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Prova de que Deus existe 
 

Sye Ten Bruggencate 
 
 

Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1 

 

Provavelmente você já ouviu que é impossível provar que Deus 
existe. O que ouviu é errado. Não somente a existência de Deus pode ser 
provada, mas negar a prova mina o pensamento racional. É verdade que 
Deus não precisa que ninguém, muito menos esse artigo, prove sua 
existência. A Bíblia ensina que a existência de Deus é tão óbvia que não 
temos escusa para negá-la. Ofereço oito passos para a prova lógica da 
existência de Deus somente em adição ao que você já sabe (e pode estar 
suprimindo). 

Esse artigo NÃO é sobre dinheiro, nem tentará justificar guerras 
injustas ou ações pecaminosas de assim chamados cristãos. Esse artigo 
NÃO é sobre se você está satisfeito, feliz, em paz, quer se sinta farto ou 
um fracasso. Esse artigo É sobre a verdade. A verdade que somos 
pecadores, que temos desafiado a Deus, que temos ofendido, negado a 
sua autoridade, e nos colocado em guerra contra ele. Esse artigo É sobre 
as conseqüências eternas do nosso pecado, o julgamento que 
merecemos por nossa rebelião e o único caminho pelo qual podemos 
nos acertar com Deus. 

Se você é honesto com o que crê realmente, esse artigo o levará à 
prova de que Deus existe. Esse artigo não oferece persuasão, mas prova 
lógica. É minha esperança e oração que Deus renove seu coração e use 
esse artigo como uma ferramenta para lhe ajudar a entender sua 
condição, soltar suas armas e aceitar a promessa de salvação, e a paz 
que excede todo entendimento. 

Passo Um: Leis da Lógica 

No começo mencionei “prova lógica”. O primeiro passo para a prova que 
Deus existe é determinar se você realmente crê que as leis da lógica 
existem. A prova lógica seria irrelevante para alguém que nega que as 
leis da lógica existem. Um exemplo de uma lei da lógica é a lei da não-
contradição. Essa lei declara, por exemplo, que não pode ser verdade 
que meu carro está na garagem e não está na garagem ao mesmo tempo. 

                                                   
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido e ligeiramente adaptado em Outubro/2006. 
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Passo Dois: Leis da Matemática 

As operações básicas da aritmética são adição, subtração, multiplicação 
e divisão. As leis da matemática, então, são basicamente descrições do 
que acontece dentro dessas operações (e outras mais complexas 
também). Por exemplo, com a lei da adição sabemos que se você tomar 4 
coisas e adicionar 3, terminará com 7 coisas. 

Passo Três: Leis da Ciência 

Leis da ciência são basicamente descrições do que a matéria faz baseado 
em observações repetidas, e são usualmente expressas em equações 
matemáticas. Um exemplo de uma lei da ciência é a lei da gravidade. 
Usando a lei da gravidade, podemos predizer quão rápido um objeto 
mais pesado que o ar cairá no chão, dado os fatores para a equação. 

Passo Quatro: Leis Morais Absolutas 

Eu raramente ouvi alguém negar que as leis da lógica, matemática ou 
ciência existem, mas frequentemente ouço as pessoas negarem a 
existência das leis morais absolutas. Enquanto as leis da lógica, ciência e 
matemática descrevem a realidade, e como as coisas se comportam, as 
leis morais absolutas descrevem como os humanos deveriam ou não 
deveriam se comportar. 

Estupro e molestação de crianças são dois exemplos de erros morais 
absolutos. 

Passo Cinco: A Natureza das Leis (a) 

Ao chegar aqui, você já deve ter reconhecido que as leis da lógica, 
matemática, ciência e moralidade absoluta existem. Agora 
examinaremos o que você crê sobre essas leis. Elas são materiais ou 
imateriais? Em outras palavras, elas são feitas de matéria, ou são 
entidades ‘abstratas’? – são coisas físicas ou não-físicas? 

Passo Seis: A Natureza das Leis (b) 

Você deve ter reconhecido que as leis da lógica, matemática, ciência e 
moralidade absoluta existem e não são materiais. A próxima pergunta é 
se você crê que elas são universais ou determinadas pelo indivíduo. 2+2 
= 4 somente onde você está, e somente porque você disse, ou se trata de 
uma lei universal? 

Passo Sete: A Natureza das Leis (c) 

Você deve ter reconhecido que as leis da lógica, matemática, ciência e 
moralidade absoluta existem, que não são materiais e que são 
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universais. A próxima pergunta é se você crê que elas estão mudando ou 
não. 

Essas leis estão mudando? 

Se você crê que as leis da lógica, matemática, ciência e moralidade 
absoluta estão mudando, então viver com a expectação que elas não 
mudam seria inconsistente com sua crença. Sem dúvida, você levanta 
toda manhã esperando que essas leis sejam as mesmas do dia anterior. 
Você não pensa duas vezes antes de tomar uma água pura por não saber 
se as propriedades da água que te nutriu ontem te matarão hoje. Você 
não se pergunta se ainda será correto amar seus filhos amanhã. 

Veja, você nega que as leis imateriais e universais da lógica, 
matemática, ciência e moralidade absoluta sejam imutáveis, mas baseia 
sua vida sobre a natureza imutável delas. A menos que você reconsidere 
a questão, seu caminho para a prova oferecida neste artigo de que Deus 
existe termina aqui. É minha oração que você desista desse pensamento 
irracional e retorne à busca pela verdade. 

Sim, as leis não estão mudando! 

Se você chegou aqui, já deve ter reconhecido que as leis imateriais, 
universais e imutáveis da lógica, matemática, ciência e moralidade 
absoluta existem. Leis universais, imateriais e imutáveis são necessárias 
para que o pensamento racional seja possível. Leis universais, imateriais 
e imutáveis não podem explicar as coisas se o universo é aleatório ou 
somente material em natureza. 

A Bíblia nos ensina que há 2 tipos de pessoas neste mundo, 
aquelas que professam a verdade da existência de Deus e aquelas que 
suprimem a verdade da existência de Deus. As opções de ‘procurar’ a 
Deus, ou não crer em Deus não estão disponíveis. A Bíblia nunca tenta 
provar a existência de Deus e declara que a mesma é tão óbvia que 
estamos sem escusa por não crer nela.   

Romanos 1 vs. 18-21 diz: 

A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão 
dos homens que detêm a verdade pela injustiça; porquanto o que 
de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus 
lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o 
seu eterno poder, como também a sua própria divindade, 
claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo 
percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens 
são, por isso, indesculpáveis; porquanto, tendo conhecimento de 
Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças; antes, 
se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-
lhes o coração insensato. 
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 Somente num universo governado por Deus é que as leis 
universais, imateriais e imutáveis existem. Somente num universo 
governado por Deus é que o pensamento racional é possível. Usamos o 
pensamento racional para provar as coisas. Portanto… 

 

A Prova de que Deus existe é que sem ele não poderíamos provar 
nada. 

Observe que a prova não diz que os incrédulos professos não provam 
coisas. O argumento é que você deve tomar emprestado da cosmovisão 
cristã, e de um Deus que torna as leis universais, imateriais e imutáveis 
possíveis, para provar algo. 

 Em lógica, esse tipo de prova é chamado “lógica transcendental”, 
ou “a impossibilidade do contrário”, onde Deus é a base de qualquer 
pensamento racional. Somente a cosmovisão cristã pode sustentar 
logicamente a racionalidade. 

 

Fonte: http://www.proofthatgodexists.org/ 
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