo e es pe ran ça.

9 “Na luz ina ces sí vel”

Para a ra zão úl ti ma de to das as ra zões, não é pos -
sí vel en con trar-se uma ra zão. Mas na tra di ção ju deu-cris -
tã-mu çul ma na uma co i sa é cer ta: Deus não é ne nhum
abis mo de es cu ri dão – as tre vas não po dem dar vida à
luz. Ele é a ple ni tu de da luz, o úni co ser que toma pos sí vel 
no cos mos o “Faça-se a luz!”.

20



A luz, em to das as re li giões, é uma ex ce len te me tá -
fo ra, uma an ti ga pa la vra e ima gem para a re a li da de su -
pre ma, para Deus – e a pes qui sa ci en tí fi ca mo der na nos
leva a en ten der em mais pro fun di da de a im por tân cia
sim bó li co-re li gi o sa da luz. Pois o que é a luz? Uma onda
ele tro mag né ti ca que se pro pa ga com ve lo ci da de má xi ma 
– mes mo para o fí si co, uma re a li da de ain da hoje mis te ri o -
sa, que pa re ce pos su ir pro pri e da des con tra di tó ri as, às ve -
zes se apre sen tan do como onda e às ve zes como par tí cu la
quân ti ca. Uma co in ci den tia op po si to rum, uma co in ci -
dên cia dos opos tos, como vi mos: duas ima gens di fe ren -
tes ao mes mo tem po, a ima gem da onda e da par tí cu la,
que se ex clu em e que não obs tan te se com ple tam. O
gran de fí si co atô mi co di na mar quês Ni els Bohr, pro fes sor
de He i sen berg e de toda uma ge ra ção de fí si cos (a “in ter -

pre ta ção de Co pe nha gue”), in tro du ziu para isto, como se 
sabe, o con ce i to da “com ple men ta ri da de”: as duas ima -
gens opos tas são ne ces sá ri as para des cre ver o mis té rio da 
luz. E uma com ple men ta ri e da de se me lhan te de ima gens
e de con ce i tos opos tos é ne ces sá ria tam bém para des cre -
ver o mis té rio de Deus.

A es sên cia da luz con ti nua sem pre a ser pes qui sa -
da, e é pos sí vel que um dia nós pos sa mos ex pli car o seu
mis té rio. Po rém, o mis té rio de Deus há de per ma ne cer.
Ele con ti nua sen do o in fi ni to, o imen su rá vel, o im pers -

cru tá vel, unin do em si os con tras tes como eter ni da de e
tem po, pro xi mi da de e dis tân cia, jus ti ça e mi se ri cór dia,
ira e gra ça. Ele está ocul to no cos mos como no meu co ra -
ção, de ci di da men te mais do que pes soa, e não obs tan te
sem pre aces sí vel à mi nha pa la vra. Assim como o ho mem
não pode pe ne trar no Sol, tam pou co pode ele pe ne trar
no es pí ri to de Deus. “Como és gran de...”, diz-se no sal -
mo (104,1-2), “te en vol ves de luz como de um man to”.
Ou no Novo Tes ta men to: em nós e em tomo de nós há
tre vas, mas Deus “ha bi ta numa luz ina ces sí vel” (1 Tm
6,15s); “Deus é luz, e nele não há trevas” (Do 1,5).

Deus, por tan to, como o pro tó ti po da luz, que ir ra -
dia para o cos mos a for ça que ilu mi na, que aque ce e que
cura. “Faça-se luz. E fez-se luz”: com es tas fra ses do li vro
do Gê ne sis eu ini ci ei mi nha in tro du ção. “E Deus viu que

a luz era boa.” Boa para o mun do e boa para o ho mem.
Os ver sos de Inge borg Bach mann, do po e ma in ti tu la do
“Ao sol”, ex pres sam isto, e con se guem fa lar ao ci en tis ta,
de igual modo que ao teó lo go:

Mais belo que o sur gir de um co me ta de fogo
E cha ma do a mais be le zas que qual quer ou tro

as tro,
Por que a mi nha e a tua vida sem pre dele de pen -

dem: o Sol. (...)
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Luz que aque ce, pre ser va, e mi la gro sa aca ri cia,
Que eu tome a ver-te, que eu vol te a en con trar-te!
Nada mais belo de ba i xo do sol do que se ex por aos
seus ra i os ...16

De res to pode-se di zer: “If we be co me in cre a singly 
hum ble about how lit tle we know, we may be more ea ger

to se arch” (“Se nos to mar mos sem pre mais mo des tos
com o pou co que sa be mos, tan to mais ávi dos de pes qui -
sa nos po de re mos tor nar”). É o que diz Sir John Tem ple -
ton, que mais do que ou tros con tri bu iu para o mú tuo en -
ten di men to en tre a ciên cia e a re li gião.17 
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