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Você a credita em Deus? Ótimo, direito seu. Não acredita ou não quer acreditar? 

Ótimo também, direito seu igualmente. Mas não se esqueça de ser feliz e pensar com a 
própria cabeça. Há por aí um bocado de gente que não gosta disso; prepare-se, portanto, 
respire fundo e siga em frente. Embora um arranhão aqui, outro ali, vale a pena, dou-lhe 
minha palavra; a resistência que lhe renderá arranhões lhe dará boa têmpera, o farão mais 
forte. Se precisar de Deus para ampará-lo na luta, que mal há? Reze para Ele. Se não 
precisar, que mal haverá? Ele é um conceito, conceitue-O, pois, se entender deva fazê-lo. 
É o tipo de coisa que só interessa a você, questão de foro íntimo na qual ninguém tem de 
meter o bedelho. 

 
Pode-se até ser seletivo, o passar dos anos, o amadurecimento, a experiência 

acumulada  induzem esse comportamento; não dá para ficar ouvindo, lendo e assistindo 
bobagens o tempo todo, mas não se isole, não confunda estar só, em comunhão íntima, 
pessoal, com solidão; ela embrutece, distorce as perspectivas. Há pessoas independentes à 
sua volta, menos ou mais perto, que não estão por aí se exibindo ou fazendo barulho para 
ganhar dinheiro ou notoriedade; elas gostarão de saber que você existe, solidário, dono da 
sua cabeça e do que pensa, nenhuma relação de dependência, seus iguais, aos quais 
poderá ombrear-se. Viva a sua vida, caminhe por ela com as próprias pernas e não se 
esqueça de observar as cautelas devidas. Como diz o narrador, naturalmente os problemas 
jamais deixarão de existir, a infelicidade e o infortúnio fatalmente ocorrerão, mas, adito, a 
finalidade da vida é dar-lhe a finalidade que se entenda deva dar. Quem se respeita e se 
quer bem, questão de autoestima, vive segundo expectativas pessoais, não vive a vida dos 
outros, sejam os outros quem forem. Não cometa o “pecado” existencial de ser um mero 
teleguiado. Seja você mesmo com Deus ou sem Deus, mas moral e eticamente saudável, 
preferencialmente com um mínimo de delicadeza. Experimente, o mundo ficará colorido, 
mais bonito. Não faltarão, claro, os brucutus, os mal-educados, os grosseirões para dizer 
que isso é frescura. Não se importe, eles vivem à bruta, não conseguem perceber esse tipo 
de coisa. Você será notado, estimado, respeitado e acolhido pelas pessoas educadas, as 
únicas que realmente importam. 

 
Pessoas de mente aberta, saudavelmente normais, sem qualquer traço marcante, 

gente, simplesmente — a esmagadora maioria —, não precisam de gurus, guias ou 
guerreiros de guerras antirreligiosas, ou empurrões, para abandonarem suas práticas (The 
God, p. 28/Deus, pp. 29/30). Habituadas ao senso comum, geralmente essas pessoas não 
fazem  nada aos trancos, de regra são cautelosas, especialmente no respeitante à religião. 
Não são como as pessoas-alvo do Sr. Dawkins, que não serão, possivelmente, espíritos 
livres porque, se o fossem, nada fariam contra a vontade, por “vício”.  

 
O fecho do prefácio é de doer. Colocando-se na posição de senhor da verdade, o 

autor de The God Delusion/Deus, Um Delírio tem a sua obra por referência definitiva em 



matéria religiosa, ou não religiosa, e ele próprio por oráculo, alguém a ser ouvido a 
respeito do que pode, ou não pode, nesse campo. Por desaviso, não percebeu que sua 
cantilena pode produzir efeito diametralmente contrário, como: — Que coisa horrível, 
que homem sem compostura, metendo o nariz onde não é chamado, em assunto pessoal! 
Ainda bem que tenho minha religião. Deus me livre de ser como ele, de pensar igual a 
ele!!! Ou então: — Caramba, que cara mais pirado e agressivo! A ser igual a ele prefiro 
ser religioso. Duvida, Dawkins? Eu encontro explicação: A generalidade humana não é 
feita de cientistas, mas de pessoas comuns, de raciocínio direto, não tortuoso. O que não 
significa que a generalidade dos cientistas tenha o raciocínio tortuoso. Estamos tratando 
de uma exceção. A Terra está beirando, se já não chegou, aos 8 bilhões de habitantes. The 
God, pelo que informa a capa, vendeu pouco mais de 2 milhões de exemplares, o que, em 
termos absolutos, é um número respeitável. Dos 8 bilhões de terráqueos, uma quantidade 
inestimável acima dos mais de 4 bilhões constituídos por católicos, muçulmanos e demais 
atividades religiosas, espiritualistas, filoespirituais, etc. eleva para o fator “n” bem acima, 
muito acima de 50% da população do planeta os que não têm a menor ideia de quem seja 
Richard Dawkins, e, se vierem a saber, possivelmente não quererão tomar conhecimento 
do que escreve. Em termos relativos, tome-se qualquer dos números acima, estabeleça-se 
o percentual dos livros vendidos e haja zero para colocar depois do 0,. Faça você mesmo 
a conta, caro leitor, e não se espante. É isso mesmo. Dawkins bem que poderia baixar um 
pouco os faróis.  

 
E, at last but not least — Dawkins, deliberadamente, foi agressivo e mal-educado, 

impolite, no dizer de quem o aplaudiu. Eu não tenho de ser gentil com ele —, talvez seja 
um exagero atribuir-lhe a autoria única de The God (pp. 28, 29 e 30)/Deus (pp. 30/31). 
Ele cita boa quantidade de pessoas decisivas na elaboração do livro, na orientação que lhe 
foi prestada em todas as suas hesitações e autoquestionamentos. Tais pessoas, de "facto", 
merecem créditos, como Richard Dawkins with..., e não meros e formais agradecimentos. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
   
 
  
 


