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VATICANO - A IGREJA TEM NECESSIDADE DA CIÊNCIA E A CIÊNCIA TEM
NECESSIDADE DA RELIGIÃO
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – “ a Igreja reafirma a legítima autoridade da ciência e o seu apresso por esta
forma eminente de saber humano, reconhecendo também os próprios erros em mérito cometidos no passado. no
mundo científico se advertem sintomas de uma intervenção de tendência nos confrontos da religião. A postura
hostil do cienticismo positivista parece hoje ter os dias contados. Os progressos científicos tornaram a ciência
mais consciente dos seus limites, de sua insuficiência”. Assim afirmou em 12 de maio o cardeal Paul Poupard,
Presidente do pontifício Conselho para a Cultura, intervindo junto a pontifícia Universidade lateranense em um
Congresso de Estudos no milênio de morte do Papa Silvestre II (Gerbert d’Aurillac). o Congresso foi uma ocasião
para apresentar o Projeto STOQ: um vasto projeto de pesquisa e de estudos sobre ciência e religião que envolve
três Universidades Pontifícias.
“A Igreja tem necessidade da ciência e a ciência tem necessidade da religião – disse o Cardeal Poulard. A Igreja
gostaria de ajudar os cientistas a evitarem a tentação de oferecer uma visão unilateral do universo e do homem,
deixando de lado outras formas de saber. A ciência tem necessidade de recuperar a sua dimensão sapiencial, como
freqüentemente nos lembra João Paulo II, isto é, uma ciência aliada ao conhecimento, para que o trinômio ciência.
– tecnologia -conhecimento sirva em causa do verdadeiro bem do homem, de todo o homem e de todos os
homens”. Em um tal contexto se insere o projeto STOQ, sob a direção e patrocínio do pontifício conselho da
Cultura, que visa essencialmente favorecer o confronto de pensamento entre as Igrejas e as comunidades eclesiais
cristãs com o mundo científico.(AP) (13/5/2003 – Agência Fides – linhas: 24; palavras: 303)
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O texto integral da intervenção do Cardeal Paul Poupard está em www.fides.org:
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