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Resumo 

 

A presente pesquisa se propôs pesquisar a o impacto do desenvolvimento das Ciências 

Naturais na linguagem e na atividade teológica.   

O tema da presente pesquisa é a relação entre Teologia e Ciências Naturais, visando 

especialmente reconhecer a influência mútua do ponto de vista da ampliação de colaboração 

entre uma e outra. Dentre as Ciências Naturais destacam-se em especial as que dizem respeito 

à vida e à natureza. O tema diz respeito ao campo mais amplo da relação entre Religião e 

Ciência, com frequência vistas como áreas antagônicas e mutuamente excludentes. O foco da 

investigação está, por um lado, no impacto da linguagem religiosa e teológica, em geral 

moldada em ambiente pré-científico, gerando conflitos de interpretação (RICOEUR). De 

outro lado, as ciências obrigam também a mudança de pensamento e cosmovisões, o que 

obriga a Teologia a refazer-se em algumas de suas estruturas mentais. 

Como resultados pretendidos no início da pesquisa estão a elaboração de um artigo, a 

elaboração de uma fonte bibliográfica mais atual sobre o tema, e com isto uma atualização da 

discussão acerca do tema. Está prevista uma palestra conjunta com a Faculdade de 

Biociências sobre a Evolução e Criação e a criação de um espaço para diálogo entre áreas do 

conhecimento envolvidas.  

Chega-se assim à conclusão de que a partir do momento em que as ciências positivas 

entram em contato com a Teologia, esta se adapta proporcionando para as pessoas que vivem 

num contexto cientifico um sentido para a religião e a fé.  

A Teologia ilumina as Ciências naturais, no sentido de que dignifica o ser humano, 

impedindo que este torna-se apenas um objeto de estudos, mostra a face transcendente da 

humanidade. As ciências Naturais trazem novos conceitos e horizontes para a Teologia acerca 
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do homem e do cosmos; ajudada pela Ciências Naturais, a Teologia se faz presente na história 

e na realidade da humanidade. Duas ciências que se complementam, assim caminham 

Teologia e Ciências Naturais. 
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