Uma Razão Para Crer
Como Compartilhar o Cristianismo Num Ambiente Universitário

Gerald Connell
m estudante universitário que
crescera na Igreja AdvenU
tista disse-me certo dia: "Creio
na descrença." Outro estudante
cristão, que freqüentava uma
universidade pública, confidenciou-me: "Estou atravessando
uma crise. Fico-me perguntando
se de fato Deus existe. Nem mesmo consigo saber se desejo ser
um cristão." Outra pessoa, com
a qual tenho estado a estudar a
Bíblia durante dois anos, disseme logo ao início de nossos estudos: "Estas lições serão muitos
boas, Jerry, mas em primeiro lugar você precisa convencer-me
de que Deus realmente existe."
Estes exemplos não são incomuns para um pastor que trabalhe em igrejas próximas a faculdades ou universidades públicas.
No ambiente universitário, onde
a maioria das pessoas crê que tudo é relativo, e de que não existem boas evidências para apoiar
as pretensões do cristianismo, a
questão não é: No que você acredita? e sim: Por que você acredita em algo?
Desgraçadamente, muitos estudantes jamais questionaram
sua descrença. Muitas vezes, afirmativas como a que citei em I?,rimeiro lugar, decorrem da desIlusão provocada pela religião organizada. Por vezes elas refletem
um mecanismo de defesa usado
pelos estudantes a fim de racionalizar o estilo de vida que escolheram. Pode ser ainda uma expressão de alienação, uma forma
de dizer: "Ninguém há no Universo que realmente se interesse por mim." De fato, a maioria
dos estudantes jamais se preocupou em pesquisar as razões para
sua descrença. Eles jamais propuseram as questões efetivamente relevantes.
Eu apreciaria que houvesse
avalanches de estudantes batendo às portas das igrejas, desespe-

rados por buscarem respostas,
mas este não é o caso. Contudo,
existem muitos com um vazio em
sua vida. Aqueles dentre nós que
estudamos e trabalhamos num
ambiente acadêmico, devemos
encontrar as respostas capazes
de ajudar os estudantes a considerarem o cristianismo como
uma opção razoável de crença. A
apologética provê respostas.
A seguir apresento um esboço
do processo pelo qual muitas vezes levo os estudantes dispostos
a isto a encontrarem uma razão
para crer.

lhões de pessoas, dos quais o meu
interlocutor é uma. Existem 5 bilhões de pessoas que nem tomam
conhecimento da existência deste estudante. Cerca de 50 anos
após sua morte apenas um pegueno punhado de seres humanos
lembrará que ele alguma vez
existiu.

Para Estabelecer a Fé

A maioria
dos
. . estudantes
Jamats se PTeocupou
em pesqutsar as
razões para sua
descrença.

Primeiro: Estabeleça as Implicações da Descrença
Quando um estudante me afirma que crê na descrença, eu lhe
sugiro que talvez ele não tenha
analisado em profundidade as implicações da descrença. Peço-lhe
que me diga a velocidade da luz.
Tal vez a pessoa me lance um
olhar de curiosidade enquanto
profere a cifra - 300 mil quilõmetros por segundo. Isto significa que a luz viaja cerca de 10 trilhões de quilômetros durante um
ano. A seguir, descrevo graficamente a magnitude do Universo.
Os astrônomos nos dizem que podemos ver de 10 a 15 bilhões de
anos-luz no espaço aberto. Neste espaço existem 10 bilhões de
galáxias, segundo estimativas.
Em nossa pequena galáxia, com
um diâmetro de 100.000 anos-luz,
gravitam cerca de 100 bilhões de
estrelas. Digo então: "Conforme
você pode ver, o Universo é muito grande. O planeta Terra representa apenas uma pequena partícula no gigantesco cosmo. Você concorda?" A resposta invariavelmente é SIM.
Sugiro então que dentro deste
imenso Universo existe um planeta habitado por mais de 5 bi-

Resumo então o argumento, dizendo: "Através de sua descrença você está dizendo que aceita o
fato de que você veio do nada e
partirá para o nada. Você está
apenas ocupando um pequeno espaço e um breve tempo, experimentando uma existência que
muito provavelmente não terá
conseqüências. Você está abrigando a idéia de que, em espaço
de tempo relativamente curto
após sua morte, a maioria das
pessoas terá esquecido a sua existência. E isto na verdade pouco
importará, uma vez que você é
meramente um pedacinho de pó
animado, a viver num gigantesco Universo."
A resposta usualmente é: "Isto não me parece muito bom. Na
verdade, nunca dantes pensei no
assunto sob este ângulo."
Segundo: Estabeleça a Possibilidade da Existência de Deus
Pergunto então ao estudante
se ele aceita fazer uma aposta.
(Ela é conhecida como a Aposta
de Pascal.) Pergunto-lhe se ele
concorda em que existe uma
chance de 50 por cento de que
Deus exista. Argumento com ele
de que lhe é im]2ossível provar a
inexistência de Deus, logo existe
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a chance de 50 por cento para cada lado. Assim, sendo esta a probabilidade da existência de Deus,
nenhuma pessoa racional viola a
lógica ao aceitar qualquer uma
das duas decisões. Portanto, a
decisão deve ser estabelecida sobre aquilo que é pragmático aquilo que é capaz de maximizar
a felicidade da pessoa. Se Deus
existe, você ganha tudo ao crer
e nada ~ ao descrer. Se Deus
não eXIste, a crença não conduzirá você a um destino pior do
que o daqueles que decidiram não
crer. Portanto, a crença é a única escolha prudente.

Terceiro! Estabeleça Razões
Adicionais Para a Crença em
Deus
Neste ponto, esboço para o estudante os quatro argurnnentos
tradicionais em favor da existência de Deus. (Estes argumentos
são ampliados em Apologetics, de
William Lane Craig.)
A. O Argumento Ontol6gico.
Deve certamente existir algo
maior do que a mente humana é
capaz de conceber. Assim, Deus
é o maior Ser concebível.

B. O Argumento Cosmol6gico.
Tudo aquilo que vem à existência, possui uma causa. Algo existe; portanto, existe uma causa
primeira. Conforme disse Tomás
de Aquino: "Tudo aquilo que está em movimento, está sendo movido por algo mais. Coisa alguma
pode ser causada por si mesma,
pois coisa alguma pode gerar sua
própria existência." Leibniz o expressou muito bem ao perguntar:
"Por que as coisas existem? Por
que existe o Universo?"
C. O Argumento Teleológico.
Este é o princípio da ordem. Todo produto é resultado de um
produtor. A magnífica estrutura
do Universo testifica de um projetista divino.
D. O Argumento Moral. Uma
vez que existe o bem último, algo ou alguém deve corporificar
este bem último. Na sociedade
observamos uma gradação de vaOlores. Algumas coisas são melhores, mais verazes e mais nobres;
portanto, algo ou alguém que é o
melhor, mais veraz e mais nobre
de todos, deve existir. Este é
Deus.

Quarto: Demonstre Como
16

Deus Se Revela ao Homem
Uma vez que existem razões
para crer que Deus existe, a pessoa está em condições de avançar
mais um passo. Como a corporificação do bem, é razoável pensar que Deus procuraria estabelecer comunicação com seres humanos. A questão é: De que modo poderia Ele cumprir esta determinação? Deus Se comunica
com a humanidade através de
duas formas básicas.
A. Através da Re:velação Natural. O Salmo 19:1 diz: "Os céus
proclamam a glória de Deus e o
firmamento anuncia a obra de
Suas mãos." Explico ao estudante que Deus Se auto-revelou através da Natureza. Ele transcende
a natureza. Em Romanos 1:19 e
20, Paulo declara que Deus fala
a todas as pessoas em todas as
eras, através das coisas por Ele
criadas.

B. Através da Revelação Sobrenatural. Hebreus 1:1 afirma
que Deus revelou a Si próprio a
um povo particular, num lugar
específico e num ambiente cultural particular, culminando na revelação de Cristo.
Uma vez que tenha sido estabelecida a possibilidade de comunicação de Deus com os seres humanos, gasto um bocado de tempo numa variedade de assuntos
importantes: a credibilidade das
Escrituras, a realidade factual do
cristianismo, a· historicidade de
Cristo, as reivindicações de Cristo, Cristo como o cump'rimento
da profecia e a expenência da
ressurreição. Cada um desses temas possui sua própria linha particular de evidências e raciocínio,
algumas das quais aparecem resumidamente adiante.
Revelação e História
Edificar a credibilidade das Escrituras, é algo que pode ser feito ao se resumir brevemente a
história da Bíblia. Menciono, por
exemplo, que ela foi escrita ao
longo de um período de mais de
1.500 anos, por 40 autores que
variavam amplamente em estilo
de vida, sendo eles tanto de boa
formação acadêmica quanto desprovidos desta. Estas pessoas viveram em três continentes e esDIALOGO 1 - 1990

creveram em três idiomas: hebraico, aramaico e grego. Saliento que as Escrituras possuem um
tema comum e revelam concordância mesmo quando ampla variedade de tópicos são debatidos.
Josh McDowell escreve, em Jlalavras muito significativas: "E difícil tomar agora ainda que sejam
dez pessoas, escrevendo ao mesmo tempo, e tê-las todas concordando a respeito de um só ponto." Mas ... ter 40 autores, escrevendo ao longo de mais de 1.500
anos e vê-los concordes, é verdadeiramente miraculoso.
Analiso os achados dos Manuscritos do Mar Morto. Mostro como eles ajudam a edificar a confiança ao apresentar-nos os manuscritos das Escrituras que estiveram escondidos por dezenove
séculos, e que são essencialmente os mesmos que hoje conhecemos através das traduções. O estudante universitário necessita ver
quão sagradas eram as Escrituras
para os judeus, e quão cuidadosamente eles preservaram os textos
sagrados, os quais eram para eles
as próprias palavras de Deus.
Uma vez que o estudante creia
que se pode confiar nas Escrituras, torna-se fácil montar a situação para demonstrar a factualidade histórica do cristianismo.
Clark Pinnock, da MacMaster
University, está convencido de que
o cristianismo se acha firmemente alicerçado na história. Ele afirma que "os fatos que apóiam as
reivindicações do cristianismo não
são algum tipo especial de fatos
religiosos. São antes fatos de informação cognitiva, sobre os quais
são tomadas decisões históricas,
legais e ordinárias". Torna ele a
assegurar que "os fatos da fé cristã não podem ser postos de lado
em virtude de uma pressuposição
filosófica de que Deus não existe,
de que milagres são impossíveis e
de que historicamente não se pode crer na ressurreição" (citado
por McDowell, Evidence that De1rUJ/Ylds a Verdict - veja o rodapé).
O estudante deve ter uma compreensão dos métodos subjacentes
à redação da história acurada. A
tarefa do historiador não é escrever a história a partir de pressuposições, e deve antes deixar que
as evidências falem por si mesmas.

Os próprios autores do Novo
Testamento providenciaram poderoso testemunho da historicidade de Cristo. Mateus, João e Pedro foram discípulos de Jesus.
Mateus foi conhecido na igreja
primitiva como a autoridade em
termos da pessoa de Jesus. João,
discípulo pertencente ao mais íntimo círculo de Jesus, escreveu o
Evangelho e as Epístolas, para
que pudéssemos crer (João 20:31).
Ele afirma categoricamente que
o Cristo por ele proclamado, foi
Alguém a quem ele viu e em
quem tocou (I João 1:1 a 3). Paulo afirma em I Coríntios 15:6 a 8
que, a1?ós a ressurreição de Cristo, maIS de 500 pessoas O viram.
Enquanto o mesmo apóstolo testemunhava em favor de Cristo na
presença de Festo, afirmou: "Porque tudo isto é do conhecimento
do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de
que nenhuma destas coisas lhe é
oculta; porquanto nada se passou
aí, nalgum canto."
Algumas pessoas poderão colocar em dúvida estes registros históricos. Pessoalmente, considero
inconcebível que um livro que ensina a estrita honestidade pudesse basear-se sobre mentiras. Todos os cristãos devem recordar
que a crença ..em Cristo custa alguma coisa. E difícil imaginar os
discípulos depondo sua vida em
favor de um mito ou mentira.
Os pais da igreja primitiva
constituem uma boa fonte para
ser usada na demonstração da
historicidade de Cristo. Eles escreveram a respeito de Jesus e citaram extensamente o Novo Testamento. J. Harold Greenlee diz
que "as citações das Escrituras
nas obras dos autores cristãos
primitivos são tão extensas, que
o Novo Testamento poderia virtualmente ser reconstruído a partir destes escritos, sem o uso dos
manuscritos que lhe deram origem" (citado por Josh McDowell,
em Evidence that Demands a
Verdict, pág. 50).· De fato, os
pais da igreja dos primeiros séculos depois de Cristo citaram o
Novo Testamento nada menos
que 86.489 vezes!
Registros históricos referem-se
a Jesus. Escrevendo no reinado

de Nero, Cornélio Tácito, genro
do governador da Bretanha em
80-84 a.D., referiu-se à perseguição movida por Nero aos cristãos, os seguidores de "Christus", o fundador religioso que foi
condenado à morte por Pôncio
Pilatos, procurador da Judéia.
Talus, o Samaritano, historiador
que escreveu em 52-54 a.D., tentou explicar a escuridão presente quando da crucifixão de Cristo como sendo um fenômeno natural, sugerindo que tenha se tratado de um eclipse solar.
Todas estas evidências reforçam
a declaração de F. F. Bruce: "Alguns escritores poderão brincar
com a fantasia do Cristo mítico.
Mas eles não o fazem sobre o terreno da evidência histórica. A historicidade de Cristo é tão axiomática para o historiador desprovido
de viés quanto o é a historicidade
de Júlio César" (citado por McDowell, Evidence, pág. 81).
O conhecido erudito b1blico,
John Warwick Montgomery, diz:
"O que o historiador sabe a respeito de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, sabe que os documentos
do Novo Testamento merecem toda confiança ao retratá-lo acuradamente. Sabe também que esta
apresentação não pode ser afastada mediante racionalização de
pensamento voluntarioso, pressuposicionalismo filosófico ou manobras literárias" (citado por McDowell, Evidence, pág. 81).

As Reivindicações de Jesus
Uma vez estabelecida a historicidade de Cristo, passo a examinar a pessoa e as reivindicações
de Cristo. Salientando-Se entre as
maiores personalidades da história, Jesus foi singular em Suas
reivindicações. Nas páginas dos
evangelhos, vemos Jesus proferindo declarações surpreendentes. As pessoas às quais falou,
perceberam que nEle algo era diferente. "Ele lhes falava com autoridade", e não como os demais
homens que ensinavam (Mateus
7:29). Com voz cheia de autoridade, Ele reivindicava os seguintes
aspectos:
• Suas palavras possuíam mais
autoridade que as de Moisés. Jesus disse: "Ouvistes o que foi diDIÁLOGO 1 -1990

to ... Eu, porém, vos digo ... "
(Mateus 5:21 e 22).
• Ele era igual a Deus Pai "Eu e
o Pai somos um" (João 10:30 a
33). Ele também disse: "Quem
vê a Mim, vê o Pai" (João 14:9).
• Quando interrogado, sob juramento, se efetivamente era o
Cristo, o Filho de Deus, Ele assegurou: "Eu o sou" (Marcos
14:61 a 64).
• Ele declarou que nossa vida
eterna depende de crermos nEle. "E a vida eterna é esta: que
Te conheçam a Ti, o único Deus
verdadeiro, e a Jesus Cristo, a
quem enviaste" (João 17:3).
Afirmou ainda: "Quem crê em
Mim tem a vida eterna."
• Ele disse que ninguém vem ao
Pai, senão por intermédio dEle, Jesus (João 14:6).
• Ele afirmou que todo o julgamento Lhe foi atribuído (João
5:22).
• Ele perdoou os pecados das pessoas, reivindicando, portanto, o
poder de perdoar pecados - privilégio assegurado unicamente à
Divindade (Lucas 5:20 a 22).
• Ele ensinou que receberia a
mesma honra atribuída a Deus
Pai (João 5:23 e 24).
• Ele aceitou adoração como
Deus (Mateus 8:2; João 9:35 a
39; Mateus 14:33). Em contraste, Pedro repreendeu Cornélio
quando este se prostrou aos pés
do apóstolo, pretendendo
adorá-lo (Atos 10:25 e 26).
Quando as evidências são apresentadas, apenas duas escolhas
parecem possíveis - ou as reivindicações de Jesus são falsas, ou
são verdadeiras. Caso sejam falsas, Ele foi verdadeiramente um
impostor e um homem muito
mau. Nenhuma boa pessoa reivindicaria o que Jesus reivindicou, se Suas pretensões fossem
falsas.
Jesus cumpriu mais de 60 profecias durante o período em que
viveu - sendo 29 delas nas últimas 24 horas antes da crucifixão.
(O livro de Josh McDowell, Emdence That Dernands a Verdict vide nota de rodapé anterior possui uma excelente seção que
relaciona estas profecias e mos-
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crio novos céus e nova terra"
(Isaías 65: 17). O cosmo emergente
não é uma criação ex-nihilo, e sim
um cosmo em harmonia com os
eternos propósitos de Deus, preparado para ser o lar dos redimidos,
sem qualquer sinal ou evidência da
desfigurada história do homem.
A esperança contida nesta espécie de restauração, oferece ao ponto de vista cristão sobre o mundo,
tanto direção quanto propósito. A
antecipação ordena ao cristão olhar
para além do presente, a buscar
otimismo em meio à desesperança,
a jamais desistir quando as respostas não estiverem facilmente dis:poníveis, e a acariciar a esperança
ae que as portas do aprendizado jamais se fecharão.
Conclusão

A visão de mundo é uma construção - uma construção de perspectiva acerca da vida e suas discussões quanto a temas da realidade, verdade, ética e história;
uma construção confessional que
provê um ponto de partida, um
sentido de direção, um local de
destino e uma estratégia de unidade; é assim uma construção eivada de propósito a fim de atender as necessidades básicas da vida e da ação humanas.
Oferecida esta definição, para
que possa encontrar signifiCado
para a existência e o destino, os
cristãos devem certificar-se de sua
mundivisão. Necessitam possuir
não apenas uma atitude teocêntrica, como também um comprometimento de fé para com esta visão
de mundo. Tal comprometimento
não necessita ser uma fonte de
embaraço ou de apologias. Todas
as pessoas agem desta forma, e é
essencial que os cristãos encontrem sua âncora de certeza a partir do compromisso de fé em Cristo, em quem é revelada a base para a mundivisão bíblica.
Tal visão de mundo deve iniciar
com a realidade de Deus, que Se
situa soberano acima de toda a
criação e ao mesmo tempo Se relaciona com as criaturas. Temos
ainda de considerar que nem tudo está bem com este mundo: o
:problema do pecado e a presença
do maligno desafiam seriamente o
caráter de Deus, a natureza de

Seu reino e a existência da humanidade. Um conflito é travado entre o bem e o mal, tanto na pessoa humana quanto na história, e
Deus decidiu explicitar a natureza
deste conflito, lidar com os assuntos da controvérsia, prover à humanidade uma possibilidade de redenção, e direcionar a história rumo ao inevitável triunfo, que conduzirá à restauração de Seus propósitos criadores. O método escoDrido por Deus para a realização
deste propósito é Cristo. Portanto,
Deus em Cristo veio a tornar-Se o
ponto central de referência da visão de mundo do cristianismo.
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tra como elas se cumpriram.) Ana-

lise estas profecias, uma por vez,
apresentando a profecia e seu
cumprimento. Quando os estudantes compreendem que Jesus não
DIÁLOGO 1 - 1990

possuía controle sobre os eventos
de Suas horas finais, e assim não
poderia haver manipulado os mesmos a fim de cumprir a profecia,
tal compreensão causa extraordinário impacto sobre eles.
Fina1rriente, para além das surpreendentes reivindicações e do
cumprimento das profecias, a
maior evidência a provar a divindade de Cristo, é a ressurreição.
Esta última peça de evidência envolve extensa documentação, para
a qual não dispomos de espaço neste breve artigo. Recomendo três livros sobre esse tópico: TIu3 Ressurrectian Factor, por Josh McDowell **; The Day Death Died, por
Michael Green; e Who Memed the
Stone?, por Frank Morrison.
As reivindicações do cristianismo bíblico e as evidências da divindade de Jesus têm suportado o escrutínio de ~oas inteligentes ao
longo dos séculos. Não necessitamos abandonar a racionalidade para poder aceitá-las. Existe efetivamente, razão para crer.
Gerald Connell (M. Div., Andrews
University) é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia em East Lansing,
Michigan, EUA, e capelão junto ao
campus da Michigan State University.
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