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LIÇÃO 

        

 

 

 

Texto temático: “O Verbo estava no 
mundo, o mundo foi feito por 
intermédio dele, mas o mundo não o 
conheceu” (Jo 1.10). 

 

 

 Segundo o agnosticismo, não há possibilidade de conhecer a Deus ou 
ter conhecimento de Deus. 

 O agnóstico não chega a negar a existência de Deus, ele simplesmente 
nega a possibilidade de conhecê-Lo. 

 Agnosticismo tem sua base filosófica nos ensinos de Immanuel Kant e 
David Hume do século 18.  

Hume argumenta se não dá para quantificar ou estabelecer algo como fato ou 
realidade, o mesmo não merece ser contemplado (David Hume, Investigação 
Concernente ao Entendimento Humano). Ele afirma que todo conhecimento é 
derivado dos sensos ou experiência humana, depois de ter passado pelo 
raciocínio, para verificar se há conexões entre as diversas experiências, a fim 
de fazer sentido delas. 

Portanto para o agnóstico, não é possível estabelecer uma conexão entre as 
coisas que existem e o Deus que as criou. Tais coisas são fora da competência 
humana. Quer dizer, o ser humano não pode estabelecer a conexão entre a 
existência do mundo e a existência de Deus. 

Responder: Porque o filósofo Hume acha impossível conhecer a Deus? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

  1 
AGNOSTICISMO 

I O QUE É AGNOSTICISMO? 



       www.projeto-timoteo.org                                                                                     3ª edição 

5 

 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

 

 

1. Frente ao agnóstico, é correto dizer que o ser humano não pode 
conhecer a Deus totalmente, desde que todos nós somos finitos e de 
conhecimento finito. O apóstolo Paulo ressalta este ponto: “Porque, 
agora, vemos como em espelho, obscuramente; então, veremos face a 
face. Agora, conheço em parte; então, conhecerei como também sou 
conhecido” (1 Co 13.12). É certo dizer que nós não podemos conhecer a 
Deus, nem em parte, sem a ajuda de Deus, ou sem que ele se revele a 
nós. O apóstolo João afirma: “Ninguém jamais viu a Deus; o Deus 
unigênito, que está no seio do Pai é quem o revelou” (Jo 1.18). 

2. O agnóstico questiona o conceito de tempo. O mundo veio a existir no 
tempo, ou antes que o tempo existia? Tratamos da inabilidade de 
expressar determinadas coisas ou idéias, simplesmente porque a nossa 
linguagem é inadequada para tal tarefa. 

O infinito ou eterno não pode ser considerado como se fosse uma série 
de tempos, cada um antecedendo o outro, segundo o agnosticismo. É 
melhor dizer que a história e o próprio mundo começaram no iniciou do 
tempo. Antes disso, existia somente a eternidade. 

Para argumentar como o agnóstico  que o tempo sempre existia é 
problemático, porque nos leva a perguntar: “Quando começou o tempo, 
e o que existia antes do tempo”? A regressão é infinita. Assim, 
acabamos exatamente onde nós começamos e a pergunta não tem 
resposta. 

Há uma só resposta. Tudo que é finito (inclusive o tempo e espaço) tem 
começo, e para começar precisa de uma causa pré-existente. Esta 
causa é Deus. 

Claro, o finito não pode compreender o infinito, nem aquele que é sujeito 
ao tempo e espaço pode compreender o eterno. Contudo, a 

ll COMO REFUTAR O AGNOSTICISMO 
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impossibilidade de compreender o infinito e o eterno, digamos Deus, não 
é o suficiente para negar que existe tal realidade. Ainda que seja fora do 
âmbito do nosso conhecimento, é uma realidade existente. 

3.  O agnóstico argumenta a partir da necessidade de uma causa para 
todas as coisas. É verdade que o finito tem causa responsável por sua 
existência. Ele veio a existir em determinado momento, no tempo ou no 
início do tempo. O infinito, entretanto, não tem causa, porque sempre 
existiu, isto é, antes do tempo existir. 

Responder: Quando e como começou a história do mundo? Conte nas 
suas próprias palavras. Inclua na sua resposta algo sobre o tempo, a 
eternidade, e Deus: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

 

 

Prosseguimos para perguntar se é possível conhecer este Deus? O agnóstico 
argumenta que não é possível. O cristão responde que é possível, mas 
somente mediante a auto-revelação de Deus. Por iniciativa própria, Deus 
determinou se revelar a nós, através de sua obra na criação (ver Jó 40); 
através de sua Palavra (a Lei e os profetas); e finalmente na pessoa de seu 
Filho, Jesus Cristo (Hb 1.1). 

Todo argumento filosófico é baseado em pressuposição ou dogmatismo, 
exatamente o que o agnóstico se empenha para opor. Qualquer posição 

III CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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filosófica requer uma atitude de fé, ou para crer, ou para não crer. Os 
argumentos filosóficos fazem surgir perguntas em relação à fé cristã, mas não 
conseguem apresentar uma resposta, apenas mais perguntas. 

As respostas que cabem ao cristão utilizar, frente aos argumentos dos 
incrédulos, são fundamentadas no raciocínio bíblico e na experiência cotidiana: 
o Deus que é, por muitos, desconhecido, é aquele que se manifesta a nós à 
medida que ele venha em busca dos perdidos e aos que estão longe dele (Lc 
15.4). Só o Deus da Bíblia faz isso. 

 

Responder: Como o crente pode conhecer a Deus? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


