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DEUS – A RAZÃO PERFEITA

A nossa compreensão de Deus muda na mesma proporção
em que a nossa percepção sobre a vida se amplia. É uma
tarefa espinhosa, quando o limitado intenta alcançar o
Ilimitado, ou o finito entender o Infinito. Da megaestrutura
dos astros à infra-estrutura subatômica, tudo está
mergulhado na substância viva da mente do Criador da
vida. O físico americano Paul Davies no seu livro
intitulado Deus e a Nova Física afirma categoricamente
que “o universo foi desenhado por uma consciência
cósmica.”(1)
O cientista brasileiro Marcos N. Eberlin, professor doutor
titular da Universidade Estadual de Campinas, membro da
Academia Brasileira de Ciências e comendador da Ordem
Nacional do Mérito Científico, ressalta que, na condição
de químico, estuda a arquitetura da matéria, como foram
formados os átomos, as moléculas, quais são as leis que
regem o mundo atômico e molecular e suas
transformações. Quando essa arquitetura é observada
“mais de longe”, superficialmente, já se mostra
extremamente bela, complexa, simétrica, sincronizada,
uma obra de arte, um esplendor absoluto. Percebe-se uma
riqueza extraordinária de detalhes, uma arquitetura
constituída das mais diferentes formas geométricas,
lindas, harmônicas, periódicas, perfeitas. “Como a água,
com sua estrutura angular simples, mas única, que rege
suas propriedades também únicas, impressionantes, e que

forma lindos cristais de gelo, de umdesign sem igual; os
átomos e o balé sincronizado de seus elétrons em orbitais;
as proteínas, outro espetáculo, uma arquitetura química
tridimensional e com pontos de encaixe engenhosamente
posicionados que confere a essas moléculas propriedades
diversas, uma eficiência extraordinária como aceleradores
de reações jamais igualada por qualquer outra espécie
química, explica Eberlin”(2)

Do micro para o macrocosmo, sabe-se que as últimas
descobertas da cosmologia moderna mostram que o
Universo tem lançado enigmas maiores e mais profundos
sobre sua verdadeira essência, desconsertando a lógica da
inteligência humana. Na obra “A Partícula de Deus”, o
físico Leon Lederman, ganhador do Prêmio Nobel, em
1988, defende a tese de que Deus existe e está na origem
de todas as coisas. O comportamento de pesquisa do físico
holandês, Willem B. Drees, autor do livro “Além do Big
Bang - Cosmologia Quântica e Deus”, demonstra
claramente que há um interesse crescente pela
investigação científica, baseado na certeza da existência
de Deus.

O Espírito Emmanuel narra que “ante a estupenda obra do
Criador o homem observa as dimensões diminutas do Lar
Cósmico [Terra] em que se desenvolve. Descobre que o
Sol tem um volume de 1.300.000 vezes maior; a Lua dista
mais de 380.000 quilômetros; Marte, distante de nós cerca
de 56.000.000 de quilômetros na época de sua maior
aproximação, Capela é 5.800 vezes maior, Canópus tem
um brilho oitenta vezes superior ao Sol".(3)
O Sistema Solar possui apenas 9 planetas, com 57
satélites, no total de 68 corpos celestes. E para que
tenhamos noção de sua insignificância diante do restante
do Universo, nosso Sistema Solar compõe um minúsculo
espaço da pequena da Via Láctea"(4), ou seja, um
aglomerado de cerca de 100 bilhões de estrelas, com pelo
menos cem milhões de planetas e, segundo Carl Seagan,
no mínimo cem mil deles com vida inteligente e mil com
civilizações mais evoluídas que a nossa.(5)
Pesquisadores que se prenderam ao materialismo,
herdeiros diretos do atomismo materialista de Demócrito,
Leucipo e Lucrécio, têm zombado da fé ingênua e
primitiva, escravizadas aos prosélitos dos religiosos,
destarte, esforçam-se para aniquilar histórica e
emocionalmente a entronização contumaz desse Deus
criado pela teologia humana, por ser incompatível com a
racionalidade acadêmica.

Voltaire, em êxtase, afirmou que não acreditava nos
deuses criados pelos homens, mas sim no Deus criador do
homem. Sócrates nomeava Deus como "A razão perfeita";

o seu discípulo, Platão, O designava por "Idéia do
bem"."A dedução que se pode tirar da certeza inata que
todos os homens trazem em si, da existência de Deus, é a
de que Ele existe; pois, donde lhes viria esse sentimento,
se não tivesse uma base?"(6) E podemos encontrar a prova
da existência de Deus no axioma que aplicamos às nossas
ciências terrenas, de que não há efeito sem causa, logo,
“procuremos a causa de tudo o que não é obra do homem
e a nossa razão nos responderá".(7)
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