
 
PORQUE QUASE COM CERTEZA DEUS NÃO EXISTE 

The God Delusion, pp. 137 e ss. 
Deus, Um Delírio, pp. 154 e ss. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Por quê um biólogo, cuja formação e treinamento o habilitam para trocar em miúdos o grande 

despertar da vida, se esfalfa tentando provar a inexistência de Deus? Que os religiosos Lhe tentem 
provar a existência compreende-se; qualquer um se aplica na garantia do seu ganha-pão. Supõe-se, 
todavia, não ser esse, no eventual envolvimento com Deus ― pelo menos não deveria ser ―, o caso 
dos biólogos. 

 
Embora se havendo ido o tempo da reserva de mercado para a religião, séculos de imposição 

religiosa sob métodos brutais deixaram profundas marcas na memória inconsciente das gentes a eles 
expostas, de modo especial as populações meridionais. 

 
― Tu crerás, herege, ou te garrotearemos, te cegaremos, te queimaremos vivo e nu em 
uma fogueira depois de vestir-te pela cabeça um sambenito, amarrar-te às mãos um 
crucifixo, te fazermos desfilar contrito de onde estiveres até o local de tua execução, te 
excomungarmos, humilharmos, te confiscarmos os bens, amaldiçoarmos tua prole até a 
sexta geração, reduzindo-a à mais completa miséria. Não lhe permitiremos nem mesmo 
conseguir trabalho. 
 
 ― Perdoem-me, peço-vos. Tornemos à casa, minha mulher, meus filhos, noras, filhas, 
genros, meus netos. De hoje em diante os senhores curas nos guiarão; frequentaremos 
os ofícios religiosos, pagaremos o dízimo, prestaremos todos os serviços que nos forem 
impostos, graças a Deus e ao Santo Papa, que Deus o ilumine e proteja. 

 
E estava feito; em 3, 4, 5 gerações tudo o que ouvissem se tornaria verdade absoluta, deveres, 

pecados, castigos divinos, a exigida fé temerosa, o dogma, sem contestação, a submissão total, real 
questão de sobrevivência. Que farias tu, orgulhoso cara pálida, vivendo aquela época; que herança 
deixarias na memória dos teus descendentes? Nada, te asseguro; farias o que todos fizeram, amarias 
o Deus vingativo e cruel como todos amaram pela obra dos únicos tribunais existentes, os tribunais 
da fé. E os teus descendentes fariam dos seus descendentes, em sucessão, crentes dominados pelo 
medo gravado nas dobras do cérebro, geração após geração. O caminho não é esse bate-boca tolo, o 
deboche vulgar, a expensão de argumentos que não provam nada no sentido do que queres provar, 
jamais provarão o que te constitui mera opinião que queres impor a todos, absoluta e total falta de 
senso. O caminho é o conhecimento, libertador, ao contrário da liberdade formal, que não eliminou  
os falsos deveres, não abriu janelas para a entrada do ar fresco do fato científico provado, definitivo 
e incontestável. Mesmo assim nem todos os crentes quererão ouvir o que quer lhes possa abalar a fé 
da crença arraigada que até suspeitam pode ser falsa, mas sem a qual não querem viver porque não 
entendem a vida sem ela. Humanos que somos, cara pálida, e com Terêncio, nada humano nos há de 
parecer estranho. Nem a escravidão por escolha, praticada com fervor; santos e pecadores, dizem os 
que temem o vazio, devemos relevar. E pronto! E quem, afinal, alcança a compreensão de que deve 
ser o homem o objeto e beneficiário ético e moral do todo existente não quer e não precisa de ajuda 
para se libertar. Liberta-se. E pronto! 

 



Não há que se tentar destruir a ideia de Deus, mas dar-lhe contornos razoáveis, de forma clara 
e didática, adotar outros simbolismos, porque os símbolos estão por toda parte, fixam o horizonte e 
se constituem referenciais. Esse assunto é delicadíssimo, o que expressa não pode ser simplesmente 
tirado sem deixar nada no lugar. Tratá-lo de outra maneira é propiciar munição aos profissionais da 
fé para, em suas reuniões, com o nome que a elas se der, explicitamente ou não, atirar os fiéis contra 
as mais cristalinas verdades, mas ditas em linguagem que a gente em geral não pode entender. Dan 
Brown disse em alto e bom som que o seu Código da Vinci é ficção; nem por isso foi poupado, põe 
minhocas nas cabeças das pessoas e isso é tudo o que os guias religiosos não querem. Até porque,  
concordes ou não, a ideia de Deus, a religião, têm importante papel no controle social e isso é algo 
que não pode ser ignorado, salvo por lamentável irresponsabilidade. Não escreves para as pessoas 
controláveis? Escreves para as elites? Não percas tempo se a tua preocupação não é apenas vender 
livros; as elites não precisam de guias, de gurus e não estão exatamente preocupadas com Deus e as 
coisas que Dele decorrem. Elas têm suas próprias regras e até se divertem com excentricidades, com 
o que lhes alivia um pouco o enfado, mas não levantam bandeiras e não estão interessadas em nada 
que não sejam os seus próprios interesses, em quase total medida sem nada de metafísico.    

 
O que importa, certamente, é o homem comum que sofre, chora, tem inseguranças, angústias, 

medos; Deus para ele está acima de qualquer discussão, de toda controvérsia, é um anteparo, a vida 
em tom maior, um refúgio, proteção, não importam as tuas opiniões ou o que escreves. Ele forma a 
maioria esmagadora e, te vou dizer algo que pareces não saber por viveres, provavelmente, a forma 
de suprarrealismo anos luz distante da vida desse homem comum: Ele não compra livros, em grande 
parte jamais leu um livro. Existem outros ' mundos ' além daqueles do Atlântico Norte, sabias? Lá, 
ou cá, ele não frequenta os divãs de analistas, os seus psicólogos são os pastores evangélicos, padres 
e centros espíritas, em quem, nos quais não acreditas por não serem parte do teu mundo. Deus e as 
Suas várias formas de representação é, bem feitas as contas, o que lhe resta na vida difícil e ingrata 
por ele vivida. Não nasceu de funcionários governamentais cercado de conforto, não frequentou as 
melhores escolas ou universidades bem mais que tradicionais, históricas, não foi um menino que ao 
nascer já lhe tinham traçado um futuro risonho, não pôde se dar o luxo de dispensar Deus, e mesmo 
de combatê-Lo. Para os filhinhos da mamãe e do papai é fácil, muito fácil. Não viveram epidemias 
de toda sorte, jamais lhes faltou comida, segurança física, emocional, existencial, nunca estiveram 
expostos à delinquência, à fome, ao frio, às explorações de toda ordem, inclusive moral; protegidos, 
não raro superprotegidos, não viveram, viram ou imaginaram a vida vivida por esse homem comum 
e por pessoas como ele, para quem Deus, longe de ser uma superstição, é uma garantia real, auxílio, 
verdade, guia para orienta-los na caminhada existência afora.  

 
É criminoso buscar destruir a crença desse homem, dessas pessoas, não importa se compram 

ou leem livros ou não; nesse nosso mundo conectado tudo ecoa. Há quem aprecie e aplauda certas 
coisas, direito de cada um, por isso, embora ao homem comum não importem as tuas opiniões ou o 
que escrevas, as pessoas que se vierem a pautar por tuas ideias, e elas sempre existem, acabarão por 
refletir em seu comportamento uma forma de preconceito tendente a intensificar-se com o passar do 
tempo. Não vives como e onde vivem os pobres mortais, palmas para ti, tens o teu Olimpo, razão de 
não imaginares como funcionam as coisas aqui por baixo. O mais santo dos homens não suportará 
indefinidamente deboches e preconceitos relativamente àquilo que só a ele interessa, suas crenças, o 
seu Deus, sua fé; poderá chegar ao limite, e, se chegar, suas reações serão imprevisíveis. Falaste no 
teu livro em tua guerra religiosa; eventualmente, tens ideia do que, em toda a literalidade, significa 
isso? Te digo: As grandes e cruéis guerras religiosas começaram, lá atrás, em seu extremo começo, 
justamente com preconceito e intolerância que findaram por gerar violências de toda ordem. Escrevi 
em ' A Conspiração ' que a batalha final será travada na hipótese da guerra total, e depois dela, entre 
as religiões, justamente porque ― é inafastável ― são excludentes; elas dialogam nos escalões mais 
altos pela razão de necessitarem do sistema funcionando enquanto acumulam poder político, poder 
econômico e, por extensão, o poder em sua mais absoluta forma. Queres, ao criar antagonismos, ser 
dos que alimentam essa corrida, abrir as portas do inferno? Que existe, ainda não acredites possa ele 
existir, pois está na cabeça geralmente fria e calculista dos extremistas de todos os matizes, e, creia, 



sem qualquer conotação religiosa. É prudente bater a argamassa para se erguerem muros divisórios 
entre pessoas, queres fomentar a divisão, o ingrato desiderato do domínio absoluto, completo, total? 
É isso o que desejas, mensageiro do caos?    

 
Os religiosos temem o avanço da ciência como as bruxas temem a chegada da luz do sol, etc., 

etc.? OK, cara pálida, avanços chegaram, mas o homem comum não tem como alcança-los. Corrija 
o método, reflita sobre ele e pondere sobre o seu destinatário nos lindes de suas limitações, mude o 
tom. Sem galhofas e deboche ― ridicularizando-o ―, ensine-o, mas, quando o fizer, lecione direito. 
Acabei de ler Steve Berry, não é um cientista. Advogado por 20 anos, ele provavelmente aprendeu a 
respeito de gente coisas que só a advocacia ensina; deixou a advocacia para escrever livros. O cara é 
bom, coloca na boca dos seus personagens palavras sobre as quais pessoas de carne e osso deveriam 
refletir. Por exemplo: 

 
" Ser consistente é ser preciso. " 
 
(Fala de Adonai de Tartarus a Eginhardo - Berry, A Busca de Carlos Magno, 
Record, Rio de Janeiro/São Paulo, 2010, p. 467, Tradução de Ludimila 
Hashimoto) 
 
(...) 
 
" ― Parece que sim. E o senhor está certo. Isto é o registro de uma 
civilização perdida. Que existiu há muito tempo e parece ter interagido 
com pessoas do mundo todo, inclusive, de acordo com Malone, com os 
europeus do século IX. " 
 
Daniels levantou-se da cadeira. 
 
 " ― Nós nos consideramos muito espertos. Muito sofisticados. Somos os 
primeiros em tudo. Bobagem. Tem uma porrada de coisas por aí que não 
sabemos. " 
 
(Idem, ibidem, p. 543 - Danny Daniels, Presidente dos Estados Unidos, 
respondendo a comentário de Stephanie Nelle, chefe de setor no Departamento 
de Justiça) 
 
(...) 
 

O mundo acadêmico é ideal; picuinhas, ciumeiras, vaidades, egos superdimensionados não 
constituem problemas, muito ao contrário, são parte dele, asséptico, seguro. Seus habitantes, a par 
de se permitirem excentricidades, comem bem, moram bem, dormem em camas confortáveis, dizem 
o que bem querem, às vezes sonoras bobagens, as pessoas prestam atenção, balançam as cabeças em 
aprovação e muito frequentemente até aplaudem. Mas não custaria nada, de quando em vez, pensar 
no mundo real, refletir sobre ele, quem sabe rever conceitos, posições?  

 
― Há coisas impossíveis, pelo menos improváveis, sabes como são os advogados! 
Como se crer na existência de pessoas que são transportadas como gado em ônibus e 
metrôs superlotados além de qualquer limite nas horas de rush, e que nem sempre têm 
o dinheiro da passagem para irem e voltarem do trabalho, se elas têm um emprego? 
Como pode alguém ao levar o pai, a mãe, o filho ou a mulher a um hospital público 
precisando de assistência médica urgente, esperar o dia inteiro, às vezes mais, ou, à 
míngua de atendimento a tempo e adequado, ver morrer o ente querido numa fila, 
enquanto espera; e, se internado, vê-lo colocado no piso de um corredor sujo em meio 
a uma multidão de pessoas doentes de tudo o quanto se possa imaginar, sobre colchões 
e lençóis manchados, impróprios para uso, hospitalar em especial?  Como pode o 



conveniado de um Plano de Saúde, que o paga religiosamente em dia, ver a empresa 
que o vendeu não autorizar sua internação para uma cirurgia urgente autorizada pela 
lei? Como pode um país com a sexta economia do mundo não prover de saneamento 
básico e água encanada mais da metade de sua população, etc., etc. e etc.? Como pode 
ter uma porrada de coisas por aí que não sabemos? Como nos podem negar a verve ao 
dizerem que para sermos consistentes temos de ser precisos? Nonsense! 
 

Não é, não, é mundo real, realíssimo, espécie de Reserva, como a previu Huxley, não aquele 
do agnosticismo, mas o do Admirável Mundo Novo/Brave New World, Aldous, onde os nativos não 
são tidos por plenamente humanos; para suporta-lo, precisam desesperadamente de Deus. Afastado 
o Deus do medo, o Deus bom, amigo, companheiro existe para essas pessoas porque elas querem 
que Ele exista e não há nada que tu ou ninguém possa fazer quanto a isso; em seu ardente desejo por 
Ele, criam uma poderosa corrente de energia ― a isso chamam objetivamente fé ― que pode, sim, 
agindo sobre suas consciências e vontade, modificar situações sob as quais, resignadas, se tonariam 
presas fáceis para o desencanto, para o desespero, mesmo. Deus não cabe numa equação, já escrevi   
sobre isso, salvo, e quando muito, na fórmula E=mc2, de Einstein, que explica tudo na equivalência 
matéria/energia. Pare com tuas incongruências sobre Ele, cara pálida, tu simplesmente não sabes do 
que estás falando. 
 

Na prática, e face a tanta ' abobrinha ' dita por favoráveis e contrários à Sua Existência, desde 
logo excluindo da questão ora proposta as pessoas  de quem falo nos parágrafos anteriores, de facto 
eu apreciaria me dissesse alguém, de preferência RD: Que diferença faz a existência ou não de Deus 
como geralmente entendido? Se fosse possível provar que existe, e isso acontecesse, se fosse viável 
provar que não existe, e isso fosse feito, o planeta deixaria de girar ou inverteria seus movimentos? 
Não mais choveria? Pessoas deixariam de nascer e morrer? Nevaria no carnaval do Rio de Janeiro? 
Um corintiano fanático deixaria de gostar de futebol? E uma pergunta final: Já não é hora de acabar 
com a baboseira dessa discussão acadêmica e infindável? Não? Por quê? Porque isso vende livros e 
dá Ibope, não importa o que aconteça? Ah, bom!... (Ôi Ancelmo!) 

 
____________________ 
 
Para não esquecer: O livro de Steve Berry tem um problema; não se tem vontade de parar de 

ler. Ao redor do capítulo 60, então, a coisa complica de vez; se não fizermos pé-firme larga-se tudo 
para ver no que vai dar toda a trama, quer-se chegar logo ao final. 

____________________ 
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