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Deus, religio, moral, origem e sentido da vida, livre-arbtrio: em
Atesmo & Liberdade, assuntos fundamentais so postos luz da razo,
em uma tentativa de esclarecer algumas das mentiras e verdades que

nos cercam. Polmico, franco, revelador e ousado, Atesmo &
Liberdade um convite reflexo, ao livre-pensar e busca por uma
explicao racional e coerente sobre o homem e o mundo. *

*APRESENTAOPREFCIO:: PARTE IINTRODUO GERALOS
FUNDAMENTOS DO ATESMOARGUMENTOS EM FAVOR DA
EXISTNCIA DE DEUSARGUMENTOS CONTRA A EXISTNCIA
DE DEUSRELIGIO COMO ALIENAO E CONTROLE SOCIAL::

PARTE IIINTRODUO PARTE IIOS FUNDAMENTOS DA
TEORIA DA EVOLUOA REPRESENTAO DA

REALIDADESOBRE O FUNDAMENTO DA MORALSOBRE O
SENTIDO DA VIDAAS RAZES DO CORPOO HOMEM, O
MUNDO E O NADA:: APNDICESOBRE A LIBERDADE E O
LIVRE-ARBTRIOSOBRE O AUTORREFERNCIAS * *"e;J li
alguns bons livros sobre atesmo, mas acredito que o Atesmo &

Liberdade, do Andr Cancian, o melhor deles, em particular por ter



sido escrito na nossa lngua nativa, o que torna o texto ainda mais
claro e prximo. Chega a ser quase que um livro didtico, que vai te
acompanhando passo a passo em um processo que podemos chamar
de 'libertar-se a si mesmo'. O que pode tornar o livro de difcil leitura

no o livro em si, mas a dolorosa 'faxina interior' que o leitor
conduzido a fazer.Gostei tanto que acabei comprando os outros dois
livros (O Vazio da Mquina e Atesmo e Niilismo) que juntos formam
uma espcie de trilogia, de complexidade crescente e gradual, mas

muito bem escrita, coesa e reveladora.Para mim, hoje, Andr Cancian
uma referncia neste assunto."e;- Alexandre Lima"e;Muito bom. Uma

dose de realidade acompanhado dum bom prato lgica."e;- Andr
Mestrinier"e;Atesmo & Liberdade foi a ltima pedra na construo do
meu eu livre de qualquer resqucio de religio. Foi como conversar
com algum que havia acabado de conhecer, mas que j representava
um velho amigo por compartilhar ideias e angstias to antigas."e;-

Lucinea Brabo"e;O livro Atesmo e Liberdade prova categoricamente
a inexistncia de Deus. Sabemos que essa fico fora projeto da mente
humana. Se a Bblia provasse a existncia de Deus, as revistas em
quadrinhos provariam a existncia do super-homem."e;- Paulo
Duarte"e;Confesso que antes de adquirir o livro do Andr, andei

muito pelo site ateus.net, de sua autoria. L visitei o frum, li os artigos
dispostos. S depois de haver circulado uns meses pelo site, decidi

adquirir o tal exemplar. E devo dizer que apesar de esperar bastante,
ainda me surpreendi com o seu contedo. Disposto de maneira didtica
e elegante, o que temos so mais de 200 pginas passando por uma
variedade de assuntos correlatos com a temtica do atesmo - desde a
uma breve histria e conceitos, at discusses relevantes como, por

exemplo, o livre-arbtrio e vises de mundo.O livro, que no se resume
a discutir o atesmo, dispe em suas laudas tambm sobre o homem, e
um apanhado filosfico de alto nvel, que cumpre a funo de ser um
manual seguro para todos aqueles dispostos a trilhar um caminho
para o conhecimento de sua condio humana. uma grande e corajosa
obra. Dispomos de poucas assim, em nossa lngua e cultura, e que

divulguem tais assuntos em nveis amplos. A sinceridade e verdade, e
a verdadeira sinceridade com que Andr nos brinda um raro achado, e
que deve ser apreciado. Em um mundo que pugna por cair em iluses
de toda sorte, este livro um copo de gua no deserto das iluses - e uma
porta de entrada para o deserto do real.Faz agora parte da minha

estante, junto de outros grandes nomes da filosofia e do pensamento
humanos."e;- Rafael Tages Melo"e;O livro Atesmo e Liberdade de
Andr Dspore Cancian , parafraseando Franz Kafka, um soco no

estmago, em todos os sentidos: Ele lhe mostra a realidade nua e crua;
ele mexe com voc, sem que s...
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