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Continuando com os disparates e com os deboches, o Sr. Dawkins tenta confundir 

as coisas - um jogo de palavras? - e fazer graça: Temos um Deus em três partes, ou 
serão três Deuses em um? (Deus, página 59); Do we have one God in three parts or 
three Gods in one? (The God, página 54). Sublinhei. O propósito é estabelecer a forma 
de tratamento da questão. Quando se escreve relativamente a crenças não ortodoxas, é 
usual grafar deus com d minúsculo, a significar menção comprometida somente com o 
sentido do texto, sem envolvimentos pessoais, medo, cautela, coisas desse tipo; quando 
se grafa Deus com D maiúsculo, revela-se, consciente ou inconscientemente, senão em 
certo grau envolvimento pessoal, algo de medo, cautela, essas coisas. Por quê RD usa o 
D maiúsculo, se desdenha, ridiculariza, zomba, escarnece da crença em Deus, de Deus 
especificamente? Você certamente referiria Apolo como um deus, mas provavelmente 
não descreveria Iavé como o deus dos judeus e sim como o Deus dos judeus. Eu estou a 
falar de coerência, ausência de estímulo subliminar; parece haver aqui algo subjacente, 
a remeter, quem sabe?, a Unamuno, citado em outra locução deste livro, o desespero de 
não O encontrar. 

 
A citação da Catholic encyclopedia como "obra prima do raciocínio teológico" é de 

longe mais um deboche, mais um desatino; os artigos de fé, as visões católicas exigem 
crença e não raciocínio lógico. Assim como tornou claro não saber da Igreja Católica 
Apostólica Romana ter tudo a ver com Constantino e nada a ver com Jesus de Nazaré, o 
paladino da não-crença deixa claro aqui a absoluta falta de sensibilidade para distinguir 
fato e crença. RD, na verdade, ridiculariza e debocha do que só existe na própria cabeça, 
luta contra moinhos de vento como aduzo em trecho outro desta publicação, dá por real 
claras manifestações da sistemática religiosa elaborada em Nicéia sob patrocínio de um 
império decadente, cujo chefe, sob a influência do seu deus Sol, rompeu todos os liames 
com a realidade e com a história. A citação de Gregório, nas páginas 54 (The God) e 59 
(Deus) percorre o mesmo caminho. Aliás, se o autor diz do homem o que disse ali, por 
quê o chama de são (santo)? As 2 páginas analisada são componentes da absoluta faltao 
de tino corporificada no livro. E vem mais por aí. 

 
É lamentável que Dawkins envolva em suas diatribes a figura respeitável e histórica 

de Thomas Jefferson (The God, p. 55/Deus, p. 60). O Jesus da Igreja católica romana é 
um Jesus pasteurizado, como definido por Ramón Hervás em seu Jesus, O Herói Solar 
(Record/Nova Era, Rio de Janeiro, 1997, Tradução de Ricardo Aníbal Rosenbusch), que 
nada tem a ver com Jesus de Nazaré, o profeta milenarista, e repetirei isto à exaustão, 
questão de História, como repetirei em situações análogas a frase/subtítulo do professor 



Crossan (op. cit., p. 128): Ao Menos Tenha Respeito pela Verdade histórica. 
 
Ao ressaltar a confiança pretensiosa (sic) atribuída pelos religiosos àquilo para o 

que nenhum deles tem qualquer prova, Dawkins cai no mesmo ridículo do Calvinismo 
acorde Jefferson, extraída de sua citação a frase "o ridículo é a única arma que pode ser 
usada contra proposições ininteligíveis", na qual o termo ininteligível é empregado não 
como confuso em sua literalidade, mas inaceitável do ponto de vista lógico. A questão 
já foi ventilada neste livro: Acaso Dawkins propôs de forma consistente, inteligível, sua 
cantilena da inexistência de Deus? O paladino da não-crença tem cansativamente falado 
pelos cotovelos, sem nenhuma prova, para usar sua própria expressão, relativamente às 
suas divergências com os religiosos. A análise é irrecusável: Os caras estão lá, falando 
apenas para quem os vai ouvir. Aí vem um sujeito cuja opinião não foi pedida e começa 
a palrar, não sabendo em boa medida do que está falando, como demonstrado, atacando 
quem está quieto no seu canto. Voilà (o sujeito sobre quem estou falando adora encaixar 
nos seus textos expressões francesas), claro, vamos ouvi-lo, mas, faça um grande favor 
a si mesmo; não podemos ou queremos impedi-lo de falar, apenas pedimos um mínimo 
de coerência e provas que corroborem as coisas ditas pelo senhor. Se não as tem, há um 
outro favor a pedir para nós mesmos, poupe-nos, já o conhecemos, de longa data, assim 
como as suas opiniões, que são apenas as suas opiniões. O senhor nos solicita provas do 
que é do nosso exclusivo arbítrio, quando, de fato, nunca nos dispusemos a provar coisa 
alguma, ao contrário; se confrontados, dissemos sempre não ter a nossa atividade nada 
de lógica, mas tudo de fé, sem a qual nada subsiste em nossa seara e estamos totalmente 
cientes disso, tanto assim é que nós, monges, frades, padres, pastores, oramos contritos 
todos os dias a Deus — e aconselhamos os fieis a fazerem como nós —, pedindo-Lhe 
para fortalecer e aumentar a nossa própria fé. Mas, sendo o senhor um homem brilhante, 
ofereça-nos, a nós e a todos, provas conclusivas de sua teoria da negação; não precisa se 
dirigir aos religiosos em especial, publique-as. O senhor, é certo, tem acesso à televisão, 
ao rádio, divulgue-as; quem tem de decidir quanto ao assunto são os fieis, os crentes, os 
que acreditam, no final das contas. Nós continuaremos, com a graça de Deus, a fazer o 
nosso trabalho. Bye!... 

 
Dawkins cai na própria armadilha. 
 

What impresses me about Catholic mythology is partly its 
tasteless kitsch but mostly the airy nonchalance with which 
these people make up the details as they go along. It is just 
shamelessly invented (The God, p. 56). 
 
O que me impressiona na mitologia católica é em parte seu 
kitsch de mau gosto, mas principalmente a tranquilidade com 
que essa gente vai criando os detalhes. É uma invenção 
descarada (Deus, p. 61).  

 
 
Comentando determinado trecho, eu disse aqui parecer a fala do autor de The God 

conversa de bar. Ele é versátil em sua trivialidade (prefiro este termo a vulgaridade). 
 

The Oxford Dictionary define shameless, além de 1, como 2. Indicating or 



characterized by absence of shame or modesty. Michaelis diz do termo: 
Sem vergonha, desavergonhado; de shamelessly diz, imodesto, impudico, 
sem vergonha, impudentemente. Oxford American Writer's Thesaurus 
define shameless na forma adjetiva, entre outros significados, como 
immodest, barefaced (descarado), exemplificando, a barefaced lie, 
registrando como antônimo o termo modest. O dicionário de Inglês do Mac/ 
define shameless adjetivamente como inerente (of a person or their 
conduct) characterized by or showing a lack of shame. E exemplifica: his 
shameless hypocrisy. 

 
Shamelessly é o advérbio. 

 
Pergunto-lhes, cuidando em não lhes tomar muito tempo: Pensem. Em ambos os 

sentidos e compreendidos todos os significados de shameless, o garboso mancebo autor 
de The God Delusion é alguém a quem se pode ser classificar de modesto? 

 

  
	  


