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Deus e a Geologia
na Escola de Pós-Graduação
M. Elaine Kennedy
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eus é amor. Ele é o criador. O
pecado é responsável pela morte. E' ~es foram os conceitos básicos
que me foram inculcados enquanto
crescia no seiode uma famíliaconservadora da Igreja Batista no sul dos
Estados Unidos. Durante a adolescência, eu cria nesses três princípios
sem nada questionar, mas quando
atingi a escola de segundo grau, as
coisas mudaram. Minha igreja engajou um pastor "progressista", enquanto eu continuava a tomar mais e mais
classes de ciência. Em meu primeiro
ano de universidade, eu estava convencida de que Deus tinha moldado e
desenvolvido a vida através do processo da evolução. A morte física não
era o resultado do pecado; era apenas
uma parte natural do ciclo da vida.
Embora quisesse crer na narrativa
bíblica da Criação, eu estava cursando geologia e todas as evidências
pareciam apoiar inquestionavelmente a origem evolutiva da vida. Fui
ensinada que alguns organismos viveram e morreram 60J milhões de
anos antes dos primeiros seres humanos aparecerem. "Como poderia o
pecado dos seres humanos ser o responsável por tais mortes?" eu ponderava. As visitas que fazia aos chamados "cemitérios de fósseis",contendo
evidências de uma destruição massiva preservada nas rochas, me deixavam perturbada. Como poderia um
Deus criador deixar que sua criação
fosse destruída dessa maneira?
Um ano antes de fonnar-me, abandonei os estudos e casei-me com Dee,
um piloto da Força Aérea. Foi a decisão certa para aquele momento. Nós
nos envolvemos com grupos não-denominacionais de estudo da Bíblia e
lemos o livro de Hal Lindsay intitulado The Lale Greal PlaneI Earth. Nosso interesse no que vai acontecer nos
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últimos tempos cresceu rapidamente.
Eu e Dee concluímos que a interpretação de Lindsay devia estar certa,
mas que ele nem sempre fornecia
textos bíblicos para apoiar suas conclusões. Estával'1os convencido<; de
que Jesus iria voltar em breve e que
muito mais tinha sido revelado sobre
tal evento do que o apresentado em
seu livro. Ao chegannos a essa conclusão, um grande letreiro foi posto
na estrada que levava à base da Força
Aérea, anunciando uma série de palestras sobre profecia.
Nós assistimos todas as noites às
conferências públicas apresentadas
por Ken Cox e ficamos encantados ao
constatar a maneira como a Bíblia se
explica a si mesma. Depois de cada
reunião noturna, nós comparávamos
o resumo da palestra com o livro de
Lindsay. Na noite seguinte, nós tentávamos "apertar" o evangelista adventista com a frase "Hal Lindsay
afirma ...... Elc porém se defendia dizendo "vejamos o que a Bíblia diz a
esse respeito". Como bons membros
da Igreja Batista, nós gostávamos de
suas respostas, sendo que para nós a
Bíblia é a base de toda verdade. Gradativamente, a Bíblia. como um todo,
começou fazer sentido para nós. Uma
noite, a palestra intitulava-se "O Aniversário da Mãe de Adão". "Eu não
preciso voltar para casa e estudar
sobre isso," pensei com ar de superioridade. Quando o pastor Cox terminou sua apresentação, dirigi-me diretamente a ele dizendo:"O senhor está
louco. Eu sou uma geóloga e quero
dizer-lhe que a terra tem quatro bilhões e quinhentos milhões de anos, e
a vida existe já há mais de 600 milhões de anos." Ele pediu-me para
voltar depois, pois tinha um livro que

gostaria que eu lesse. Considerei tal
sugestão uma perda de tempo. Ek
tinha usado os seis dias da Criação de
uma maneira absurda, somente para
provar o sábado, pensava eu. Mas.
vencida pela curiosidade, concordei
em voltar para buscar o livro.
Ao devorar o livro de Harold Coffin intitulado Creal;on: Accident (Ir
Desigll, parecia impossível acreditar
no que lia. Eu estava totalmente familiarizada com a geologia que ele
apresentava, mas suas interpretações
eram tão diferentes, tão bíblicas, c
enquadradas num período de tempo
tão curto! Não se exigia períodos de
tempo para as evidências; achei então que era uma questão de interpretação. A Bíblia e a ciência se harmonizavam finalmente, e a minha luta
interior estava terminada.
Quando minha filha mais nova
começou a freqüentar o jardim da
infância, resolvi voltar a estudar, tomando apenas uma classe por trimestre. Decidi que minha posição seria
declaradamente criacionista. Encararia meus estudos sob o prisma criacionista, defendendo uma cronologia
curta e uma interpretação geológica
baseada nO"dilúvio. Todavia a explicação de minhas convicções pessoais
não foi bem aceita pelo diretor de
minha faculdade. Segundo ele, eu era
apenas alguém que impunha minhas
idéias. "Suas convicções são totalmente erradas e vão infectar a mente
de nossos estudantes imaturos," argumentou ele. "Você não deveria ser
autorizada a espalhar essas idéias tolas por toda parte." Felizmente, eu
não era obrigada a assistir aos seu~
cursos, enquanto que os outros professores não pareciam se incomodadar com minhas convicções. Completei minha faculdade de geologia
e o Senhor permitiu-me continuar os
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estudos de pós-gr..lduação .
Foi mu ito bom poder seguiro progr;un;l de mest rado em geologia da
Loma Linda Un ivers ity , no cam pus
dc La S ierra. Era uma a legria poder
disc utir assuntos rel"ti vos à Criação c
evolução com colegai> cri stãOi>. Eu
desejava muito cOlllinuar meus CStudo~ naque la atmosfera cri stã , mas
como o programa doutoral não c m
oferec ido, inscrevi-me numa un iversidade particu lar.
O rcgulamcntodessa universidade
rel:lVa que convicçõcs pessoaii> não
afetavam os re4 uerimcntm para se
obter um di ploma. T odav ia. os diplomas de pós-grad uação s;10 mu ito innucnei ados por polít ica, e é f;ieil el iminar estudallles '·problemas". Eu
pUi>-nle a o rar acerca desse aSi>unto.
Disse ao me u Dcus q ue não mcenvergonhada dEle ncm das verdades que
ti nha abraçado. Coloque i meu fu turo
d ip lom:1 em SU:I S mãos. comprometendo-me a parti lh ar abertamente a
minha fé. As pessoas iri am saber que
eu ma1llinha a posição conservadora
da Igreja Adventista doSétimo Dia, e
se alguma pessoa me pe rg unt il s~C, e u
ex poria minhas conv icçõcs ~ubre as
orige ns deste mundo.
Um dia na esco la , uma estudante
d isse-me que costuma"a levar seus
filhos à Escol a Dominical. "O q ue
você ensina a seus filhol> ~obr..: Adão
e Ev:t?" perg untou ela. "'Que quer
você di7..cr?" re plique i. "Eu creio que
eles realmellle ex istiram." A cOllver~ a termi no u ali. Eu achei l[Ue ela
ll1enciollllria isso a alg ullS dos proresson.:s, mas aparentemente ela nunca
II fez.
p" ra um estudante ad vcntist:l q ue
tOlHa classes de geolog ia, a ~ " iagem.
de el>tudo são às vezes problemáticas,
Mu itos proressores gosta m de program:i-Ias para os fin s-de-scmana. Um
de meus professorei>. amante do futebol americano, colocava eSl>:ts aulas
pr:it icas sempre aos dom ingos. A
maio ria das classes ofc reeia a opçiío
de viagens aos sábados ou :los domingos, contudo eu nunca pude tomar o
curso "S istemas de Disl>osição" porque as elasses eram quase Iodas práticas. to mando os fins-de-~emana inte iros, e não havia nenhuma m:me ira
de fazeresse curso como estudo independente. Inscrev i- me e m "'Teutôni ·

COi>", mm, lugu deM:obri que o curso
reque ria viagens de estudo nos fin sde-semana . Quando ubürdei o assun10 com o professor, e [e apreciou o
tempo quc \Ornei para ex pór-Ihe mi nhas convicçõei> religiosas sobre o
sábado. Eh.! dil>sC que tomaria i s~oe m
consideraçiío q ua ndo ti "cs~e que programar as viagens de estudo, c ele o
fez. Gefi\[mcnte, duas horas a nte~ du
pú r-do-M)[, nÓi> tenn in:í"amol> o progr;uHa do d ia. O professor anunciava
q ue o grupu passari a o rel>to do fi mde-semana em Death Valley, c I.[uc
eles encontrar-me-iam no ce ntro de
visitas. às )3:00 hOr:ls cm pomo, no
domi ngo seg uinte. Fique i maravil ha da quando ele me disse <[ ue levaria
uma hora atê que cu c h egas~e à cidade. e que eu teria pouco tempo p;lra
preparar-me para o s5hadu. Ele tinha
nlzão.
Um dia. ao sair do laboratório.
encontrei-me com um e),\ud:mte. Começ;lmos a cOll versar c em l>egu ida
e le ficou saoclldo que eu era advent ista. Ele contou-me que sua mãe ti nha
cresci<lo na Igreja Ad ve nt ista. Illas
I.[ue ele n50 tivera a mesma experiênc ia. Perguntou-me ent50. de ron na
direw, o que ell c ria sobre as origens.
Fiel à minha promesi>a a Deu~ , eu
di sse-Iheo que cria . Ele ficou ad mirado, milSquando expli<luci -lhe ter sitio
a tcolog ia. e niio a geologia, a que
tinh:l criado meus "problcllla~" pa~
s:l do.~, cu ache i que ele con-..egu iu
comprco.:nder-me 1I1e lhor do q ue tuda s as pes~oa s q ue encontre i mai s
IiIr<!c. Como geó logo isotró pico, ele
datava as roc has usando o princípio
de dawçiío rad iométrica. E ~t:lva portanto mail> consciente do que cu de
todo~ 0 :-' fillores que innucnciam a
interpretação dos dadus pro\'cniente~
de o bser"aç;1o das roc ha ~. Quando
expli([uci·lhe ii causa origi nill da
morte. e fah.! i sobre a IKIIUreZa amunivcl de De us, ele concluiu que minlHl
ex plieaçiiu fa zia sent ido. Todavia.
ele niío podia compreende r de qlle
m;lncira minha interpretação eX I>licava a sde~ trui ções mal>si"as, até q uc
e u Ihc fale i i>obrc u d ilúv io no tempo
de Noé, e sobre os esforços de Deu~
para salva r Sua criação, mesmo no
me io de uma destru ição mundial. Em

o utras ocas iõc~, falamos outra vez
i>obre esse assunto, mas seu program:1
doutoral e seu ruturo emprego man ti ,
veram-no firm e nas interpretações da
datação radiomét rica.
A ex periênc ia mai s difíci l que tive
na esco la ocorreu durante uma con ferênc ia peno do fim dll meu curso . Um
proressor de U111:1 outra uni versid:lde
perguntou -me 4u aii> eram meu s pi a,
nos depois dc me fonn ar. Falc i ~ lhc do
Instituto de Pesquis:I Geo-c ientifica.
Du ra ntc a convcrs:t , ele fi cou a p;lrda
minha fé c crença. Ficou muito perturbadu . No d ia seguinte, meu profe ssor de tese pe rguntou-me sem rodeios: " E[ai ne, quando você ensina.
você aprese nta a evolução?'" Claro
q ue sim , d isse cu. Compreendi q ue
meu p ro fe~~l)r nilo lJueria saocr o que
eu c ria, c le aj}Cl1as lluc ria estar c icnte
(Iue e u d:lria parte igua l de tempo par;1
apresentar a evolução c m classe.
O fa to de i>er :1dventi sta numa ini>t itu ição não-advent ista coloca o e studante em utHa .~i tuaç50 muito ddicada. Descobri que a maioria das pc:.,
i>oas no 111undo académico não serve
como fon te de direçJo espiritual.
EmhOTiI c la ~ i>cjam ge ralmente tolerantes qU:ln(]o l:onf"nmtadas com pontos de vist:ls di "ergentes, as pessoa:.
com as quaisentrei em contatodurante o c urso de do uturado rar..llTlente
compreendem 0 :-. motivos e fi cam
illlrigados com a seried;lde com que
enC:1ro ce rt o~ princípios. Muitas vezes eu sentia q ue o melhor testemunho que podi;1 dar era o de ser apcnas
uma ami ga. O utras vezes , ao lutar
com minhas prô pri as convicçõcs. eu
sentia que niío tillha nenh um testemu nho par:! dar. r\'la ~ a certeza de que
meu Dc u ~ criador cuidava de mim
deu-me força~ pafil prmseguir.
M. E/ail/e Ke////edy (P/u/., Unilw-

.'iiry ofSoll/hem Califomia) é membro
do ('(>rlJO dI' dCIIII\ /f/.V do II/s/i/II/o di'
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Se'lI t'SpO.WI. Oe' I' . é ('IIgellheiro em Lo·

1'/11 Aerofwluic\·. SI/OS filhas 5hell)" I'
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