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O teísmo alega que todos os objetos que existem têm uma 
causa para existir e são mantidos na existência por apenas 
uma substância, Deus. E alega que todas as proprieades que 
cada substância tem devem-se ao fato de Deus tê-la causado 
ou ter permitido sua existência. A marca registrada das 
explicações simples é postular poucas causas. Não poderia 
haver, nesse sentido, explicação mais simples que aquela que 
postula apenas uma causa. O teísmo é mais simples que o 
politeísmo. E o teísmo postula para sua causa uma pessoa 
[com] poder infinito (Deus pode fazer tudo que seja 
logicamente possível), conhecimento infinito (Deus sabe tudo 
que seja logicamente possível saber) e liberdade infinita. 
(Citado em Deus, um Delírio, p. 201 — The God Delusion, p. 178) 
 

Eu já falei em trecho outro deste livro sobre desperdiçar rios de tinta, ocupar mais 
de uma dezena de pessoas e não dizer nada, escrever e escrever e escrever e não provar 
nada. Substitua-se Deus por energia, entenda-se o agnosticismo e veja-se em Deus o que 
é incognoscível, não um ente físico que pode ser demonstrado, contenha-se a propensão 
a roto falando de esfarrapado na critica à atribuição a Deus daquilo que a ciência ainda 
não consegue explicar, mas remeter a explicação do inexplicado pela ciência para futuro 
incerto — na prática não faz qualquer diferença —, para os cientistas do futuro, mazela 
também demonstrada em trecho outro deste livro ser da prática do Sr. Dawkins, e um 
médio termo de coexistência terá sido alcançado. Por que não uma melancia pendurada 
no pescoço e uma jaca no chaveiro? Não sei se venderá livros, mas chamará a atenção, é 
certo. Com um detalhe a mais, que no fim das contas não é tão detalhe assim: Por acaso 
a energia não é uma substância única, a partir da qual tudo existe, o Universo, de forma 
especial? Nem todo mundo costuma passar o tempo envolvendo-se em polêmicas tolas, 
talvez por isso as impertinências de RD fiquem no geral sem maiores respostas. 

 
Em termos médicos teratologia é o ramo que estuda as más-formações, o  anormal 

desenvolvimento congênito e as monstruosidades genéticas. A quem se faculta antecipar 
réplicas, permito-me lembrar que teratologia, tecnicamente falando, implica deformação 
ou má concepção.  O livro do Sr. Dawkins é uma peça teratológica, e, como tal, viola 
preceitos de ordem, agride a lógica, e, em má concepção, constitui-se monstruosidade à 
qual não se deve dar curso — salvo para contradita-la nos seus próprios termos, isto é, 
com total falta de polidez — para não ampliar suas deformidades e suas incoerências. E 
produz consequências: You version já forneceu, de graça, 100 milhões de exemplares — 
50 vezes as vendas de The God Delusion — da Bíblia/Novo Testamento em idiomas 
diversos a quem tem acesso à internet. Não se há de combatê-la, e com bobagens, cara 



pálida, tentando ridiculariza-la, pois isso provoca efeito contrário, se a intenção não é 
somente vender livros, repito, mas de explica-la, pôr em evidencia suas contradições, 
seus absurdos, as fantasias catequéticas e as justificativas religiosas para qualquer coisa, 
preservando, porém, o seu conteúdo social e humano. As análises ficam para os leitores. 

 
(...)   


