Et Cetera
Isaac Newton:
cientista e teólogo
Susana Schulz
Isaac Newton (1642-1727), um dos
mais importantes cientistas da história,
também foi um conhecido teólogo.
Adolescente, Isaac Newton abandonou a escola e não tinha certeza do que
desejava fazer. Sua mãe queria que ele
se tornasse um agricultor. Mas Henry
Stokes – mestre pela Escola King em
Grantham, Inglaterra – convenceu a
mãe de Isaac a enviá-lo de volta à escola
para que ele pudesse completar sua
educação. Ele voltou, mas todos os dias,
precisava enfrentar um valentão na
escola. Ele não suportava mais aquele
sofrimento. Havia apenas uma maneira
pela qual poderia vencer aquele agressor: superá-lo nos estudos. Finalmente,
Newton se tornou o melhor aluno da
classe.
Assim, na adolescência, ele se destacou em tudo o que fez, principalmente
em matemática e ciência. Pouco tempo
depois, ele consagrou seu nome no
mundo da ciência por três descobertas
fundamentais: o método de cálculo
(que é uma das bases da matemática
moderna), a espectral composição da
luz (e alguns outros fundamentos da
óptica) e a lei da gravitação universal
(uma lei fundamental para o campo da
Física). Tudo isso, ele realizou quando
tinha 23 anos de idade. Quando indagado sobre como realizou tanta coisa,
respondeu: “Nocte dieque incubando”
(Pensando sobre isso dia e noite).
Além de ser físico, matemático,
astrônomo, filósofo natural, inventor
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e alquimista, Newton também foi
um respeitado teólogo de seu tempo.
Embora ele tenha se tornado um
cientista de renome mundial, particularmente por sua lei da gravidade, o
seu legado inclui mais escritos sobre
Teologia do que sobre ciência. Certa
vez, ele testemunhou: “Eu tenho uma
crença fundamental na Bíblia como a
Palavra de Deus, escrita por aqueles que
foram inspirados. Eu estudo a Bíblia
diariamente.”
Newton acrescentou uma nova
dimensão ao estudo de ciência, estabelecendo uma visão de mundo única.
“A gravidade”, acreditava ele, “explica
os movimentos dos planetas, mas não
pode explicar quem define os planetas
em movimento. Deus governa todas as
coisas e sabe tudo o que é ou pode ser
feito”.
Ele ainda acrescentou: “Este magnífico sistema solar, planetas e cometas
poderiam somente proceder do conselho e domínio de um Ser inteligente...
Esse Ser governa todas as coisas, não
como a alma do mundo, mas como
Senhor de tudo, e por conta do Seu
domínio, Ele costuma ser chamado de
‘Senhor Deus’ ou ‘Soberano Universal...
O Deus Supremo é um Ser eterno, infinito, [e] absolutamente perfeito.’”
Dentre as muitas declarações atribuídas a Newton, uma das minhas
favoritas é esta: “A oposição à santidade
é professar o ateísmo, na teoria; e aderir
à idolatria, na prática.”
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