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O editor de Aquinas and Evolution admite: este livro mudou
minha mente sobre o Design Inteligente

Por David Klinghoffer
Isso é algo incrível... Se formos honestos conosco mesmos, admitiremos que, como somos
humanos, mudar nossas mentes à luz de argumentos racionais é algo que não acontece com
facilidade ou frequência. Parabéns, então, a John Zmirak, que admite ter mudado de idéia sobre a
evolução. A experiência recente que fez isso com ele foi editar o livro Aquinas and Evolution, do
padre Michael Chaberek.
Ele escreveu ao The Stream:

Revelação completa aqui: ajudei a editar este livro. O padre Chaberek é um pensador
brilhante, mas ele é polonês. Então, seu manuscrito inicial ainda soava meio ... eslavo. Eu
ajudei a suavizar a prosa e a torná-la mais idiomática. Mas eu não levantei um dedo para
tocar seus argumentos. Esses são tão claros e tão bem estruturados como qualquer cristal.
Sua tese? Essa "evolução teísta" não faz nenhum sentido. Esse Design Inteligente é de
fato mais compatível com a teologia cristã e mais cientificamente honesto.
Comecei a trabalhar no livro bastante hostil à sua premissa. E então algo muito estranho
aconteceu. Eu só experimentei isso cinco ou seis vezes na minha vida. (E nunca
aconteceu enquanto editava algum livro com o qual eu discordava). Eu mudei de ideia.
Se você me conhecesse, saberia como é um evento realmente importante. Mas o Pe.
Chabarek não me deixou escolha. E se você ler o livro dele, a mesma coisa acontecerá
com você. Você deixará cair argumentos desgastados ??sobre como o Design Inteligente é
um “Deus das lacunas”. Você verá que não há como conciliar a premissa central de
Darwin - de que toda a diversidade e complexidade da vida aconteceu por um processo
cego - com qualquer conceito de "providência criativa de Deus". Ou lei natural. Ou,
finalmente, a moralidade em qualquer sentido. Se o acaso e a seleção cega são juntos a
força motriz fundamental no mundo, isso não deixa espaço para Deus. E foi isso que
Darwin e seus popularizadores e dogmatizadores pretendiam o tempo todo.
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Zmirak entrou na crisálida como um evolucionista teísta e saiu de lá como um defensor do Design
Inteligente. É difícil imaginar um endosso mais convincente para um livro. Ele oferece os
comentários como parte de uma revisão mais abrangente de recomendações para leitura de final
de verão.
Pe. Chabarek é também o autor do belo e novo site Aquinas.Design, sobre o qual já apresentamos
aqui.
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