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Resumo: Trata-se de um estudo sobre as relações entre a Fé e a Razão. O 

objetivo principal é demonstrar que a Religião Católica e a Ciência estão 
relacionadas e que ambas falam a mesma linguagem, porém com focos 
diferentes. Por muito tempo, a Religião e a Ciência se encontraram em 
constantes conflitos. Hoje se sabe que constitui um grande e doloroso mal 
entendido essa visão de incompatibilidade entre a Fé e a Razão e que ambas 
são como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para 
contemplar a verdade. O método consistiu em uma revisão bibliográfica que 
teve por base livros de antropologia teológica, documentos da Igreja Católica e 
o livro “A Origem das Espécies” de Charles Darwin. Concluiu-se que tanto a Fé 
como a Razão precisam uma da outra para continuar seu progresso rumo ao 
conhecimento da verdade e maior felicidade do próprio homem. 
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Abstract: This study refers to the relationship between Faith and Reason. The 
aim is to demonstrate that Catholic Religion and Science are related and that 
both say the same language, however with different approaches. For a long 
time, Religion and Science were in conflict throughout history. Today one knows 
that it constitutes a great and painful disagreement this vision of incompatibility 
between Faith and Reason and that both are like two wings on which the 
human spirit exalts to contemplate the truth. The methodology was conducted 
with a literature review based on books of theological anthropology and “The 
Origin of Species” by Charles Darwin, and Catholic Church's documents. In 
conclusion, it was found that both Faith and Reason need one each other to 
continue their progress toward to the knowledge of the truth and greater 
happiness of man himself. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde o início do século XVII a Ciência e a Religião Católica vêm em 

constantes conflitos (LALOUP,1960). Diferentes autores de ambas as áreas 

tentam comprovar suas teorias em detrimento de seus “adversários”. Hoje se 

sabe que a Igreja Católica, dentre as Religiões mais acreditadas de nosso 

tempo, é a que melhor acolhe a Ciência (LALOUP,1960) e ainda a vê como 

cooperadora do projeto divino (TEPE, 2003). 

A teoria evolucionista proposta por Charles Darwin
1
, em 1859, em nada 

ofende a dignidade espiritual do homem e só veio confirmar o relato bíblico 

sobre a criação, encontrado no livro do Gênesis, em que Deus criou de forma 

evolutiva, dos seres mais “primitivos” aos mais “evoluídos” (SULDERS, 1970). 

Ainda é importante o estudo de tal tema, pois a origem do homem e do 

mundo sempre foi um assunto que motivou o próprio homem a formular várias 

hipóteses, das quais a ciência ainda não se posicionou concretamente, e, 

também, percebe-se que, em todas as épocas, o homem vive uma inquietação 

para responder a certas perguntas como: “de onde vim?” e “para onde vou?”. 

Conforme João Paulo II em sua encíclica “Fides et Ratio”: “O desejo de 

conhecer é uma característica comum a todos os homens”. 

Além disso, para uma melhor convivência entre os homens, é necessário 

que haja um diálogo entre a razão e a fé, uma vez que se trata de duas 

dimensões essenciais de seu ser, para que o homem continue a realizar as 

funções que Deus lhe atribuiu no momento da Criação: “ser senhor e imediato 

representante de Deus no mundo visível” (BITTENCOURT, sem data). 

                                                           
1 Quando Charles Darwin (†1882) propôs a sua teoria evolucionista, os teólogos católicos 

mostraram-se contrários à mesma, pois era mecanicista ou afinalista, ateleológica; com efeito, 

a evolução se faria mediante a luta pela vida (struggle for life), na qual as espécies mais fracas 

teriam perecido, ao passo que as mais fortes terão sobrevivido. A Providência Divina ou a 

Sabedoria do Criador não eram devidamente consideradas. Com o tempo, porém, os 

pensadores católicos tomaram consciência das novas descobertas nos campos da 

paleontologia, da arqueologia, da biologia, e verificaram que se pode separar os dados da 

ciência da filosofia materialista com que Charles Darwin os interpretou. Daí a nova posição 

assumida oficialmente pela Igreja e formulada por Pio XII em 1950, conforme o texto da 

encíclica Humani Generis.  

 



 

Assim, o objetivo desse trabalho é demonstrar que a Religião Católica e 

a Ciência estão relacionadas e que ambas falam a mesma linguagem, porém 

com focos diferentes. 

 

 

MÉTODOS 

 

Este estudo foi uma pesquisa de revisão bibliográfica que teve por base 

livros de antropologia teológica e documentos da Igreja Católica. Utilizou-se 

ainda o livro “A origem das espécies” de Charles Darwin. 

 

 

ANÁLISE TEÓRICA 

 

Fé e Razão constituem as duas colunas pelas quais o espírito humano 

se eleva para a contemplação da verdade. Foi Deus quem colocou no coração 

do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última análise, de conhecer a 

ele, para que, conhecendo-o e amando-o, possa chegar também a verdade 

plena sobre si próprio, o mundo e Deus (JOÃO PAULO II, 2002). 

A Igreja recebeu um mandato divino de sacralização do mundo e de 

todas as suas atividades; ela há de estar presente a todos os momentos da 

história e em todos os setores da atividade humana para fazer ouvir o apelo de 

Deus (LALOUP, 1960). Assim, a Ciência deve respeitar algumas regras 

fundamentais: ter em conta que o caminho do homem é um caminho que não 

permite descanso; não se pode percorrer tal caminho com orgulho de quem 

pensa que tudo é fruto de conquista pessoal; e fundar-se no “temor de Deus” 

(JOÃO PAULO II, 2002). 

Hoje constitui um erro achar que o Deus dos cristãos é um grande 

obstáculo para a ciência e aos progressos humanos. (LALOUP, 1960). Para o 

Concílio Ecumênico do Vaticano II, a pesquisa científica metódica nunca será 

oposta à fé, e vai mais longe, vendo o próprio Deus atuando com o cientista e 

este cooperando com o Criador no projeto divino de recapitular tudo em Cristo 

(TEPE, 2003). 



 

Diante dessa falsa visão de uma incompatibilidade, a Igreja proclama 

que a Fé não é irracional. Por isso ela valoriza tantos homens e mulheres que 

aprenderam a ver na beleza da natureza os sinais do Mistério, do amor e da 

bondade de Deus, e que são sinais luminosos que ajudam a compreender que 

o livro da natureza e da Sagrada Escritura falam do mesmo Verbo que se fez 

carne (DA, 2007). 

O Papa Leão XIII, na encíclica Providentissimus Deus, em 1893, 

escreve: “Os escritores sagrados, ou, antes, o Espírito Santo, que pela boca 

deles falava, não tencionava ensinar aos homens algo sobre a natureza das 

coisas visíveis” e que se o corpo humano tem origem na matéria pré-existente, 

a alma espiritual é imediatamente criada por Deus. 

Não há motivo para existir concorrência entre a Fé e a Razão: uma 

implica à outra, e cada qual tem o seu espaço próprio de realização. Assim, em 

Deus reside a origem de tudo, nele se encerra a plenitude do mistério, e isso 

constitui a sua glória; ao homem, pelo contrário, compete o dever de investigar 

a verdade com a razão, e nisso está a sua nobreza (JOÃO PAULO II, 2002). “A 

glória de Deus é ocultar uma coisa e a glória dos reis é sondá-las” (Pr 25,2). 

A Sagrada Escritura não foi redigida para ensinar o homem sobre 

ciências naturais, mas tem em vista expor ao homem o sentido último e o valor 

das criaturas, e cabe a ciência explorar e descrever sobre as coisas criadas e a 

forma de sua origem (BITTENCOURT, sem data). 

O livro do Gênesis, na Bíblia, descreve um desenvolvimento progressivo 

da vida na terra, desde os mais imperfeitos (a matéria caótica desordenada), a 

separação da terra da água, a criação das plantas, dos peixes, dos animais 

selvagens e domésticos até o mais perfeito, o homem. Tal relato bíblico da 

criação foi confirmado pela ciência (SULDERS, 1970; BITTENCOURT, sem 

data). Todavia, a produção do homem não termina como a dos animais, com a 

formação do corpo: o Criador ainda sopra em suas narinas para lhe dar a vida. 

O “sopro de vida” significa simplesmente a vida, e esta é obra do Criador e não 

da matéria (BITTENCOURT, sem data). 

A vida que a ciência pesquisa faz parte da evolução do universo, de 

partículas à galáxias, estrelas e planetas. Na terra, essa evolução produziu 

condições físicas, químicas e térmicas que eram exatamente as condições 

certas para a decolagem dos estupendos processos da evolução biológica. 



 

Tais condições só poderiam ter surgido em um universo governado por leis e 

regularidades precisamente coordenadas. Essa mente misteriosa que esta 

além e anterior ao próprio universo, o “bom senso” dos homens tem sempre 

chamado de Deus (TEPE, 2003). 

Para a fé cristã, Deus é autor do universo, criador do mundo visível e 

invisível, mas não o criou e deixou-o à autonomia total. Ao bem dizer, Ele NÃO 

“criou” uma só vez no passado, pois Deus não conhece passado nem futuro, 

Ele vive no seu hoje eterno. Do nosso ponto de vista temporal, devíamos dizer 

que ele continua a criar - meu pai trabalha até hoje (Jo 5,17). (TEPE, 2003). 

Deus, por seu Espírito, que enche o orbe da terra, sustenta o todo da 

criação e todas as criaturas singulares, dando-lhe a “energia” e a “autonomia”, 

de forma relativa, próprias para suas atividades (Ele sustenta o Ser) (TEPE, 

2003). 

Antes de aparecer o homem como observador, Deus observava e 

contemplava com carinho a obra do universo – Deus via que tudo o que tinha 

feito era muito bom (cf. Gn 1,10-31). Ao homem, Deus deu, além do papel 

divino de observador do mundo subatômico, a atividade de intervir 

“criativamente” na natureza, descobrindo cada vez melhor a realidade, 

sistematizando as descobertas e transformando-as. (TEPE, 2003). 

Uma afirmação que provocou um grande desconforto, no início de 

pesquisas paleontológicas, foi a de que o homem descende do macaco, isso  

deixou muitos cristãos revoltados, pois esses se sentiam mais dignificados por 

uma interpretação fundamentalista do Gênesis em que Deus mesmo forma o 

homem do barro, soprado nele o espírito da vida (TEPE, 2003). 

Se o corpo humano é matéria, nada impede que se admita a origem do 

mesmo a partir da matéria viva pré-existente, porém, não se pode dizer que 

provem do macaco tal como se conhece hoje, pois este já está de tal modo 

especializado que não evolui mais. O corpo humano vem de um tronco mais 

primitivo dito “primata”, do qual teria originado os macacos mais aperfeiçoados 

e o corpo humano organizado, apto a ser sede da vida humana 

(BITTENCOURT, sem data). 

Na teoria evolucionista, o barro vivificante permanece, mas já passado 

por muitas transformações genealógicas, a genética vem para reforçar 

definitivamente tal teoria e vai ainda mais longe, afirmando que todos os seres 



 

vivos descendem de uma única célula viva que apareceu na terra há uns 

quatro bilhões de anos. (TEPE, 2003). 

Charles Darwin em seu livro “A Origem das Espécies” (1859) termina 

com a seguinte afirmação: “É realmente um sublime pensamento que o Criador 

tenha soprado o germe da vida apenas em poucas formas, e talvez em uma 

só... Assim, de um início tão singelo uma incontável série das mais belas e 

maravilhosas formas evoluiu e ainda evolui”. 

Na própria evolução se descobre a face do Criador. A teoria da evolução 

visa somente ao lado exterior daquilo que o ato criador continuado de Deus 

realiza sucessivamente no tempo e no espaço.  (SULDERS, 1970).  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Ciência e a Religião têm uma revelação progressiva, onde no princípio 

um conhecimento era suficiente para a época e com o passar dos tempos foi 

se tornando obsoleto, precisando de novas pesquisas para maior clareza do 

assunto, é o que vemos com a revelação do Antigo para o Novo Testamento e 

com as grandes descobertas feitas pela tecnologia científica. “Tenho ainda 

muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. 

Quando ele vier, o Espírito da Verdade, guiar-vos-á em toda a verdade” (Jo 16, 

12-13a).  

Tanto a Religião Católica quanto a Ciência falam dos mesmos assuntos, 

porém com objetivos diferentes a alcançar. Em nada as explicações de uma 

ferem a outra, pelo contrário, elas se apóiam para elevar o conhecimento do 

homem e fazê-lo descobrir o sentido de tudo, principalmente da sua própria 

existência. 

Há, porém, o risco de ambas se acharem independentes e percorrerem 

caminhos que possam levá-las ao fanatismo, como bem nos exemplifica o 

mundo atual, onde encontramos catástrofes tanto na religião, com homens 

explorando outros e mesmo matando-os em nome de Deus, como na ciência, 

com as guerras químicas e biológicas, abortos, aquecimento global e outros, 

sempre concorrendo contra a vida do próprio homem. 



 

Assim, a humanidade deve encontrar um equilíbrio entre o conhecimento 

científico e religioso para que o mundo possa viver a verdadeira felicidade, 

prometida por Jesus Cristo e que é a oferta de agradável odor (Ex 29,18) que o 

homem moderno pode oferecer a Deus, seu Criador.  
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