
É razoável acreditar 
em Deus

Vivemos em um mundo descrente! 
Muitos têm aceitado Satanás mentir que 
a fé em Deus como o criador de todas 
as coisas não concorda com a ciência 
moderna. Tal não poderia estar mais 
distante da verdade! A fé na existência 
de Deus como criador é razoável e em 
harmonia com os fatos da ciência. A 
recusa de acreditar que Deus criou todas 
as coisas é muito razoável.

Fé em Deus como criador é razoável 
porque criação exige um criador. Se vê 
uma casa linda, bem construída, ele não 
diz, “Eu me pergunto como essa casa veio 
à existência.” Ele sabe que a existência da 
casa significa que alguém construiu. Isto 
é também verdadeiro do nosso mundo. 
O fato de que existe requer que deve 
haver quem o construiu. “Porque toda casa 
é edificada por alguém, mas quem edificou 
todas as coisas é Deus” (Hebreus 3:4).

Fé em Deus como o criador de todas 
as coisas é razoável, porque a vida só 
pode vir de vida! Todos entendem que 
o que está morto não pode produzir o 
que é vivo. Na Europa durante a idade 

média, as pessoas eram muito ignorantes. 
Eles acreditavam na “geração espontânea”, 
ou seja, que os não vivos poderiam dar a 
luz a seres vivos. Louis Pasteur, um grande 
cientista francês no século XIX, provou que 
a geração espontânea é falsa. Só que a vida 
pode produzir vida!

Deixe-nos fazer a aplicação para o mundo 
e as pessoas nele. Como veio a ser? Existem 
apenas duas possibilidades. Ou o mundo 
e todos os seres vivos nele veio de mortos, 
sem vida, pensamento não matéria, ou veio 
de mente, inteligência, que é vida, portanto, 
Deus. O que você acha?

Faz um ninho de criar um pássaro para 
sentar-se nela, ou faz o pássaro, um ser 
vivo, criar o ninho? Faz um homem para 
dirigir um carro, ou o homem que está vivo 
e inteligente cria o carro? É totalmente 
irracional acreditar que a terra que é cheio 
de plantas, animais e pessoas, foi trazida pela 
matéria morta. No entanto, é muito razoável 
acreditar que um ser supremo, inteligente, 
Deus, trouxe à existência do universo e as 
maravilhosas variedades de vida que nela 
vivem.

Também é razoável crer em Deus como 
criador por causa do plano e propósito 
no universo. O universo opera de acordo 
com a lei. Os cientistas estão ocupados 

descobrindo essas leis que eles usam 
para benefício do homem. A ordem e o 
desígnio das legislações apontam para 
uma mente mestre que os originou. Não 
é possível que nosso universo ordenado 
aconteceu por acaso. Por exemplo, a terra é 
de 150.000.000 km do sol. Se a Terra fosse 
mais perto, ela explodiria. Se fosse mais 
longe, a terra congelaria. Isso só aconteceu 
por acaso? Ou, uma mente, Deus vivo, 
desenhou isto?

Fez o universo complexo que opera de 
tal forma ordenada, de acordo com leis 
definidas, só acontecem por acaso? Ou, é o 
resultado de um Deus inteligente, quem o 
criou? Seria mais razoável supor que a lista 
telefónica de Sydney, na Austrália, uma 
cidade de mais de 4.000.000 de pessoas, 
aconteceu por acaso que ao assumir que 
o universo ordenado veio à existência por 
acaso!

É razoável acreditar que, “No princípio 
criou Deus os céus e a terra” (Gênesis 1:1). Só 
um Deus poderoso e altamente inteligente 
poderia ter criado o maravilhoso e 
mundo complexo em que vivemos. 
Verdadeiramente, “Diz o néscio no seu 
coração: Não há Deus” (Salmo 14:1).

Deixe-nos humilharmos perante nosso 
criador “que fez o mundo e tudo o que nele há” 



(Atos 17:24). Deixe-nos reconhecer que 
“nele vivemos, e nos movemos, e existimos” 
(Atos 17:28). Negar a existência de Deus é 
a maior de todas as tolices!
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