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Bom dia, meus queridos amigos! Uma sexta-feira maravilhosa 

para você e seus familiares. Você já assistiu ao filme “Deus não está morto”? 
   
Lançado nos cinemas norte-americanos, dirigido por Harold 

Cronk, o enredo trata da história de Josh Wheaton, um jovem, que se 
matricula em uma universidade com aulas de filosofia ministrada pelo 
professor Jeffrey Radisson, um ateu, que logo no primeiro dia de aula, após 
listar algumas dezenas de filósofos mundialmente conhecidos, alegremente 
anunciado pelo docente como ateístas, exige que seus alunos assim uma 
declaração afirmando que “Deus está morto”. Essa é a condição para obter 
aprovação na sua disciplina. 

 
Josh, corajosamente, recusa-se a assinar e o professor lança-lhe 

um desafio: provar no final de três seminários que Deus existe. O fim, 
obviamente, não vou contar. Assista!   

 
Oscar Wilde, dramaturgo, escritor e poeta inglês afirmou que: “A 

vida imita a arte muito mais do que a arte imita a vida.” .   
 
De fato, a produção, embora em alguns momentos tenha uma 

visão muito “romântica” da vida, conseguiu expor bem o que nós 
vislumbramos a cada novo dia. As minorias, através de muito ruído, tentam 
impor suas “verdades” para uma maioria, pelo menos nominalmente, cristã. 
Os ateístas, não obstante propaguem a inexistência de um ser Superior e 
Soberano, transformaram-se numa verdadeira “religião” que busca, em todo o 
momento, combater um Deus que dizem ser fruto da fértil imaginação 
humana. Daí fica a pergunta: Por que combater Alguém que não existe? 
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Cressy Morrison, cientista e ex-presidente da Academia de 
Ciências de New York, escreveu um artigo sobre uma comprovação científica 
de Deus. Permita-me compartilhar: 

   

DESCOBRINDO DEUS CIENTIFICAMENTE  
CRESSY MORRISON   
 
Ainda estamos no amanhecer da era científica, mas, quanto mais 

surge a luz, mais e mais se revela a obra de um Criador inteligente. Através 
da matemática podemos provar sem erro, que nosso universo foi projetado e 
executado por uma grande inteligência. 

   
Suponha que você coloque em seu bolso dez moedas numeradas 

de 1 a 10 e tente retira-las na ordem numérica. Matematicamente sabemos 
que a chance de pegar a moeda número um, logo na primeira vez, é de uma 
em dez; de pegar a moeda número 1 e número 2, em sequência , é de uma 
em 100; de pegar as moedas de 1 a 3 em sequência é de uma em 1000; e 
assim por diante: sua chance de conseguir pegar todas as moedas na 
sequência correta seria de uma em dez bilhões. Seguindo o mesmo raciocínio 
é impossível a vida na terra ter acontecido por acaso.   

 
A terra gira em seu eixo cerca de 1000 milhas por hora na altura 

do Equador; se ela girasse 100 milhas por hora, nossos dias e noites durariam 
dez vezes mais e o Sol provavelmente queimaria e destruiria toda a vida 
vegetal no primeiro dia e quando a noite chegasse, seria tão longa que 
congelaria qualquer broto que eventualmente sobrevivesse.   

 
O Sol, fonte de nossa vida sobre a terra, tem uma temperatura 

de dez mil graus Farenheit em sua superfície e nossa terra está na distância 
exata para que esse "calorão" nos esquente apenas o suficiente! 

   
Se o sol nos proporcionasse apenas a metade desse calor, 

congelaríamos e se desse um pouco mais do que dá, torraríamos.   
 
A terra se inclina num ângulo de 23 graus, proporcionando as 

estações do ano; se não tivesse essa inclinação, fluidos oceânicos gerariam 
continentes gelados. Se nossa lua estivesse um bocadinho mais distante do 
que está, nossas marés submergiriam os continentes duas vezes por dia; até 
mesmo as mais altas montanhas se encobririam. 

 
Se a crosta da terra fosse apenas 3 metros mais espessa, não 

haveria oxigênio para a vida.   
 
Se o oceano fosse só 3 metros mais fundo, o gás carbônico e o 

oxigênio seriam absorvidos e a vida vegetal não poderia existir.   
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É por estes e outros fatores que NÃO HÁ QUALQUER CHANCE de 
que a vida em nosso planeta tenha surgido por acidente.   

 
É cientificamente comprovada a declaração do salmista:   
 
"Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as 
obras de suas mãos." (Salmos 19.1)   

 


