
 

 

 
Teologia é ciência? 

É legítimo criar um método acadêmico para estudá-la? A teologia pode ser 
intelectualmente robusta? 

Teologia é uma busca espiritual de todo ser humano por Deus ou também pode ser uma 
disciplina acadêmica com métodos definidos e diálogos com outras ciências? Seria a teologia um 
empreendimento individual ou também um sistema integrado, que reúne uma série de ideias 
importantes de forma funcional? 

O respeitado teólogo e cientista formado em Oxford Alister McGrath acredita que a teologia 
pode ser legitimamente científica. É o que ele defende em A Ciência de Deus – Uma Introdução 
à Teologia Científica, um dos lançamentos de março da Ultimato: 

É simplesmente impossível que uma teologia sistemática seja feita sem primeiramente abordar 
questões relativas ao método. Portanto, antes de lidar com os temas clássicos da dogmática 
cristã, é muito importante garantir ao público que a teologia cristã é intelectualmente viável e que 
é uma parte legítima na longa busca humana por sabedoria e esclarecimento. 

 
O objetivo deste livro é introduzir os diversos temas e ênfases da teologia científica a um público 
mais amplo, não especializado, e assim oferecer uma base suplementar para o estudo. Ele é fruto 
da trilogia A Scientific Theology  [Uma Teologia Cientifica] (2001–2003) que gerou muito 
interesse por seus temas e por sua abordagem diferenciada. Esta obra foi qualificada como “uma 
das melhores teologias sistemáticas dos últimos anos”. 
 
A Ciência de Deus – Uma Introdução à Teologia Científica faz parte da série “Ciência e Fé 
Cristã” que Ultimato lançou neste mês, em parceria com a Associação Brasileira de Cristãos na 
Ciência. O plano é publicar doze livros nos próximos dois anos. Os primeiros três títulos são 
estes: A Ciência de Deus – Uma Introdução à Teologia Científica, de Alister McGrath, 
Verdadeiros Cientistas, Verdadeira Fé, com Francis Collins, Alister MrGrath, John Houghton, 
entre outros, e Fé, Esperança e Tecnologia – Ciência e Fé em uma Cultura Tecnológica, de 
Egbert Schuurman. 
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Sobre o autor 
 
- Alister McGrath é professor de teologia histórica na Universidade Oxford, doutor em biofísica molecular 
e teologia também por Oxford e presidente do Centro Oxford para Apologética Cristã. Autor de Como 
Lidar com a Dúvida e Teologia Pura e Simples. 
 
-- 
 
O livro em frases 
 
A abordagem aqui proposta oferece à teologia a oportunidade de se relacionar com o mundo, sem que se 
render a ele seja um requisito para tal relacionamento.  
** 
 
Timidez intelectual, modéstia ou mera preguiça devem ser deixadas de lado para elevar a perspectiva 
cristã no enfoque das muitas facetas da condição humana. 
** 
 
Uma relação positiva entre a teologia cristã e as ciências naturais é necessária para uma compreensão 
cristã da própria realidade. 
** 
 
Se o mundo é de fato uma criação de Deus, então deve haver razões ontológicas para um diálogo 
teológico com as ciências naturais. 
** 
 
Ancorar-se no passado não impede de forma alguma interagir com o presente, apenas fornece a 
estabilidade e os recursos necessários a essa interação. 
** 
 
Cada geração da comunidade científica descarta afirmações feitas pela geração anterior, mesmo que 
elas tenham sido firmemente defendidas como corretas na época. 
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