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CAPÍTULO 1

O QUE É APOLOGÉTICA?
Estai sempre preparados para responder a todo que vos pedir
a razão da esperança que há em vós (1Pe 3.15).

Antes de ler o capítulo 1
O propósito do livro Em guarda é prepará-lo para dar uma “razão da esperança”
que há em você (1Pe 3.15). Essa é a tarefa da apologética cristã. Como o dr.
Craig explica no primeiro capítulo, apologética envolve apresentar uma defesa da sua fé. Por meio do estudo da apologética, você passará a reconhecer a
importância vital de entender em que você crê e por qual motivo.
A tradição de defender a fé cristã usando a analogia de um procedimento
formal do tribunal é antiga. Apologia, a raiz grega da palavra apologética, originalmente se referia a “falar em defesa de”, como em um tribunal. Pense nessa
analogia do tribunal ao deparar com dois outros termos que usaremos: argumento
e premissa. Na lógica, assim como no tribunal, um argumento é a razão apresentada para provar uma tese. Muitas vezes, as pessoas usam a palavra “argumentação”
de um modo que sugere um conflito. Mas quando um juiz pede a um advogado
que apresente um argumento, não está lhe pedindo que discuta com alguém. Pelo
contrário, o argumento apresentado será a razão que servirá de apoio ao caso.
Formalmente, um argumento consiste em uma ou mais afirmações denominadas premissas. Cada premissa declara algo, como, por exemplo: “Qualquer coisa que passa a existir tem uma razão para sua existência”. Se puder
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demonstrar que todas as premissas do seu argumento são verdadeiras, e se o seu
argumento obedecer às leis da lógica, elas levam inevitavelmente à conclusão
que você propôs. Ao utilizar esses métodos da lógica formal, podemos prover
argumentos plausíveis para a verdade do cristianismo.
O propósito deste guia de estudo é facilitar o entendimento, estimular a
investigação e conduzir o leitor a discussões envolventes e desafiadoras. Assim
que tiver uma sólida compreensão deste material, você poderá compartilhar seu
conhecimento com outros cristãos, bem como responder a desafios de céticos.
Este guia também ampliará o escopo do seu estudo com informações adicionais, incluindo exercícios, um glossário de alguns termos utilizados em cada
capítulo e resumos biográficos de indivíduos mencionados ao longo do livro.
O século 21 apresenta tanto novas oportunidades quanto novos desafios
para a nossa fé. Por um lado, hoje, a defesa da fé em Deus e em Jesus pode ser
elaborada de um modo mais poderoso do que em qualquer outra época. Por
outro lado, o movimento conhecido como o “novo ateísmo” explora incidentes do terrorismo islâmico para colocar em dúvida todas as religiões. Os céticos questionam se há alguma religião que pode ser considerada verdadeira,
enquanto as elites culturais menosprezam crentes que levam a Bíblia a sério.
Você poderá abordar essas questões ao aprender alguns argumentos e evidências básicas a favor da fé cristã. Em guarda lhe proporcionará a base para uma
fé bem fundamentada.
Começaremos cada capítulo do guia de estudo com um breve resumo
do capítulo correspondente ao livro. Assim, você poderá certificar-se de que
entendeu os principais pontos do conteúdo apresentado. A partir disso, passaremos às seções de reflexão e discussão. A seção de reflexão é direcionada
a todos os leitores, mesmo os que não participam de um grupo de estudo.
A seção de discussão é direcionada para uso em grupo, mas também serão
beneficiados os leitores que refletirem individualmente sobre as questões
propostas. Se você começou a ler Em guarda sozinho, que tal iniciar o seu
grupo de estudo? Após a seção de discussão, você encontrará um glossário
de termos, resumos biográficos de indivíduos mencionados no decorrer dos
capítulos e uma lista de recursos bibliográficos para estudos posteriores.
Vamos começar! Leia o primeiro capítulo de Em guarda e, após a leitura,
continue seu estudo através das seções de resumo, reflexão e discussão.
8 J
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Resumo do capítulo
Dr. Craig nos convida a aprendermos a defesa básica da fé cristã. Ele dá
três razões principais pelas quais a apologética é uma parte vital do discipulado cristão.

Para influenciar a cultura
Precisamos moldar a cultura de forma que a influência do cristianismo não seja
menosprezada. Enquanto pessoas que vivem em uma cultura predominantemente cristã podem vir a crer de forma simples e fácil, as que foram criadas em
uma cultura secular são céticas quanto ao cristianismo. Nossas universidades
mais importantes, constituídas séculos atrás em nome de Cristo, têm se tornado
hostis em relação ao cristianismo. É necessário que mudemos a percepção em
nossa cultura de que cristãos são anti-intelectuais.

Para fortalecer os que creem
Saber em que você crê e o motivo de sua fé fará de você uma testemunha de
Cristo mais confiante e ousada. Também o ajudará a perseverar em tempos
de dúvida e dificuldades. Com sua fé sob ataque do secularismo crescente na
sociedade, você não pode evitar os questionamentos a respeito do que você crê.
Saber as respostas para os desafios mais comuns ao cristianismo e desenvolver a
paixão para encontrar novas respostas fortalecerá sua fé. Também tornará você
uma pessoa mais interessante e madura.

Para ganhar os incrédulos
A habilidade de ganhar os que não creem aumenta com o conhecimento apologético. Você pode tornar-se uma testemunha de Cristo mais eficaz ao estar
preparado para dar a razão da sua esperança.

Reflexão e discussão
Reflexão
Estude o exemplo de um esboço de argumento que se encontra no final do capítulo 1. Certifique-se de que você entendeu como usá-lo. O quadro apresenta na
O QUE É APOLOGÉTICA?
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coluna da esquerda, sob o título de “Prós”, um argumento favorável e na coluna
da direita, sob o título de “Contras”, as objeções que podem ser levantadas por
um oponente. As setas que vão e voltam representam um possível diálogo entre
o proponente do argumento e seu oponente. À medida que você avançar na
leitura do livro Em guarda, tenha o hábito de revisar os esboços de argumentos
que estão no final da maioria dos capítulos. Com os pontos mais importantes
do capítulo ainda frescos em sua memória, o esboço ajuda a assegurar que você
entenda como o argumento funciona.
Tendo por base as informações desse capítulo, separe um tempo para refletir sobre cada uma das seguintes perguntas antes de ir à sua sessão em grupo.
Mesmo se você nunca estudou apologética, provavelmente já foi convidado
a explicar por que acredita em Deus ou por que é cristão. Você acha que sua
explicação foi suficiente? Enquanto começa esse estudo, procure avaliar a necessidade da apologética em sua comunidade com estas perguntas:

• Qual atitude demonstram em seu trabalho ou escola em relação
ao cristianismo?
É considerado politicamente incorreto identificar-se como um
cristão?
Você já teve medo de falar de Cristo porque sentia que não poderia
responder aos questionamentos das pessoas?
Sua fé já foi desafiada? Você está pronto para defendê-la caso
isso aconteça?
Algum membro da sua igreja já identificou a necessidade de treinamento para a apologética cristã?
Qual é a importância dada à apologética por amigos na igreja e
outros cristãos?

•
•
•
•
•

Discussão
Antes de encontrar-se com seu grupo de estudo, revise as perguntas a seguir,
propostas para a discussão. Talvez você queira anotar suas opiniões antes do
encontro. De qualquer modo, esteja preparado para compartilhar suas respostas
com o grupo. O líder talvez prefira direcionar as perguntas ou queira simplesmente lê-las em voz alta para uma discussão aberta.
10 J
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Você já ouviu pessoas fazendo afirmações como as listadas a seguir? Como
você reage quando as ouve? Em ambiente de grupo, compartilhem as respostas
de cada um para as afirmações e, em seguida, comentem as respostas.

• “Sou espiritual, não religioso. Por que importaria se existe ou não
•
•
•
•
•

•

um Deus?”
“Quanto mais cedo nos livrarmos dessas fantasias e superstições de
que existe um ‘Superpai’ no céu, melhor. Finalmente a ciência poderá
ter o seu devido lugar como a verdadeira salvadora da humanidade.”
“A bondade em amor é a minha religião; ser simplesmente bom para
os outros e não me preocupar se existe um Deus.”
“Se realmente existe um Deus, ele não se importa com quanto sofremos.”
“Eu costumava ir à igreja, mas como não obtive nenhuma coisa pela
qual orei, percebi que não havia Deus algum me ouvindo.”
“Como você pode acreditar que esse cara que viveu dois mil anos
atrás voltou da morte para a vida?! Você espera que alguém mais faça
algo assim? Isso não
faz sentido!”
ATIVIDADE
“Cristãos são ignoranAnote suas melhores respostas para cada
uma dessas afirmações de céticos. Após
tes, fanáticos, fascistas!
o término da leitura do último capítulo
Eles pensam que sode Em guarda, você poderá rever suas
mente a religião deles
primeiras respostas para avaliar quanto sua
está certa!”
habilidade na apologética melhorou.

glossáRio
ateísmo. Crença de que não existe Deus.
ceticismo. Posição filosófica segundo a qual o juízo deveria ser suspenso.
Hare Krishna. Nome comum para os membros da Sociedade Internacional
para a Consciência de Krishna, uma seita do hinduísmo.
Pentecostes. Evento bíblico de Atos 2.1-6, em que os cristãos receberam o
Espírito Santo.
O QUE É APOLOGÉTICA?
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relativismo. Escola de filosofia que rejeita verdades absolutas. O relativismo
moral, por exemplo, rejeita verdades morais absolutas, sustentando que valores morais são determinados por circunstâncias sociais e culturais.
secularismo. Filosofia que afirma que o governo ou qualquer outra entidade deveriam existir separados da religião e/ou da fé religiosa. O termo foi
cunhado pelo escritor britânico George Holyoake em 1851.
Universidade de Louvain (Université Catholique de Louvain). Universidade
belga que se originou no século 15 da junção de instituições precedentes.
Dr. Craig foi um pesquisador visitante nessa instituição de 1987 a 1994.
Universidade de Stanford. Fundada em Stanford, Califórnia, Estados Unidos,
em 1891.
Universidade do Porto. Universidade localizada na cidade do Porto, em
Portugal, fundada no ano de 1911.
Universidade de Princeton. Fundada na cidade americana de Princeton, Nova
Jersey, em 1746. Uma das oito universidades da Liga Ivy, situada no nordeste dos Estados Unidos.

Resumos biográficos
Aristóteles (384-322 a.C.). Filósofo grego clássico, foi aluno do filósofo
grego Platão.
Dawkins, Richard (n. 1941). É um biólogo inglês evolucionista. Como autor
de The God delusion [edição em português: Deus, um delírio, tradução de
Fernanda Ravagnani (São Paulo: Companhia das Letras, 2007)], Dawkins
é um proponente franco do ateísmo.
Harris, Sam (n. 1967). Considerado um novo ateu, autor de The end of faith
[edição em português: A morte da fé, tradução de Claudio Carina e Isa Mara
Lando (São Paulo: Companhia das Letras, 2009)] e Letter to a Christian
nation [edição em português: Carta a uma nação cristã, tradução de Isa Mara
Lando (São Paulo: Companhia das Letras: 2007)]. Possui pós-doutorado em
neurociência pela Universidade da Califórnia, Los Angeles, Estados Unidos.
Hitchens, Christopher (n. 1949). Nascido na Inglaterra, mas erradicado nos
Estados Unidos, é autor de God is not great: how religion poisons everything
12 J
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[edição em português: Deus não é grande: como a religião envenena tudo,
tradução de Alexandre Martins (Rio de Janeiro: Ediouro, 2007)]. A crítica
social de Hitchens aparece frequentemente em impressos e na mídia eletrônica. Seu irmão, Peter Hitchens, é cristão. O debate do dr. Craig com
Christopher Hitchens na Universidade de Biola, em 2009, foi acompanhado por um público de mais de dez mil pessoas.
Lewis, C. S. (1898-1963). Foi um romancista e acadêmico britânico. Inicialmente, um ateu, Lewis se tronou cristão enquanto professor da Universidade de Oxford. Além de suas obras na área da apologética cristã, ele
é conhecido pela série The chronicles of Narnia [edição em português: As
crônicas de Nárnia, tradução de Paulo Mendes Campos e Silêda Steuernagel
(São Paulo: Martins Fontes, 2009)] e por outras obras de ficção.
Platão (428-347 a.C.). Filósofo grego clássico, foi aluno do filósofo
grego Sócrates.
Sócrates (c. 469-399 a.C.). Filósofo grego, seu ensino é conhecido somente
através de menções nos diálogos de Platão.
Strobel, Lee (n. 1952). Jornalista americano e apologista cristão; ex-cético.
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