Temas polêmicos

ATEUS E PANTEÍSTAS
Ernesto Rosa
Uma vez perguntaram ao ateu Steferson Alvarenga, da antiga
"Casa Seleta", em Araxá, se ele não tinha medo de nada. Ele
respondeu:
-Tenho medo de bala extraviada e de raio, mesmo assim não
está chovendo!
Eu me lembro muito bem disso. Ficou marcado. Eu era criança,
coroinha no Colégio Dom Bosco, e ficava um pouco assustado, mas
admirado com tal coragem. Muito depois, lendo livros de História da
Ciência e biografias de grandes gênios cientistas, notei que havia
grande número de ateus, dentre eles. Foi aí que comecei a pensar
que haveria um desígnio divino no ateísmo. Eles são necessários para
contrabalançar o misticismo que leva à idolatria e a baixas práticas.
Além do mais, raciocinar sobre a matéria, sem colocar interferências
sobrenaturais, é uma postura muito fecunda, como demonstram os
avanços científicos.
Sendo úteis os ateus, passei achar que Deus os cria e protege.
São ateus graças a Deus, sim! Foi assim que passei a respeitá-los e
aceitá-los sem preconceitos. Aliás, como manda a constituição.
Há pouco tempo, um jornal de São Paulo publicou o resultado
de uma pesquisa no meio científico dos EUA. Cerca de 40% dos
cientistas são ateus, como Einstein era; outros 40% crêem em Deus,
mas não possuem religião, e os restantes tinham alguma religião.
Aqueles que acreditam em Deus, mas não possuem religião são
chamados panteístas. Os panteístas acham que, se falarem com
Deus, Ele escutará, sem necessidade de intermediários. Fé sem
religião também é um posicionamento garantido pela constituição!
Como ninguém jamais viu a Deus, então Ele é imaginado de
muitas maneiras, às vezes irreconciliáveis. É o caso do Deus
Trindade, dos cristãos, e o Deus Unidade, de várias religiões, como a
muçulmana. Para os panteístas, Deus é Unidade. Um dos grandes
panteístas da humanidade foi Averrois, filósofo árabe da Idade Média.
Ele dizia que as religiões desvirtuam a idéia de Deus.
Ateus, panteístas e religiosos devem se respeitar e conviver,
como manda a constituição e como convém à fecunda e educativa
pluralidade de opiniões!
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