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(Parte 2 - Final) 

 
Em Uma Breve História do Tempo — cito recorrentemente a obra por sua valia e 

porque RD a menciona com críticas em The God —, Stephen Hawking leciona sobre as 
partículas elementares e as 4 forças da natureza (Capítulo 5, p. 97 e ss.), a gravitacional 
(pp. 106-118-137-221-224), a eletromagnética (pp. 107-213-251), a nuclear fraca (pp. 
109-214-251) e a nuclear forte (pp. 110-214-221 e 251),  "que mantém os quarks juntos 
no próton e no nêutron, e estes, por sua vez, reunidos no núcleo de um átomo" (p. 110), 
aditando ao seu magistério as consequentes das partículas elementares e das 4 forças. 

 
Hawking observa (p. 115), por extensão da crença científica geral, que as galáxias 

em geral são formadas por quarks mais do que por antiquarks, parecendo-lhe por isso 
improvável que algumas delas sejam matéria e outras antimatéria. E pergunta: Por que  
deveria haver muito mais quarks do que antiquarks e por que não há números iguais de 
cada um deles? Para em seguida responder: Certamente é melhor para nós que sejam os 
números diferentes, porque se fossem iguais, quase todos os quarks e antiquarks teriam 
se aniquilado logo no começo do Universo, deixando-o com muita radiação, mas, muito 
dificilmente, com qualquer matéria. Não teria havido, nesse caso, galáxias, estrelas ou 
planetas nos quais a vida humana pudesse ter se desenvolvido. 

 
Afastados os 0,007 e detalhes da página 192, que para os não especialistas, seja, a 

imensa maioria, não significa quase nada, embora possa impressionar pelo superficial ar 
de erudição, o magistério autorizado do professor Hawking, um especialista, é absoluta, 
categoricamente claro, autorizando a ilação de uma causa primária a partir dos quarks. 
Na forma dos seus ensinamentos, se o mundo houvesse sido criado sem o princípio da 
exclusão de Pauli —  

 
Duas partículas semelhantes não podem existir no mesmo espaço, isto é, não podem, 
ambas, ter a mesma posição e a mesma velocidade nos limites estabelecidos pelo 
princípio da incerteza de Werner Heisenberg, a postular, de seu turno, que para prever 
a posição e a velocidade futuras de uma partícula há de se medir, com precisão, sua 
posição e velocidade no momento da previsão.  

 
— os quarks não formariam prótons e nêutrons diferentes, nem estes se juntariam 

a elétrons para formar átomos vários e bem definidos; todos colapsariam, formando uma 
pasta grosseiramente uniforme e densa, sem nenhuma serventia para a substantivação da 
vida.  

 



Falar em causa primária, fato científico inegável, induz de modo quase automático 
um raciocínio mais abrangente. Imaginemos nesta medida alargar o passo, voltando os 
olhos para S. W. Hawking falando da teoria da unificação das forças (GUT), op. cit., p. 
112, da qual se extrai apresentarem as forças eletromagnética e nuclear forte e fraca, sob 
a intensa energia da grande unificação, a mesma grandeza, podendo ser consideradas 
aspectos distintos de uma mesma e única força. Em ' A Conspiração ', escrevendo sobre 
irradiação cósmica/ressonância Schumann, assunto tratado também no blog, uma força 
de fundo  — energia — a nos alcançar permanentemente, invadindo-nos em intensidade 
maior ou menor conforme nossa predisposição geral, comparo-a, entre outros exemplos, 
à alma do mundo dos platônicos e ao Espírito Santo da Igreja e da Trindade, sabido que 
a tríade é forma de composição da divindade desde os santuários do Egito antigo e suas 
coleções de deuses. Ainda refletindo, imaginemos agora comporem eletromagnetismo e 
as forças nucleares uma entidade trina com o poder de construir mundos, seres e coisas. 
Muito bem, agora tomemos a definição filosófica para Deus, algo intuitivo ao homem 
desde o seu surgimento: Princípio supremo de explicação da existência, da ordem e da 
razão universais, e garantia dos valores morais. Simulemos: 

 
— Energia = Deus, constituído e atuando por meio de uma trindade. 
— A trindade = Forças eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca. 
— Quark = causa primária, ' criatura ' de estados mutantes de energia. 
— A obra de Deus: Da energia, o quark. Quarks formam o próton e o 
nêutron; por decaimento surge o elétron. As três partículas criam o átomo, a 
força nuclear forte mantém juntos em seu núcleo prótons e nêutrons, com o 
elétron a orbita-lo. Átomos formam a molécula, o ' tijolo ' para construir 
tudo. A isso somamos o bóson de Higgs (Peter W., físico britânico), 
postulado em teoria unificada de interações eletromagnéticas e fracas, 
gerador de massa para bósons intermediários, recente e experimentalmente 
confirmado, A ' Partícula de Deus '. Esses elementos explicam, 
cientificamente, todo o  existente, constituído em um sistema representativo 
da ordem e da razão universais. A garantia de valores morais — não 
apriorísticos — complicou um bocado com o advento do agente em função 
do qual deveria existir e prevalecer, o homo sapiens; e não há nada à vista 
sugerindo possa essa realidade mudar. 

 
De um ponto de vista estritamente científico as coisas, de fato, são assim; a prova, 

científica da existência de Deus, porém, mesmo sob outro nome, somente por simulação 
pode ser realizada, dado Ele não caber numa equação, repito. A despeito disso, quem, 
genuinamente responsável, se disporia a ficar martelando ouvidos e olhos alheios, pôr a 
esgoelar-se por Sua inexistência? É bom que o homem comum, aquele ocupado demais 
na tarefa de sobreviver para preocupar-se com questões metafísicas e filosóficas, saiba, 
conheça esse aspecto das coisas, considerando, contudo, que conhecê-lo não preencherá 
as suas necessidades psicológicas, tantas vezes, de propósito ou não, confundidas com 
carências espirituais. Deus como geralmente entendido está em outra dimensão humana, 
o plano da consciência, muito além do espírito e abissalmente distante da mente, reduto 
das manifestações da memória da espécie, que O extrai do medo, do hábito, da fuga. Ele 
não é viável no plano científico, pois, a existir — e uma infinidade de pessoas quer que 
exista —, tem de existir no plano pessoal, ficando nas mãos, ou na consciência, de cada 
ser humano o que fazer Dele.	  

	  


