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Introdução

REVENDO CERTEZAS

Muitas perguntas sem resposta vivem dentro de mim, 
e eu tenho medo de revelá-las – por causa da blasfêmia. 
Se Deus existe – que Ele me perdoe. Quando tento elevar 
meus pensamentos ao céu, o vazio é tão condenatório que 
esses mesmos pensamentos voltam como punhais afiados e 
ferem a minha própria alma.1 

madre Teresa 

“diz o insensato no seu coração: ‘deus não existe!’” 
(sl 14,1). Por outro lado, também é pouco sensato quem 
diz não hesitar um instante sequer em aceitar totalmente um 
deus que, segundo afirmam algumas pessoas comprovada-
mente esclarecidas e inteligentes, não pode existir.

alguns anos atrás, mantive correspondência eletrônica 
mutuamente prazerosa com uma paleoantropóloga, também 
autora de um ótimo romance futurista em que, com grande 
competência, ela abordava inúmeras questões relacionadas 
a deus. enviei-lhe um capítulo que eu escrevera sobre as 
possíveis perspectivas acerca de deus que pessoas instruídas 
comuns poderiam extrair da ciência, de modo especial da 
intencionalidade que parecia transparecer da arquitetura de 
grande parte do universo. desastre clamoroso. ela subiu pe-
las paredes, esbravejando que eu devia deixar essas questões 
para pessoas que sabiam o que estavam dizendo, “pessoas 

1 Madre Teresa de Calcutá, citada em David Van BieMa, “Mother Teresa’s crisis of 
faith”, Time, 23 de agosto de 2007, p. 39-40.
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com formação acadêmica”. desde então, tenho vergonha da 
minha presunção. a semente deste livro começou a germi-
nar quando resolvi diminuir a minha ignorância, pelo menos 
de algum modo expressivo, e me convenci definitivamente 
de que não existe assunto sobre o qual não se possa apren-
der mais – e seguramente sobre deus, que confundia o pró-
prio Tomás de aquino.

Para começar, devo dizer que não tenho a mínima dúvida 
sobre algumas conclusões muito preciosas. uma delas é: “um 
dia, todos morreremos”. Outra: “um tijolo lançado do alto 
fatalmente chegará ao chão”. Quase todo o resto varia desde 
“Bem, eu quase não tenho dúvida nenhuma” até “me dá uma 
chance, tá bom?” – com os números aumentando rapidamen-
te à medida que passamos de um lado para o outro. “esse é 
o patrimônio a adquirir, a carreira para mim, o cônjuge para 
minha vida” são todos incertos. a água sempre congela a 0º 
c – desde que ninguém acrescente um anticongelante. “Vou 
acordar amanhã”. Bem, tenho grande esperança de que isso 
aconteça. há possibilidade de que a pessoa sócrates nunca 
tenha existido; tudo o que sabemos a respeito dele nos che-
gou através de Platão e de seus amigos. Quem diz que se pode 
confiar mesmo em livros de história? Você não viu Matrix?

alimentar pelo menos alguma incerteza é uma posição 
bastante apropriada a se adotar com relação a quase toda 
questão séria. e mais, ajuda a evitar o pecado da blasfêmia 
(mesmo quando a certeza que se assume tem o firme respal-
do da igreja), uma vez que a certeza absoluta é prerrogativa 
exclusiva de deus. são Pedro, o primeiro dos papas, admitiu 
publicamente que estivera totalmente errado a respeito de 
dois elementos da fé cristã que julgara imutáveis: a circunci-
são e as restrições alimentares judaicas (atos 2,41; 10,9-16, 
44-48; 15,13-22). são Paulo, o primeiro depois de jesus a in - 
terpretar sua mensagem (mesmo antes da composição dos evan-
gelhos), acreditava absolutamente no seu papel de perseguidor 
dos cristãos: “circuncidado ao oitavo dia, da raça de israel, da 
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tribo de Benjamim, hebreu filho de hebreus; quanto à Lei, 
fariseu; quanto ao zelo, perseguidor da igreja; quanto à jus-
tiça que há na Lei, irrepreensível” (Fl 3,5-6). até que jesus 
lhe armou uma cilada na estrada para damasco (atos 9). 

Tendemos a esquecer que o próprio Jesus foi tentado 
a acreditar que poderia estar errado! (“deus meu, deus 
meu, por que me abandonaste?” [mt 27,45]) as intenções 
de deus orientam-se tão evidentemente para a evolução e o 
desenvolvimento que a dúvida parece ser um pré-requisito 
da realização da vontade divina, pois indica um anseio de 
respostas mais apropriadas do que aquelas que nos satisfize-
ram até o momento.

madre Teresa de calcutá – provavelmente a única pes-
soa na história a ser quase canonizada pelo consenso univer-
sal dos crentes (e mesmo dos incrédulos) – foi perseguida 
por dúvidas diárias nos últimos cinquenta anos de sua vida! 
(capítulo 1).

as duas perguntas fundamentais com que cada um de 
nós se depara são: 1) quem sou eu?; 2) onde me situo em 
tudo isso? Quem é essa pessoa “eu” – livre de todas as in-
fluências que eu mesmo não escolhi? e qual é o meu valor e 
missão no centro da rede de relacionamentos que se estende 
do meu ser para minha família, meus vizinhos, meu traba-
lho, meu país, toda a família humana, o misterioso universo 
e muito além (acredito), para a vida da Trindade?

Grande parte de quem somos revela-se em modos que 
se assemelham aos de outros animais, mas, mais importante, 
nos modos e potenciais específicos pelos quais nos diferen-
ciamos de todas as demais criaturas: as capacidades de com-
preender e de criar empatia. Podemos aprender dos que par-
ticiparam da nossa humanidade ao longo dos últimos três 
mil anos e que tiveram habilidade suficiente para condensar 
sua sabedoria em livros, tanto sagrados como profanos, de 
modo que não precisamos aprender todas as lições desde o 
princípio, e podemos poupar-nos pelo menos algumas cica-
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trizes. e essa pergunta “quem sou eu?”… Bem, parece que 
deus nos criou para nos manter em um permanente estado 
de angústia com relação a ela. desafios inesperados que sur-
gem em nossa vida são evidências de que deus não quer que 
nos acomodemos por muito tempo nem mesmo com revela-
ções a respeito da nossa alma (capítulo 2). 

a segunda pergunta – onde me situo em tudo isso? – 
constitui efetivamente a busca de um mito, a percepção de 
um contexto definido e coerente no qual encontrar sentido 
em meio a todas as intrusões inesperadas. Precisamos da 
sensação de que a nossa vida tem um enredo e não é feita 
de fragmentos aleatórios de “aconteceu isso comigo, depois 
aquilo, e depois aqueloutro”. não podemos sobreviver por 
muito tempo numa paisagem de dali, sem pontos de refe-
rência consistentes. É isso que a “família” e o “lar” fizeram 
por nós há muito tempo. como joão e maria do conto, tive-
mos de sair do ninho para encontrar o nosso próprio “lar” 
(capítulo 3).

antes mesmo de examinarmos o cerne do mito cristão, 
questões periféricas podem suscitar dúvidas incômodas. a 
principal prova da veracidade do mito cristão são as escri-
turas. alguns dirão, corretamente, que também a igreja é 
garantia inconteste dessa verdade. no entanto, a validade 
das afirmações da igreja depende da confiança prévia inspi-
rada pelas escrituras. há pessoas com excelente formação 
para quem as escrituras, do início ao fim, não passam de 
histórias primitivas que forjam toscamente um mito bási-
co acessível aos simplórios. até que ponto esses livros são 
verdadeiros – isto é, dignos de confiança? até que ponto é 
verdadeiro o sempre mal-humorado iahweh? um desfiladei-
ro formado com a separação das águas do mar Vermelho? 
O caminhar sobre as águas? a expulsão de demônios? de 
modo ainda mais convincente, mesmo em inglês, as escritu-
ras são tão desconcertantes quanto shakespeare. e mais, os 
quatro evangelhos são diferentes uns dos outros. Por quê – 
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se supostamente todos são “inspirados” pelo mesmo deus? 
além disso, “pessoas” hoje afirmam que os evangelhos só 
foram escritos pelo menos uma geração depois de ocorridos 
os fatos que os inspiraram. como sei que não foram falsi-
ficados como uma farsa de P. T. Barnum, o criador e ator 
de circo? como poderiam judeus monoteístas como Tomé 
dizer a jesus “meu senhor e meu deus” (jo 20,28)? Quando 
eu era criança e ouvi tudo isso pela primeira vez, admito que 
“nasci ontem”. mas não sou mais tão ingênuo (capítulo 4).

Tudo o que lembro da minha formação cristã inicial 
resume-se praticamente em “fazer o bem e evitar o mal”. 
ajudar os menos favorecidos, não prejudicar a ninguém e 
não sentir muito prazer em nada (especialmente no que se 
refere ao sexo). É tudo isso o motivo por que crucificaram 
jesus? Para tentar nos tornar “legais” e “não maus”? a bus-
ca desse objetivo transforma ateus decentes em cristãos? 
se o evangelho cristão não o impressiona e motiva mais do 
que isso, nem remotamente você o compreendeu de fato. 
a essência de tudo o que cristão significa emana de modo 
absolutamente transparente da parábola do filho pródigo, 
das bem-aventuranças, da última ceia, da descrição do juízo 
final feita por jesus e, acima de tudo, da morte e ressurreição 
de jesus. jesus morreu porque, do contrário, não poderia 
ressuscitar, e “se cristo não ressuscitou, ilusória é a vossa fé” 
(1cor 15,17). simples assim. e até que ponto o nosso modo 
de viver corresponde a essa realidade? Tudo o que jesus, 
com suas palavras e atos, nos exortou a praticar depende ab-
solutamente dessas duas verdades. elas são a razão por que 
um cristão de verdade se dispõe a amar mesmo quando “não 
tenho nenhuma vantagem com isso” (capítulo 5).

Talvez a causa mais persistente da dificuldade em acei-
tar a igreja católica seja a própria igreja. não são poucos 
os que, em graus diversos, nutrem uma aversão talvez ain-
da inconfessa a uma instituição que consideram patriarcal, 
desdenhosa, demasiado erudita e friamente alienada. antes 
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de mais nada: por que religião organizada, afinal? se a pa-
lavra religião significa “ligação”, posso unir-me a deus no 
meio da floresta. além disso, e os corretores experientes sa-
bem disso, não é recomendável investir numa empresa num 
momento em que os escalões superiores da administração 
não estão se entendendo. a igreja está tão eivada de anta-
gonismos que é de admirar que ainda não tenha implodido. 
mais, nos últimos dois mil anos, a igreja católica romana 
tem sido direta ou indiretamente responsável por atrocida-
des que fariam jesus chorar por todo o sempre. como uma 
árvore boa pode produzir fruto tão insidioso? Por fim (ape-
sar de muitas outras fortes objeções, embora nenhuma tão 
evidente), qualquer pessoa com a mínima compreensão do 
amor sincero, da sexualidade e do compromisso com a vida 
relutaria em aceitar uma instituição que de modo obstinado 
e intransigente determina que o sexo entre marido e mulher 
intermediado pelo uso de dispositivos de controle de natali-
dade artificiais rompe, ipso facto, seu vínculo com o deus de 
jesus cristo (saia dessa, se puder! capítulo 6).

mesmo respostas insatisfatórias a todas essas pergun-
tas podem contentar “pessoas comuns”, aquelas pessoas 
que, segundo a falecida Leona helmsley, são as únicas que 
pagam impostos. mas o que dizer daquelas que leem se-
manalmente a Newsweek e a New York Times Magazine, 
e fazem as palavras cruzadas, à tinta, sem recorrer a um 
dicionário, “pessoas com formação acadêmica”? Podemos 
(quase) compreender artigos escritos por autores altamente 
versados e articulados como richard dawkins, christopher 
hitchens, sam harris e carl sagan, que têm um pouco mais 
de tolerância com todo esse discurso sobre deus do que um 
desdém complacente. (e quantas vezes qualquer periódico 
acima do nível do Readers’ Digest publica um artigo como 
“Por que um cientista acredita em deus”?) sem dúvida, es-
ses ateus bem publicados são muito mais capazes do que 
quase todos os que nos estimularam a acreditar em deus – 
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mais até do que o cristianismo ou o catolicismo. não deveria 
alguém que afirma ter boa formação ficar pelo menos leve-
mente constrangido em oferecer louvor e confessar pecados 
a um personagem que muito possivelmente nem sequer está 
lá? (capítulo 7).

Finalmente, o argumento contra deus que está muito 
próximo de um nocaute: como um deus bondoso pode per-
mitir... Para um crente titubeante, a realidade do sofrimen-
to imerecido pode parecer o ás de trunfo. como um deus 
supostamente bom pode permitir um universo em que ino-
centes sofrem? como mesmo um deus moderadamente in-
teligente pode permitir liberdade para uma tribo de macacos 
inadequadamente evoluída? há algo que possa explicar por 
que existe sofrimento imerecido e o que poderia justificá-lo? 
ao dizer que acreditamos em um deus que é amor, por que 
deveríamos buscar a única explicação do sofrimento inocen-
te em um deus vingativo – não só com relação aos pecados 
de um indivíduo, mas também com relação ao contágio infli-
gido a todos os filhos de um casal fictício?

dê-me respostas menos do que totalmente inadequadas 
a essas perguntas e eu posso correr o risco de acreditar. 


