“Johnson e Reynolds são provocadores no melhor sentido da palavra, e
Contra todos os deuses certamente despertará considerável debate e reflexão.
Não se trata de outra resposta apologética aos novos ateus. Trata-se de uma
análise cultural e crítica de suas afirmações. O texto corre como um romance policial e transmite ideias poderosas e importantes ao leitor. Eu não
conseguia parar de ler.”
J. P. Moreland, renomado professor de Filosofia da Universidade Biola,
e autor de The God Question
“Este excelente trabalho de Phillip E. Johnson e John Mark Reynolds é
tanto uma resposta abalizada ao novo ateísmo quanto, simultaneamente,
um convite para um diálogo contínuo com aqueles que questionam as reivindicações de verdade da fé cristã. Desejei ter um volume como este para
compartilhar com meus colegas na esfera da educação superior. Contra todos os deuses é oportuno, convincente, legível e acessível; é um privilégio
recomendar este pequeno livro para um amplo público, com a esperança de
que ele chegue às mãos de estudantes universitários em todo o país.”
David S. Dockery, Presidente da Union University
“Em vez de se engajar em críticas específicas do novo ateísmo, Phil Johnson
e John Mark Reynolds somam suas vozes ao crescente coro erudito que denuncia o verdadeiro opressor nestas discussões e em discussões semelhantes:
pressupostos naturalistas inexplorados que rejeitam ideias alternativas sem
sequer ouvi-las. Ao declarar que atitudes acríticas e a ausência de admiração
pelos escritos antigos estão por trás de muitas críticas recentes ao cristianismo, os autores convocam uma discussão aberta das questões relevantes.
Este volume é uma leitura prazerosa, apresentando um texto sucinto, direto
e fácil de digerir que lida com sucesso assunto após assunto.”
Gary R. Habermas, Professor de Pesquisa Ilustre, Liberty University e
Theological Seminary
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INTRODUÇÃO
Phillip E. Johnson

D

epois de um segundo derrame em dezembro de 2004, eu não estava
no clima de escrever outro livro. Escrever um livro não leva apenas
tempo, mas energia e compromisso, e por um período eu não conseguia pensar em um assunto que me interessasse o suficiente para começar.
Foi somente quando li em 2006 sobre o crescimento espetacular das vendas
de livros que defendiam o ateísmo que encontrei um tópico sobre o qual eu
realmente queria escrever.
O grupo de escritores que me interessou é chamado de “novos ateus”,
mas não são os seus argumentos que são novos. Eles argumentam, como
ateus fazem há muito tempo, que a ciência não deixa espaço para o sobrenatural e que a religião leva a conflitos que poderiam ser evitados se a religião
fosse abolida. O que é novo nesses escritores é que são ateus “evangélicos”.
Estão decididos a converter toda a sociedade ao ateísmo, e acham que podem fazê-lo, independente de quão impossível isso pareça no momento.
Eles pretendem copiar o sucesso que ativistas gays tiveram nos Estados
Unidos, quase convencendo os juízes e intelectuais de que relacionamentos
entre pessoas do mesmo sexo são tão normais quanto os relacionamentos
entre homem e mulher, e deveriam ser tratados da mesma maneira para
fins legais, não importando o que o público pensa sobre o assunto. Eles
consideram seus próprios argumentos tão convincentes que, com o tempo,
todos ficarão envergonhados demais para discordar.
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Encarei o enorme aumento das vendas de livros de autores ateus não
como um tema para lamento, mas como um desafio que poderia tornar a
vida universitária mais interessante do que tem sido, e que forçaria cristãos
a esclarecerem seu pensamento. Minha decisão de dar início ao livro foi
facilitada quando pude recrutar meu amigo John Mark Reynolds como
coautor. John tem uma enorme energia e uma base sólida em assuntos nos
quais minha própria formação não foi pormenorizada. Nossa atitude em relação ao crescimento do ateísmo é ver que ele abre uma oportunidade para
as discussões universitárias dentro e fora da sala de aula, o que pode tornar
o ensino mais estimulante para o instrutor e para os alunos. Com isso em
mente, nossa intenção não é atacar os ateus, mas analisar os argumentos
que eles apresentam, na esperança de encorajar os professores a submeterem
os argumentos do ateísmo para consideração acadêmica.
O que eu gosto em relação aos ateus é que, embora tendam a dar as
respostas erradas, eles também tendem a levantar as perguntas certas. Já há
algumas décadas, a mensagem implícita do currículo universitário é que
Deus não é um assunto digno de ser considerado. Os novos ateus sobre os
quais estamos escrevendo neste livro querem falar muito sobre Deus porque
pensam que a crença em Deus é uma coisa muito ruim e que religião com
qualquer elemento sobrenatural não deveria mais ser tolerada como benigna, mesmo que equivocada. É melhor ser considerado como uma ameaça
do que como insignificante, e, portanto, eu acredito que os livros dos novos
ateus provavelmente terão um efeito saudável sobre a posição da religião
dentro da universidade. O tumulto resultante legitima a discussão crítica
de questões que têm sido varridas para baixo do tapete por décadas pelas
classes intelectuais.
Ao passo que os professores têm ignorado o tema da religião como não
merecedor de atenção, os estudantes têm mostrado um crescente interesse
no assunto em sua vida privada. Eu vi o capelão da Universidade de Harvard citado em uma reportagem de jornal recentemente dizendo que há
mais cristãos evangélicos em Harvard hoje do que em qualquer outra época
desde o século 17. Há, portanto, uma desconexão radical entre o que os
alunos estão pensando e o que os professores estão dispostos a discutir.
Nossa posição neste livro é que os argumentos em favor do ateísmo devem
ser levados a sério e considerados tanto respeitosa quanto criticamente. Um
dos aspectos saudáveis do atual movimento ateu é que os ateus que estão
vendendo tantos livros dizem que querem que tudo esteja à disposição para
críticas, sem que nada seja deixado de lado por ser sensível demais para tal
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exame. Eles dizem que deploram o fato de que, em alguns círculos, é considerado inaceitável criticar uma religião, porque alguém pode se ofender.
Concordamos que a religião, assim como qualquer outro tópico, deveria
estar sujeita a um exame cuidadoso, crítico e justo. Acho que os ateus não
percebem como certos tópicos dentro de sua própria filosofia foram deixados de lado e protegidos das críticas. Eles se apoiam no fato de que é
um insulto inaceitável para a comunidade científica desafiar a cosmovisão
naturalista que se tornou associada à ciência.
Estamos muito de acordo com os nossos amigos ateus que os pontos de
vista de todos devem estar sujeitos a análise e crítica, e ninguém deve ser
capaz de dizer que simplesmente devemos aceitar algo porque certos poderosos formadores de opinião em nossa sociedade exigem que você deixe
tudo para lá. Nós destacaremos determinados pontos críticos sobre o que
os ateus estão escrevendo. Contudo, nosso desejo não é encerrar a discussão
com uma retumbante refutação, mas, sim, encorajar uma cuidadosa análise
das questões tanto dentro da sala de aula da universidade quanto fora dela.
Acreditamos que a verdade só tem a se beneficiar da discussão desinibida dos assuntos que dividem as pessoas. Por essa razão, recepcionamos o
crescimento que o novo ateísmo representa; é interessante e todos nós nos
beneficiaremos ao discutir as questões que os ateus estão levantando, se
também tivermos o cuidado de manter uma postura crítica às afirmações
dogmáticas que não foram justificadas pela evidência ou pela lógica.
John Mark Reynolds e eu escrevemos nossos capítulos separadamente
e depois os revisamos em conjunto, de modo a produzir um livro único e
coerente, que expressa ambos os nossos pontos de vista. Eu (Johnson) escrevi a introdução, o epílogo e os cinco primeiros capítulos. Reynolds escreveu
os capítulos seis a oito e fez a edição final do manuscrito.
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1
APRESENTANDO OS NOVOS ATEUS
Phillip E. Johnson

E

m 2006 e 2007, jornais e revistas dos Estados Unidos começaram a
notar um fenômeno extraordinário. Embora as pesquisas de intenção
de voto e os resultados das eleições parecessem confirmar que o povo
dos Estados Unidos é esmagadoramente cristão no sentido tradicional, os
livros de uma nova geração de ateus científicos agressivos registravam um
número surpreendemente grande de vendas, sugerindo que até mesmo os
crentes na Bíblia estivessem atraídos por uma enérgica defesa do ateísmo.
Até o presente momento, as autoridades científicas têm pensado que a
única forma de persuadir o público americano a aceitar a teoria da evolução
darwinista é reafirmando que um relato totalmente naturalista da história da
vida não representa uma ameaça à crença religiosa na existência de Deus. Essas autoridades dizem que a ciência evolucionária ameaça apenas variedades
fundamentalistas de religião que deveriam ser descartadas de qualquer forma.
A nova geração de ateus científicos descarta tais reafirmações como sendo desonestas, refletindo um espírito covarde de apaziguamento. Em vez
de apaziguar as forças da irracionalidade, por que não ir à raiz do problema
e mostrar que o próprio conceito de um ser ou força sobrenatural é delirante e leva apenas ao dano? Estes ateus estão deslumbrados com o recorde
inigualável de sucesso que pensam que a ciência alcançou em explicar o
mundo sem deixar espaço para Deus, e com seu próprio sucesso em vender
livros e obter publicidade.
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Se por um lado estão entusiasmados, por outro ficam enlouquecidos
com a influência dos cristãos conservadores na vida pública americana e
com a persistência do ceticismo público em relação à teoria de Darwin e
à sua visão de mundo. Preocupados com este ceticismo generalizado e sua
recente disseminação partindo dos Estados Unidos da América até nações
da Europa outrora seguramente pós-cristãs, eles decidiram continuar o ataque para demolir o que Dawkins chama de “Deus, um delírio” antes que
possa causar mais danos ao seu prospecto de persuadir o mundo a abraçar
um racionalismo científico baseado na suposição de que a natureza é tudo
o que existe e, portanto, que Deus é uma ilusão que a racionalidade deve
descartar. Para tal fim, eles estão entrando na arena pública sem luvas, determinados a completar a demolição do teísmo ao agressivamente compelir
sua alegação de que a crença em um criador sobrenatural é tanto absurda
quanto má, ainda que essa ousada posição ofenda os cristãos liberais favoráveis à evolução.
FAZENDO AS PERGUNTAS CERTAS
Os americanos sabem que alguma tendência ou conflito é realmente
um acontecimento quando o veem na capa da revista Time. A reportagem
principal da Time de 13 de novembro de 2006 foi intitulada “Ciência versus
Deus”, e apresentava um intenso debate sobre a existência de Deus entre o
biólogo energicamente ateu Richard Dawkins e o geneticista cristão Francis
Collins, diretor do bem-sucedido projeto do governo dos Estados Unidos
de mapear o genoma humano.
O debate me interessou menos pelo que os debatedores disseram do que
pela forma com que os editores da revista enquadraram o assunto, e por que
eles acharam que seria digno de uma capa da Time ao final de 2006. Considerando que Dawkins diz que ciência e religião (definida como crença em
Deus) são antitéticas, e Collins diz que não são, a Time definir o assunto
como “Deus versus ciência” foi escalar Dawkins no papel da ciência perseguindo uma divindade em recuo. Um debate anunciado como “Dawkins
versus Deus” teria dado a Deus um adversário muito menos formidável e,
por isso, talvez a probabilidade de a capa atrair atenção fosse menor.
Suspeito que a maioria dos cientistas que viram a revista estremeceu
com a perspectiva de que Richard Dawkins fala pela ciência, mas isso não
implica necessariamente que vão exigir que a Time corrija o mal-entendido,
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de forma que grande parte do público continuará supondo que Dawkins
realmente fala pela ciência por causa do que leram na capa da Time.
O escritor da Time David Van Biema introduziu o debate explicando
que a questão relevante hoje não é se a evolução darwinista consegue resistir
às críticas dos criacionistas, mas se a religião (definida para esta ocasião
como crença em Deus) consegue sobreviver ao progresso da ciência. Hoje,
escreveu Van Biema, “a posição antirreligiosa está sendo promovida com
crescente insistência por cientistas indignados com o movimento do design
inteligente e ‘empolgados, talvez intoxicados, por suas disciplinas’ aumentando a capacidade de mapear, quantificar e mudar a natureza da experiência humana”.
Quando o debate propriamente dito começou, Dawkins afirmou que a
teoria da evolução de Darwin pela seleção natural faz muito mais do que
simplesmente contradizer a história de Gênesis. Além disso, ela refuta o
argumento mais forte do mundo físico para a existência de Deus: o argumento do design. Este argumento, nas palavras de Dawkins, é que “as
coisas vivas são tão bonitas e elegantes e aparentemente tão propositais que
só poderiam ter sido feitas por um criador inteligente”. Dawkins pensa que
Darwin deixou o argumento do design desacreditado para sempre ao provar que a aparência de haver um design é, na verdade, devido a
melhorias naturais graduais e incrementais, partindo de inícios muito simples e avançando passo a pequenino passo incremental a uma complexidade
maior, mais elegância e mais perfeição adaptativa. Cada passo não é improvável demais para tolerarmos, mas quando você os soma cumulativamente durante milhões de anos, obtém-se esses monstros de improbabilidade,
como o cérebro humano e a floresta tropical.

O sucesso de Darwin “deve nos alertar contra jamais presumir que, se
algo é complicado, Deus deve tê-lo criado”.
Mas o sucesso de Darwin é realmente tão abrangente? O cérebro humano e a floresta tropical certamente existem, mas podemos duvidar que
foram criados por um acúmulo de erros aleatórios na duplicação do DNA,
se considerarmos que a alegação requer uma verificação experimental, em
vez de meramente o apoio de um consenso dos biólogos atuais. (Veja o
capítulo quatro “A cosmovisão darwiniana” para mais sobre este assunto.)
Collins não contestou Dawkins sobre o sucesso de Darwin, mas levantou a possibilidade de que Deus pudesse ter ativado a evolução, não controlando-a, mas prevendo que ela resultaria como ele desejava. Dawkins
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retrucou que essa explicação é implausível: “Se Deus quisesse criar seres
humanos, seria um pouco estranho que ele escolhesse a forma extraordinariamente indireta de esperar 10 bilhões de anos até que a vida começasse e
então esperar mais 4 bilhões de anos até que obtivesse seres humanos capazes de adorar e pecar e todas as outras coisas em que as pessoas religiosas
estão interessadas”.
Collins interveio dizendo que, se Deus não quisesse tornar sua existência óbvia para nós, então teria “sido sensato que ele usasse o mecanismo
da evolução sem fixar placas de sinalização óbvias para revelar seu papel na
criação”.
Se algum dia Dawkins se tornasse cristão, ele certamente seria um criacionista da terra jovem. A possibilidade é admitidamente remota, mas talvez uma reviravolta da Estrada de Damasco não esteja inteiramente fora de
questão. Pelo fato de que nas últimas décadas Dawkins tem sido atraído de
forma tão obsessiva a denunciar a crença em Deus, apesar da insistência
de seus colegas cientistas para que permaneça indiferente ao assunto como
eles próprios fazem, alguns leitores de Dawkins acham que enxergam sinais
de que algo sobre Deus lhe aflige o espírito. Uma coisa que sabemos é que
Dawkins não está tendo uma reação exagerada, como alguns imaginaram,
a uma experiência desagradável na infância com um adulto que tentou intimidá-lo a se conformar à religião convencional, porque ele nega de forma
bastante convincente que tenha vivido tal experiência. (Para confirmar essa
negação, leia a página 11 do livro The God Delusion.) Isso me deixa imaginando o que foi, então, que produziu uma raiva em relação a Deus que
parece passional demais para proceder apenas de considerações intelectuais.
Logo após o breve intercâmbio sobre a evolução, o debate da revista
Time voltou-se para a origem do universo. Collins empregou o que os cosmólogos chamam de argumento do “ajuste fino”. Dawkins não contestou
a sugestão de Collins de que, se as seis ou mais características físicas básicas
do nosso universo tivessem variado ainda que levemente, a vida não existiria. Partindo dessa premissa, Collins argumentou que “se você está disposto
a considerar a possibilidade de um designer, isso [que um designer minuciosamente ajustou o universo para a vida] torna-se uma explicação um
tanto quanto plausível.”
Dawkins respondeu que Darwin nos mostrou que uma explicação natural está sempre disponível para um fenômeno natural complexo, até mesmo
onde achamos que seja difícil de imaginar. Mais especificamente, Dawkins
acrescentou que o ajuste fino cósmico já pode ser explicado pela hipótese
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do multiverso, a qual postula que o nosso é apenas um dentre um enorme
número de universos alternativos. Com tantos universos, não é improvável
que um acabasse tendo as exatas condições necessárias para a evolução de
formas de vida inteligentes e civilizadas. Collins respondeu que “a explicação mais simples é a existência de Deus e não a hipótese do multiverso”, a
que contestou dizendo, “parece fruto de imaginação fértil”. Dawkins replicou, “O que não consigo entender é por que você invoca a improbabilidade
e ainda assim não admite que está atirando no próprio pé ao postular algo
tão improvável quanto”.
Assim, o debate se reduziu à questão de saber se a existência de Deus é
mais ou menos improvável do que a existência de um enorme número de
universos alternativos (e inobserváveis). A ciência tem nos trazido essa pergunta, mas jamais algum experimento ou observação poderá respondê-la
para nós. Ao começar a comparar a probabilidade de universos alternativos
com a probabilidade da existência divina, os cientistas abandonam a disciplina da ciência empírica e se lançam numa esfera de especulação filosófica,
onde todos podem acreditar no que gostarem, porque nenhum teste científico pode determinar quem está certo.
Dawkins me contou que detesta advogados, mas ele próprio tem alguns
traços pessoais de um advogado de tribunal, especialmente a agressividade.
Collins é uma pessoa mais reflexiva e moderada, então, de certa forma,
ficou em desvantagem mesmo que a Time o tivesse designado para debater apenas Dawkins, em vez da “ciência”. Apesar dessa limitação, um júri
teria constatado que Collins é mais persuasivo do que Dawkins, porque
Dawkins, que se apoia grandemente em pronunciamentos e intimidação ex
cathedra, tende a parecer mais como um brigão do que como uma personificação da razão científica.
O ARTIGO DE CAPA DE NOVEMBRO DA WIRED
Wired é uma revista para tecnófilos, tipicamente atulhada de artigos e
propagandas promovendo o mais recente dos equipamentos eletrônicos.
A edição de novembro de 2006, no entanto, foi principalmente dedicada
a um longo e provocativo artigo de Gary Wolf sobre o ressurgimento do
ateísmo científico descrito na revista Time em sua introdução ao debate entre Dawkins e Collins. Alguns cientistas, não mais satisfeitos em defender
seu território de interferências externas, decidiram que a crença em Deus
é um mal que não será mais tolerado. Grande parte de sua indignação é
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