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Primeiro Curso Online de Teologia Natural e Design
Inteligente (TN&DI)
A Teoria do Design Inteligente não só é o terror do materialismo ingênuo como provoca ódio e
reações de repúdio em todo "bom" evolucionista. A última teoria da Ciência, o desfecho das
tentativas de descrever os produtos da enigmática intencionalidade, serve como suporte para
detecção de design na natureza. Aqui temos praticamente um guia conscientizador com cinco
módulos:
I História Natural (Século XIX)
II Ideologias, ativismo e estratégias de persuasão
III Inferências & Demonstrações Científicas
IV Princípios do Design Inteligente
V Teologia & Design
O curso TN&DI pretende transmitir, antes do conteúdo principal, um pouco de História da Ciência,
as mudanças nas concepções de mundo e a natureza da empresa científica. Da história também
serão resgatados aspectos ideológicos durante essas transformações. O módulo sobre
metodologia científica encerra questões sobre validade ou cientificidade de hipóteses e aborda o
argumento do design. O módulo IV contém material exclusivo baseado no livro Princípios da
Teoria do Design Inteligente (ainda não publicado), que apresenta o Design Inteligente da forma
mais simples. O último módulo apresenta perspectivas distintas do Design Inteligente e como elas
possuem interpretações teológicas correspondentes.
Pela forte carga ideológica relacionada ao assunto, se faz necessário retornar até o Século XIX,
onde a Teologia Natural adormeceu e descobrir qual a razão disso.
Os principais objetivos do curso são a consciência do contexto ideológico, a compressão da
ciências e as noções de design e teologia natural.
Lista de conclusão: Rol da TN&DI: Ao concluir o curso é facultado ao participante a inclusão de
seu nome ao rol da TN&DI (lista pública permanente de participantes).
Início: 20 de Agosto (previsto).
Duração: tempo indeterminado.
Endereço para aquisição: TN&DI na Citius Store.
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