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Debate com um Ateísta  
 

Greg L. Bahnsen  
 

 
Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1 

 
 
 

Dr. Bahnsen: Todas as questões factuais são respondidas da mesma forma? 
 
Dr. Stein: Não, não são. Elas são respondidas pelo uso de certos métodos, 
apesar desses serem os mesmos – razão, lógica, apresentação de evidência e 
fatos. 
 
Dr. Bahnsen: Certo. Eu ouvi você mencionar obrigações lógicas e auto-
contradições lógicas em seu discurso. Você disse isso? 
 
Dr. Stein: Disse. Eu usei essa frase sim. 
 
Dr. Bahnsen: Você crê que existem leis da lógica, então? 
 
Dr. Stein: Absolutamente! 
 
Bahnsen: Elas são universais? 
 
Dr. Stein: Os seres humanos concordam sobre elas. Elas não são leis que 
existem fora, na natureza. Elas são consensuais. 
 
Dr. Bahnsen: Elas são simples convenções, então? 
 
Dr. Stein: Elas são convenções, mas convenções que são auto-verificáveis. 
 
Dr. Bahnsen: Elas são leis sociológicas ou leis do pensamento? 
 
Dr. Stein: Elas são leis do pensamento que são interpretadas pelos homens e 
promulgadas por eles. 
 
Dr. Bahnsen: Elas são materiais em natureza? 
 
Dr. Stein: Como uma lei pode ser material em natureza? 
 
Dr. Bahnsen: Essa é uma pergunta que eu iria lhe fazer. 
 
Dr. Stein: Eu diria não! 
 
[MODERADOR: Dr. Stein, você tem agora a oportunidade para interrrogar o 
Dr. Bahnsen] 
 
Dr. Stein: Dr. Bahnsen, você chamaria Deus de material ou imaterial? 
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Dr. Bahnsen: Imaterial. 
 
Dr. Stein: O que é algo que é imaterial? 
 
Dr. Bahnsen: Algo que não é estendido no espaço. 
 
Dr. Stein: Você pode me dar um exemplo de algo além de Deus que seja 
imaterial? 
 
Dr. Bahnsen: As leis da lógica. 
 
[MODERADOR: Eu tenho que pedir que a audiência acalme-se, por favor. Por 
favor. Abstenham-se de rir e aplaudir. Vocês podem conter-se, por favor?] 
 

 
Fonte: Pequeno trecho do famoso debate entre o Dr. Bahnsen e o ateísta 
Dr. Stein. O texto original completo pode ser lido aqui: 
 
http://www.popchapel.com/Resources/Bahnsen/GreatDebate/GreatDebate_v1.3.pdf 
 
Sinta-se livre para traduzir e nos enviar! J 
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