Resumo de Dicionário de Cristianismo e
Ciência
OBTENHA RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DIFÍCEIS ENVOLVENDO FÉ
e CIÊNCIA Adão e Eva • a idade da Terra • Mudança climática • Evolução
• Registro fóssil • Dilúvio de Noé • Milagres • Cosmologia • Teoria do Big
Bang • Bioética • Darwinismo • Morte • Vida extraterrestre • Multiverso •
Teoria das cordas • e muito, muito mais.
Qual é a relação entre cristianismo e ciência? Como a teologia cristã se
relaciona com a investigação científica? Quais são as filosofias
concorrentes da ciência, e elas “trabalham” com uma fé cristã baseada na
Bíblia?
Nenhuma obra de referência cobriu esse terreno suficientemente — até
agora. Em um volume, você terá acesso instantâneo a mais de 450
conceitos cruciais na interação contínua entre ciência, filosofia, teologia,
história e fé cristã.
ELEMENTOS CONTIDOS NESTE DICIONÁRIO • Entradas para mais de
450 termos-chave, teorias, indivíduos, debates e muito mais irão ajudá-lo
a pensar em algumas dos tópicos mais desafiadores da atualidade,
incluindo mudanças climáticas, evolução, bioética e muito mais.
• Ensaios de mais de 140 principais estudiosos internacionais, incluindo
Francis Beckwith, Michael Behe, Darrell Bock, William Lane Craig, James
Hannam, Rodney Holder, Hugh Ross, Craig Keener, J.P. Moreland, Davis
Young e John Walton.
• Exposições de múltiplas perspectivas sobre tópicos controversos
permitem que você entenda e compare os pontos de vista. • Subsídios
sobre personagens que moldaram a interação entre ciência e religião —
Agostinho, Aquino, Bacon, Darwin e Stephen Hawking são apenas o
começo.
• Sistema completo de referência cruzada, e os verbetes incluem

referências e recomendações para leitura adicional. “Qualquer cristão que
estude os ramos de conhecimento humano desejará um exemplar desse
dicionário por perto.” — Scot McKnight, Northern Seminary “Esse é um
recurso inestimável que deve pertencer à biblioteca de todos os cristãos.
Vou manter o meu por perto quando escrever.” — Lee Strobel, autor do
livro Em defesa de Cristo e professor da cátedra de Apologética de
Elizabeth e John Gibson, Universidade Batista de Houston “Esse
dicionário brilha com perspectivas acaloradas, controversas e variadas.”
— Karl Giberson, professor de Ciência e Religião, Stonehill College “Esse
livro é o ponto de partida sempre que questões pertinentes à relação do
cristianismo com a ciência forem abordadas.” — K.
Scott Oliphint, Westminster Theological Seminary “Estou certo de que
esse dicionário servirá à igreja durante muitos anos, levando muitos a
demonstrar que a ciência moderna pode glorificar o Criador e honrar sua
criação.” — Denis O.
Lamoureux, University of Alberta “‘Dicionário' é um nome muito humilde
para o que esse livro é. Espero que ele ofereça orientação valiosa para a
exatidão da fé cristã.” — C.
John Collins, Covenant Theological Seminary “This wide-ranging
dictionary offers thorough coverage. Mapping the intellectual landscape.
Any serious reader who turns to it for reference or for more thorough study
will learn a great deal.” Esse dicionário tão abrangente oferece uma
compreensão minuciosa [.] delineando o panorama intelectual.
Qualquer leitor sério que se volte para ele a fim de consultá-lo ou estudar
mais profundamente vai aprender muito. — Timothy McGrew, professor e
presidente do Departamento de Filosofia, Western Michigan University
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