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Tomás de Aquino & Design Inteligente

Aos amigos da Contra os Acadêmicos e a Carlos Nougue.
Há algumas semanas um amigo me enviou um link para um site que apresenta uma outra
perspectiva sobre o design. O site de Michael Chaberek pretende, em suas próprias palavras:
Demonstrar a incompatibilidade da filosofia tomista com a Evolução Teísta.
Demonstrar a compatibilidade da filosofia tomista com a Teoria do Design Inteligente.
O site...

... tem um caráter geral e introdutório. Muitos dos argumentos relevantes para o debate
sobre a filosofia e a evolução tomistas são meramente apontados aqui. Muitas das
questões relevantes nem sequer são mencionadas. Alguns argumentos foram
apresentados em uma forma genérica apenas para sugerir a direção da resposta tomista à
evolução teísta. Também deixei de fora as referências às obras dos evolucionistas
tomistas. O leitor encontrará os argumentos totalmente declarados, bem como as
referências às diferentes fontes, no meu livro Aquinas and Evolution.

Chaberek, que é frade dominicano e doutor em teologia, publicou livros sobre e relacionados ao
assunto: "Aquino e Evolução", "Catolicismo e Evolução" e "Mais do que mito?". Sobre o Design
Inteligente:

De acordo com o DI, a ciência da biologia por si só, independentemente de qualquer
ensinamento bíblico, desafia a afirmação fundamentalista de que toda a biodiversidade foi
produzida pela interação de mutações aleatórias e seleção natural. ID criou uma nova
plataforma para o debate.

Aquino e Design Inteligente
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A razão fundamental está no componente teológico da filosofia tomista, isso é, caso seja
verdadeira, as evidências da origem inteligente devem aumentar, não diminuir:

Tomás de Aquino acreditava que todo o nosso conhecimento natural sobre Deus é
derivado por analogia do que vemos nas criaturas. A beleza, ordem e design do universo
testemunham a grandeza de seu autor. Este princípio tomista é independentemente
confirmado na Bíblia (Rm 1:20; Sb 13: 1-9¹). Mas se este é o caso, o progresso da
ciência não deveria trazer mais, em vez de menos, evidências para a existência e
ação do intelecto divino no universo? A Bíblia não deveria ser confirmada e não
refutada pelas descobertas da ciência moderna? Como acadêmico cristão, estou
convencido de que nenhum dado moderno contradiz a interpretação tradicional da criação.
Eu também acredito que o progresso da ciência nos permite descobrir novas evidências
para o design no universo - o tipo de evidência que estava indisponível para qualquer
estudioso antigo ou medieval. Esse tipo de evidência é a base da teoria moderna do
Design Inteligente. E uma vez que “a verdade não pode contradizer a verdade”, a nova
evidência não exclui nem diminui nenhum dos argumentos mais antigos, como os
apresentados pelo grande erudito e santo medieval, Tomás de Aquino.

Em resumo, uma evolução teísta vai contra esta perspectiva e então uma das duas será falsa em
ao menos algum ponto.
Nota do editor ¹: O livro de Sabedoria possui conteúdo muito interessante e, apesar de ser deuterocanônico, vale a pena o conhecer.
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