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EDITORIAL 
 

CURSOS TEILHARD DE CHARDIN 
 

Tem feito parte das actividades da Associação dos Amigos de Pierre Teilhard de 
Chardin em França, manter um curso semestral sobre Teilhard de Chardin, que 
anualmente o Prof. Gérard Donnadieu, seu antigo presidente e actual presidente 
honorário, ministra no Collège des Bernardins, em Paris. Paralelamente, desde 
2005, foi instituída uma cátedra Teilhard de Chardin no Centre Sèvres (faculdade 
de filosofia dos jesuítas em Paris), que começou por ser ocupada pelo saudoso 
Padre Gustave Martelet sj, ao qual sucedeu o Padre François Euvé sj. 
Presentemente, esta cátedra está a cargo do Prof. Gérard Donnadieu. 
Estes cursos sempre se revelaram fecundos para o aprofundamento do pensamento 
de Teilhard e continuam a congregar um número significativo de pessoas que, ou 
procuram alargar os seus conhecimentos nesta matéria ou, simplesmente, desejam 
nela ser iniciados. 
Desde que a nossa Associação foi constituída, em 2006, tem sido intenção dos seus 
corpos sociais realizar algo de semelhante, tendo em conta o interesse por Teilhard 
e pelo seu pensamento por parte, não só dos nossos associados, que, desde a 
primeira hora, se inscreveram em grande número na Associação, mas também dos 
inúmeros «amigos de Teilhard», espalhados por todo o país e que regularmente 
participam nas nossas iniciativas, sobretudo nos diversos grupos de leitura. 
Foi com esta finalidade que, em 2010/11, levámos a cabo, em cooperação com a 
Universidade Católica do Porto e nas suas instalações, um curso aberto Teilhard de 
Chardin, que teve como lema «Uma visão em Ómega». Este curso, que 
compreendeu sete aulas ao longo de meio ano, teve como docentes os Professores 
Donnadieu, Michel Renaud, Alfredo Dinis sj, Pe. Vasco Pinto de Magalhães sj, e foi 
muito participado, com cerca de 30 inscritos. 
Desde então, tem vindo a direcção a procurar organizar em Lisboa um curso 
semelhante ao do Porto, o que finalmente se conseguiu efectuar este ano. Graças às 
relações estreitas do nosso presidente, Prof. Michel Renaud, com a Academia das 
Ciências de Lisboa, de que ele próprio é académico, foi possível organizar, em 
cooperação com o Instituto Adriano Moreira, um curso livre, que decorreu em 
fevereiro e que compreendeu nove sessões, cobrindo os módulos visão científica, 
visão teológica, visão prospectiva e visão espiritual. Além do próprio Prof. Adriano 
Moreira, que abriu o curso proferindo uma palestra centrada na «Missa sobre o 
Mundo», de Teilhard de Chardin, foram docentes os Professores Telles Antunes, 
Pereira Osório, Gérard Donnadieu, Michel Renaud, o Dr. Lozano-Gotor e a Drª 
Maria de Lourdes Paixão. O módulo de apresentação de Teilhard como homem, 
cientista e místico, esteve a cargo do Dr. António Paixão, secretário-geral da 
AAPTCP. Também este curso teve uma elevada participação, com uma média de 
presenças de trinta pessoas por sessão. 
A experiência destes cursos anima a direcção a prosseguir na organização deste 
tipo de eventos, que poderão vir a ter lugar num outro centro urbano do país, 
assim contribuindo para um alargamento cada vez maior da difusão do 
pensamento de Teilhard em Portugal – que achamos que vale a pena!  

mailto:teilhard.portugal@sapo.pt
http://www.amigosteilhardportugal.pt/
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CURSO TEILHARD DE CHARDIN   

Academia das Ciências de Lisboa 

Fevereiro de 2017 

Highlights das intervenções  

Abertura do Curso  06.02.2017, Prof. Adriano Moreira: 

«Infelizmente os novos tempos apontam para a necessidade de voltar a Chardin, e à cruzada do Papa 

Francisco, e pode considerar-se também para que os povos partilhem a Missa de Pierre Chardin sobre o 

mundo. Repetir estas palavras: “O meu cálice e a minha patena, são as profundezas de uma alma 

largamente aberta a todas as forças que, num instante, vão elevar-se de todos os pontos do Globo e 

convergir para o Espirito.”» 

   

Visão científica I  07.02.2017 – Teilhard de Chardin paleontólogo, Prof. Telles Antunes:   

 

«Teilhard, jesuíta, fez como tantos. Foi um dos muitos eclesiásticos que, simultaneamente, eram 

Investigadores. Era intensa a procura da História de um passado longínquo, em particular no concernente 

à génese do Homem. Era notória a influência do Darwinismo. Deste modo, não surpreende a intensa 

procura de uma das principais instituições a nível mundial, o Laboratoire de Paléontologie do Muséum 

national d’Histoire naturelle, em Paris. Para alguns destes eclesiásticos, o conflito entre dados concretos 

demonstrativos da realidade da Evolução e interpretações literais do Genesis pode eventualmente ter 

consequências: superação com mais ou menos sofrimento, depressão e, mesmo, desistência: ou da 

Paleontologia ou da condição eclesiástica.»1 

 

 

Visão científica II  08.02.2017 A hipótese da pluralidade dos mundos habitados, Prof. P. Osório:   

 

Introdução à visão de Teilhard sobre o problema – Dr. António Paixão 

«Do ponto de vista que mais nos interessa aqui, registemos que Teilhard de Chardin foi um dos que se 

preocupou seriamente com este problema, por razões tanto científicas, como teológicas e cristológicas. 

Ao longo de toda a sua vida, como o atestam variadas notas de retiro e cartas, bem como múltiplos 

ensaios em que aborda o tema, Teilhard colocou-se recorrentemente esta questão, e todas as implicações 

da mesma, na perspectiva das suas concepções, não só científicas, como crísticas.» [citando Martelet] : 

«O grande mérito de Teilhard, nesta matéria, foi de assinalar e colocar claramente o problema, mesmo 

que reconhecendo não ter encontrado para ele nenhuma resposta coerente. Temos que lhe estar, 

contudo, reconhecidos e desejar que ele tenha aberto, assim como a presente publicação, uma via a 

frutuosas investigações respeitantes, tanto a dados científicos, como ao eixo principal da Revelação.» 

 

Sumário da intervenção do Prof. Pereira Osório 

 
«A procura de planetas orbitando outras estrelas mais ou menos afastadas do Sol (Exoplanetas) é um 

domínio que muito se tem desenvolvido nos últimos anos, principalmente após a descoberta do primeiro 

em 1995. O objectivo principal é encontrar planetas semelhantes à Terra e que revelem condições para a 

existência de vida. Para isso, são utilizadas tanto observações terrestres como missões espaciais 

particularmente dedicadas. Nesta comunicação será feito, inicialmente, um resumo da evolução do 

conhecimento do Universo desde a Antiguidade até ao Tempo de Teilhard de Chardin. Cerca de dois 

                                                 
1 Teilhard de Chardin fez, como sabemos, a conciliação entre as duas [nota de TPH] 
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anos depois da sua morte foi colocado em órbita o primeiro Satélite Artificial da Terra, o que veio 

permitir o desenvolvimento de muitas e poderosas técnicas que trouxeram um rápido avanço neste 

domínio. Serão apresentados os modelos mais aceites na actualidade para a estrutura não só da Galáxia 

mas também de todo o Universo. Finalmente, serão apresentados e descritos os métodos desenvolvidos 

para a detecção de Exoplanetas e os resultados obtidos até agora tanto no número de objectos 

descobertos e sua localização relativamente à Estrela que orbitam bem como algumas das suas possíveis 

características.» 

 

Breve reflexão teológica – Prof. Michel Renaud 

 

«Será que existe vida e vida consciente sobre outros planetas? A questão foi várias vezes evocada por 

Teilhard de Chardin e, de certa maneira, com toda a naturalidade. Esta questão é primordialmente 

científica e devemos, portanto, ouvir os cientistas, embora nos seja presentemente difícil imaginar a 

possibilidade de discernir o grau de evolução da vida em planetas imensamente remotos, assim como 

julgar que será possível entrar em comunicação com seres conscientes habitando neles. De todo o modo, 

estaríamos perante um leque de questões que nos mergulhariam numa grande perplexidade, no caso de se 

tratar de vida consciente. […] Se tal for o caso, uma questão teológica não deixa de surgir quase 

imediatamente: qual será a relação dos habitantes dos planetas ou exoplanetas com a salvação que nos 

vem de Jesus Cristo? Como é que poderão pensar a criação? Será que Deus também se terá revelado a 

eles, e como? Também terão tido conhecimento de uma Encarnação? Conhecerão o problema do mal e 

da redenção? Na verdade, estamos em pleno mistério e todas as nossas respostas são meras conjecturas 

relativamente a um problema que ainda não se colocou de modo sério. […] Se o «Cristo universal» de 

Teilhard de Chardin abrange todo o universo terrestre, será pela mediação da união de Cristo com o Logos ou 

Filho divino que se estabelecerá a relação espiritual entre nós e eles, eventuais seres pensantes do mundo 

galáctico. Isso será possível porque não podemos limitar a priori nem a capacidade criadora de Deus, nem a 

sua maneira de integrar todos os seres materiais-espirituais aos quais se tiver revelado. E poderíamos 

continuar a perguntar: será que um outro Cristo terá que ser, outra vez, o Logos encarnado? Na verdade, a 

revelação divina aos eventuais habitantes de outros planetas terá que se realizar, mas não podemos nada 

afirmar acerca da sua modalidade; só a existência desta revelação pode e deve ser postulada, em nome da 
nossa própria fé em Cristo.» 

 

 

Visão teológica I  13.02.2017  O Credo de Teilhard de Chardin – Prof. Gérard Donnadieu:  

 

«Dans la théologie, telle qu’elle s’est forgée dans les premiers siècles d’histoire de l’Eglise, foi et raison 

ne peuvent être séparées. La foi, qui est de l’ordre d’une adhésion existentielle personnelle, vient 

illuminer la raison et lui donner ses axes de recherche, mais la raison en retour vient clarifier la foi et 

organiser son discours. […]En véritable précurseur de la pensée systémique, Teilhard reprend alors la 

boucle de la connaissance d’Augustin pour exprimer sa vision générale de l’évolution (vision qu’il 

appelle sa phénoménologie), montrant que la plupart des actes posés par l’intelligence humaine sont 

tributaires d’une double démarche où interviennent à la fois la raison et la foi : 

- une raison laborieuse et tâtonnante qui explore avec méthode et sagacité le grand livre de la Nature,  

- une foi illuminative qui est de l’ordre d’une prise de conscience, d’une sorte de vision extra-lucide 

du réel. Pour dire cette expérience qu’il fit pour la première fois durant la grande guerre, Teilhard 

écrivait à sa cousine Marguerite2 : "… Et pourtant, réellement, je crois que je vois quelque chose ; et 

je voudrais que ce quelque chose fût vu." 

C’est tout cela que Teilhard va essayer de dire de la manière la plus concentrée et la plus dense possibles 

dans les quatre affirmations suivantes qui sont connues sous le nom du credo de Teilhard :  «  Je crois 

                                                 
2 Pierre TEILHARD DE CHARDIN, Lettre du 13 décembre 1918, Genèse d’une pensée, Grasset, 1961 
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que l'Univers est une Evolution. Je crois que l'Evolution va vers l'Esprit. Je crois que l'Esprit, dans 

l’Homme, s'achève en Personnel. Je crois que le Personnel suprême est le Christ-Universel.» 

 

 

Visão teológica II 14.02.2017 Sair dum cristianismo sacrificial – Prof. Gérard Donnadieu:  

 

«La principale difficulté rencontrée par Teilhard pour faire accepter sa christologie avait son origine dans 

la théologie alors tenue par l'Eglise catholique, théologie qui restait inscrite dans le cadre du "petit" 

cosmos, limité et statique, hérité de l'Antiquité et du Moyen Age, sans qu'aient été vraiment prises en 

compte les nouvelles connaissances issues de l'époque moderne. […] Il faut dire que l'enjeu était 

considérable. Bien davantage que la réalité historique des récits de création et de chute donnés au début 

de la Bible (Genèse 1 à 4), dont on commençait à admettre la nature mythique et poétique, ce qui était en 

cause était l'interprétation qui en avait été faite depuis quinze siècles, à la suite de saint Augustin, par 

l'Eglise catholique. C’est sur cette question du mal et du péché originel que va se cristalliser le désaccord 

entre Teilhard et l'autorité romaine. […]  Le nœud de la difficulté se trouve pour lui non pas dans le fait 

de reconnaître un péché d'origine, sorte de propension au mal pesant sur les hommes et qui conditionne 

leurs actions (car comment nier la réalité de la souffrance et du mal sur notre Terre ?) mais dans 

l'explication qui en était alors donnée dans le cadre d'une vision fixiste de l'univers et de l'humanité. […] 

Toujours dominante dans le christianisme oriental,  elle [doctrina dos Padres Gregos3] est restée vivante 

dans certaines congrégations religieuses comme les franciscains et a cheminé souterrainement à travers 

des théologiens hétérodoxes comme Teilhard de Chardin. Pour ces théologiens, le salut chrétien n’est pas 

un "sauvetage", mais un "don", une "grâce", l’offre d’un Dieu bienveillant adressée à des créatures 

pensantes et libres de venir partager sa vie divine. Ce salut n’a rien d’extrinsèque et de juridique, il n’est 

pas plaqué de l’extérieur, mais correspond au désir le plus profond de l’homme lui-même. Bien entendu, 

cette divinisation présuppose de relever d’abord cet homme blessé par le mal et le péché à condition qu’il 

le veuille car le salut ne saurait être imposé. Mais il s’agit là, pour eux, d’un simple préalable à la 

divinisation, non du motif de l’incarnation elle-même. […] Dans cette conception, le péché originel 

désigne bien davantage un péché universel, somme de tous les péchés commis par les hommes, par 

l’humanité dans son ensemble, que le seul péché d’Adam à l’origine de l’humanité. Pour Irénée en effet, 

les premiers hommes sont créés par Dieu dans un état d’enfance et ont à acquérir la taille adulte, ce qui 

ne va pas sans quelques fautes et erreurs.4 […] Dans son premier texte de 1922, Teilhard met d'abord en 

doute la vraisemblance qu'un malheureux homo sapiens, tout juste sorti de l'animalité, ait pu par un choix 

malheureux mettre irrémédiablement en cause le destin ultérieur de toute l'humanité. Pour lui, le péché 

originel n'est pas propre au début de l'histoire humaine, il "exprime, traduit, personnifie,… la loi pérenne 

et universelle de faute qui est en l'humanité en vertu de sa situation d'être en devenir".5 […] Or 

qu’arrivera-t-il maintenant si nous essayons, au moins par artifice intellectuel, de nous transporter dans 

la perspective d’un Monde en évolution ? Un changement fondamental, et gros de conséquences pour la 

christologie, se dessine immédiatement dans nos vues. Car sans rien perdre de son acuité ni de ses 

horreurs, le Mal cesse, dans ce nouveau cadre, d’être un élément incompréhensible, pour devenir un 

trait naturel de la structure du Monde." Pour Teilhard6 : "Le sens complet et définitif de la Rédemption, 

ce n’est plus seulement expier : c’est traverser et vaincre". C’est pourquoi pour lui, "la Croix a été 

vraiment vécue comme un seuil d’émergence et une victoire". 

 

 

                                                 
3 Nota de «Teilhard em Portugal – HOJE» 
4 Saint IRENEE, Contre les hérésies, Cerf 1985, p.551 
5 Comment je crois, p.67 
6 Ibid., p.104 
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Visão prospectiva I 15.02.2017  A Noosfera e o futuro da humanidade – Prof. Michel Renaud: 

 

«Este assunto não escapou a Teilhard. No quinto tomo das suas obras completas, L´avenir de l´homme, 

escreve um capítulo intitulado Sur l´existence probable, en avant de nous, d´un “ultra-humain”, com o 

subtítulo: Réflexions d´un biologiste. À sua maneira, o autor retrata não tanto a evolução cósmica, mas a 

evolução do homem a partir da sua textura de «super-estado específico da matéria viva», como diz a 

primeira secção. (…) Podemos ver já, no início desta secção, por assim dizer, uma síntese sobre a 

evolução da vida que leva ao aparecimento do humano, isto é, na terminologia do autor, ao 

«Reflectido».(…)  

Para Teilhard, a noosfera começa com o aparecimento do homem, que não apenas sabe, mas sabe que 

sabe. Neste sentido, trata-se já de uma consciência de si próprio, pelo menos incoativa, não 

necessariamente plenamente desenvolvida.(…)  

Com o desenvolvimento do «sentido do colectivo» entre os homens, isto é, na Noosfera, um novo 

acontecimento surge: «a invasão da massa humana por forças de simpatia». Noutros termos, torna-se 

possível e necessário fomentar uma união afectiva, correspondendo à dimensão do universo humano que 

nos envolve. (…) «Diante dos nossos olhos, dizia, a Humanidade tece o seu cérebro. Amanhã, por 

aprofundamento lógico e biológico do movimento que a aperta, não encontrará ela o seu coração, - o 

coração sem o qual o fundo último dos seus poderes de unificação nunca poderia ser plenamente 

desencadeado?» (p. 225). (…)  

Após esta evocação da «ordem da afeição», o texto de Teilhard torna-se resolutamente prospectivo e 

avança duas teses; segundo a primeira, «a planetização não pode senão avançar cada vez mais no 

sentido de uma unificação crescente» (p. 225), (…) a segunda tese: «esta unanimização, porque de 

natureza convergente, não pode continuar indefinidamente sem encontrar um termo nos seus 

desenvolvimentos» (p. 225-226). Com estas duas teses, o Teilhard torna-se mesmo profético. E 

poderíamos aplicar-lhe uma característica de todas as profecias: uma profecia não pertence ao domínio 

da verdade e do erro; tal como um testemunho, a lógica da profecia é de outra natureza: ela aceita-se ou 

recusa-se. Será que isso também vale para estas duas teses?  

Com elas, Teilhard ultrapassa o nível da reflexão sobre a realidade que lhe é dado a analisar. Mas ele tem 

o mérito de traçar uma trajectória que lhe parece na esteira da sua análise, como se todo o escrito feito 

até agora autorizasse uma projecção em pontilhado indicando uma marcha possível ou desejável para o 

futuro. Com efeito, a realização da projecção não está garantida, mas esta intervém como um 

chamamento profético que pode, que deve (diria mais exactamente Teilhard) levar a humanidade à sua 

plena realização.(…)  

Deste modo, a sua lucidez não cai na armadilha de uma certeza ingénua quanto ao êxito da evolução 

cósmica; pelo contrário, ela faz da inelutabilidade do êxito da evolução cósmica e espiritual uma 

exigência propriamente ética, como se quisesse enraizar em nós e no nosso agir, o sentido da tarefa que 

está à nossa espera. Se, em geral, a finalidade ética exerce no nosso agir um pólo de atracção que nos faz 

avançar e progredir, podemos sem risco de erro afirmar que a confiança de Teilhard no sucesso das 

liberdades humanas no seu movimento de planetização intervém como o melhor auxílio para estimular 

activamente a nossa marcha para a frente.» 

 

 

Visão prospectiva II 20.02.2017 Teilhard e o desafio do pluralismo religioso, Dr. J. M. Lozano-Gotor: 

 

«La imagen de la confluencia de religiones que propone Teilhard permite pensar una asimetría 

cualitativa a favor del cristianismo que, sin embargo, es respetuosa con la indispensable aportación 

espiritual de las demás religiones (otra cuestión es si tal aportación es vista de forma suficientemente 

matizada y desde sus categorías propias). Esta imagen nos parece más realista que la de los muchos 

caminos que conducen hacia la cima de la montaña. Además, esa religión del mañana, aunque está 
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catalizada por el cristianismo, no suprime las diferencias, no aspira a ser una religión unitaria, sino que 

vive en y de la conversación entre los distintos credos. 

Si el cristianismo puede asumir un papel de eje en dicha confluencia de las religiones, es porque nos 

remite a Cristo como centro dinamizador y personalizador del universo. El Cristo universal de Teilhard 

no desvaloriza la historia, ni mucho menos, y es susceptible en parte de una lectura trinitaria como la que 

propone Dupuis. Ello permite una visión más rica y diferencia de la economía salvífica de Dios, donde el 

acontecimiento de la encarnación desempeña un papel constitutivo, pero no absoluto.  

Y por último, permítasenos apuntar que lo quizá parezca una seria limitación del planteamiento de 

Teilhard, a saber, su enfoque más centrado en la humanidad como fenómeno noosférico que en el 

individuo, podría revelarse importante para entender en cierta medida que la Iglesia sea salvíficamente 

necesaria: no lo es para cada individuo de modo directo, pero sí para la humanidad en su conjunto, 

porque sin ella no puede abrirse la brecha en el dique que bloquea el camino conducente a la religión del 

mañana, y esta es la que impulsa a la humanidad hacia el Omega, hacia el reino de Dios (y, por ende, es 

indirectamente necesaria para la salvación individual; a este respecto, léase con atención el ensayo que 

abre Lo que yo creo). El cristianismo, aun siendo imprescindible, queda en cierto modo relativizado. No 

pretendemos decir, ni mucho menos, que Teilhard tenga la solución para los grandes desafíos del 

pluralismo religioso (también él es hijo de su tiempo), pero sí que su pensamiento a este respecto resulta 

más actual e iluminador de lo que suele reconocerse.» 

 

 

Visão prospectiva III 21.02.2017   

Fundamento duma ecologia integral segundo Teilhard de Chardin – Drª Mª Lourdes Paixão 

 

«O conceito inovador de ecologia integral, consagrado pelo Papa Francisco na Carta Encíclica Laudato 

Si, Sobre o cuidado da casa comum., encontra-se inspiradamente desenvolvido no seu capítulo IV, 

intitulado “Uma ecologia integral”. 

 Segundo o Papa, a ecologia integral considera as interações dos sistemas naturais com os sistemas 

sociais e, por isso, requer uma abordagem holística das fragilidades da nossa casa comum. Porque todas 

as criaturas, os humanos, os animais, as montanhas, os oceanos, estão unidas no laço da Criação, “nunca 

será demais insistir, tudo está interligado. 

“A Criação tem a ver com um projeto do amor de Deus, onde cada criatura tem um valor e um 

significado.” (§ 76). “O amor de Deus é a razão fundamental de toda a criação.” (§ 77) “Ele está presente 

no mais íntimo de cada coisa. …Esta presença divina, que garante a permanência e o desenvolvimento de 

cada ser, é a continuação da ação criadora. (…) É pela arte divina inscrita nas coisas, que as próprias 

coisas se movem para um fim determinado.” (§ 80) 

E, mais adiante, no parágrafo 83 deste Evangelho da Criação, o Papa Francisco explicita esse fim 

determinado: 

“A meta do caminho do Universo situa-se na plenitude de Deus, que já foi alcançada por Cristo 

ressuscitado, fulcro da maturação universal. E assim juntamos mais um argumento para rejeitar todo e 

qualquer domínio despótico e irresponsável do ser humano sobre as outras criaturas. O fim último das 

restantes criaturas não somos nós. Mas todas avançam, juntamente connosco e através de nós, para a 

meta comum, que é Deus, numa plenitude transcendente onde Cristo ressuscitado tudo abraça e ilumina. 

Com efeito, o ser humano, dotado de inteligência e amor e atraído pela plenitude de Cristo, é chamado a 

reconduzir todas as criaturas ao seu Criador.” 

Este denso parágrafo, de natureza escatológica, remete explicitamente para o Cristo Cósmico, o Cristo 

Universal, o Pantocrator, em suma, o Cristo Ómega, fundamento da visão cristológica teilhardiana. 

E, pela primeira vez, num texto com a dimensão de autoridade que uma encíclica comporta, o Papa 

nomeia explicitamente o Pe. Teilhard de Chardin, reconhecendo a contribuição do seu pensamento para 

esta visão teológica.» 
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 Visão espiritual 22.02.2017 A coerência dos fenómenos convergentes – Pe. Vasco Pinto de Magalhães  

  
«Ver. Pode dizer-se que toda a vida consiste nisto. Se não finalmente, pelo menos essencialmente». 
«Ver» é o Prólogo do «Fenómeno Humano» [T. Chardin], e não só nos títulos do livro, mas, sobretudo, 
na realidade: a vida humana é essencialmente Ver e Prever, como característica da reflexão, para, 
finalmente, se unir. «Ser mais é unir-se mais: tais serão o resumo e a conclusão desta obra. Mas, como 
veremos, a unidade não aumenta senão sustentada por um acréscimo de Visão» 7.  […]  Teilhard deixou 
esta definição de filosofia: «Filosofar é organizar as linhas de realidade em volta de nós»  8. E no início 
de «O Lugar do Homem na Natureza», apresenta-nos o programa: «tentarei mostrar como é possível, 
olhando as coisas de suficientemente alto (primeira condição), ver as desordens de pormenor com que 
nos sentimos perdidos fundirem-se numa vasta operação orgânica e dirigida, onde cada um de nós tem o 
seu lugar, atómico, sem dúvida, mas único e insubstituível: — O Homem dando o seu sentido à História; 
— «O Homem, único parâmetro absoluto da evolução»  9.  […]  Evolução e a Duração, estas, são as 
propriedades que constituem a Visão fundamental: «a vida, uma vez aparecida é incapaz de não utilizar 
todas as oportunidades e todos os meios para chegar ao extremo de tudo o que pode atingir, 
exteriormente, de Complexidade e, interiormente, de Consciência; —O Mundo algo que se arranja; — O 
Homem, aquilo sobre que e em que se enrola o Universo»  10. 

Para Teilhard a Evolução já não é uma mera hipótese, mas Condição que afecta tudo, para que tudo 
possa ser pensável e Verdadeiro.  […]  Teilhard acrescenta que «quando a natureza chega ao homem 
adquire um carácter moral». Isto é: a Evolução tornou-se um problema moral, vamos ter de nos 
comprometer, e é possível afirmar e adquirir a certeza moral desta evolução. Se o fluxo da evolução 
corresponde a uma subida na linha da consciência, «na nossa consciência, em cada um de nós, é a 
Evolução que se descobre a si mesma, reflectindo-se» 11 . […] Esta disposição de crescimento, 
complexificante, hierárquica, que agora vemos no universo não pode ser expressão de um equilíbrio 
estático. Mas em tudo se revela um movimento que não ‘apesar-de’, mas por ‘exigência-de’ todos os 
dualismos que nos surgem (sejam as energias Radial e Tangencial, os movimentos Para-cima e Para-
diante, ou os sucessivos momentos do desenvolvimento cósmico, divergência-convergência, pedindo 
'conciliação' num terceiro momento — emergência), se chegará à conclusão de que «só há uma 
interpretação possível: um mundo que converge»12. […] Diremos adiante mais qualquer coisa. Agora, 
como última questão para Ver devemos ainda dirigir o olhar para os «conflitos» que a realidade 
apresenta à nossa volta e, como «filósofos», queremos organizar. […] O primeiro conflito que se põe é 
saber se o universo é Estático ou Dinâmico; estaremos numa paragem — está tudo feito — ou a 
realidade é dinamismo a continuar? As linhas de força que vimos já apontando a solução: «com os olhos 
bem abertos... o universo não pode mais ser entendido como uma ordem, mas como um Processus, não 
como um Cosmos mas uma Cosmogénese» 13. E se é processus, onde? para quê? (2.° conflito). Se 
queremos avançar, nós mesmos temos de entrar no processus e mais urgente se torna Ver-como. Mais 
concretamente, o homem vive entre dois ideais (o do céu e o da terra), uma atracção e uma libertação; 
ora não basta ver que somos um Processus, que há uma lei de crescimento, mas importa ver onde vai, 
como se dá, como conciliar a Convergência que vemos e pressentimos com as tensões ou os «começos» 
que a experiência nos não dá?  […]  Para Cima ou Para Diante? Procurando ver «au Coeur du 
Problème», Teilhard busca a solução entre fé e ciência numa síntese libertadora, pois não se trata de 
escolher entre duas 'tentações' radicais — avançamos «só para cima» ou «só para diante» —, nem dum 
compromisso fácil entre céu e terra, — mas de «tirar a resultante, já que vejo claramente que ambas as 
forças são reais». E terá de haver solução sem rejeitar nenhuma delas, «a menos que a alma humana 

                                                 
7 T. I, p. 25 
8 T. V, p. 78 
9 T. VIII, p. 21 
10 Idem, p. 50 
11 Idem, pp. 245, 246 e 248 
12 T. VIII, p. 144  

13 T. V,  p. 341 
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esteja mal feita e seja contraditória nas suas aspirações»14. 
Eis o nosso método, tirar a resultante. E mais que conciliar, descobrir a harmonia em 

desenvolvimento, a cosmogénese. As forças que Vemos, por contraditórias que pareçam, devem 
'resultar' e sair reforçadas uma pela outra: duas formas de libertação para uma libertação maior que vem 
da união. Aliás Libertação quer dizer «dom a um maior que si mesmo» 48. […] Depois de atingida uma 
certa perfeição e complexidade — de crescimento ou de estrutura — própria para cada ordem dos seres, 
parece que as forças de destruição acabam por impor-se e não há mais que render-se-lhes. Para cada 
ordem se sobe do in-arranjado até ao seu máximo de arranjamento, para depois entrar em decadência. 
Mas, quando na evolução se chega ao homem, este não pode admitir em si mesmo este desfecho 
absoluto, sob pena de tudo perder o sentido e tudo se tornar contraditório: pelo «Passo da Reflexão» 
(passagem ao ser capaz de reflectir e reflectir-se) atinge-se a «incrível capacidade de prever», como diz 
Teilhard, pela qual o homem se ultrapassa e não pode voltar atrás (até porque já vai à frente de si 
mesmo). Ê uma exigência interior que garante a irreversibilidade — a menos que o homem esteja mal 
feito — e dá novo rumo à curva da vida: algo nela se liberta e ao chegar ao ponto crítico a curva divide-
se: parte inflecte e continua a ascensão, só o resto se degrada.» 

 
 

 
 

 
VIDA DA AAPTCP 
 

 
Assembleia-geral 

Realizou-se no dia 18 de abril de 2017 a Assembleia-geral ordinária para aprovação do 
relatório e contas de 2016 e do plano e orçamento de 2017. O plano aprovado para 2017 
reflecte a normalidade da vida da Associação, tal como se vem desenrolando ao longo dos 
seus já 11 anos de existência, sendo de realçar para este ano a decisão de realizar o Curso 
Teilhard de Chardin, no Instituto Adriano Moreira, Academia das Ciências de Lisboa, que, 
como atrás já referido, averbou um notável êxito da nossa actividade. 
 

11º Retiro Anual da AAPTCP 
Nos dias 2, 3 e 4 de junho passado foi levado a efeito mais um Retiro Anual da Associação, 
que, como é já tradição, teve lugar na Casa de Exercícios de Santo Inácio, Praia-Grande, sob 
a orientação do Pe. Vasco Pinto de Magalhães sj. Este retiro conheceu a maior afluência de 
sempre, contando com a participação de 60 pessoas, dois terços das quais não membros da 
AAPTCP. À semelhança dos anos anteriores, no final do sábado celebrou-se a Eucaristia 
em local sobranceiro ao mar, com leitura de textos de «A Missa sobre o Mundo», de 
Teilhard, e com um por-de-sol magnífico a enquadrar forte vivência espiritual comum.        

 

 

                                                 
14 T. V,pp. 344, 346 
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Falando de Teilhard – em português  

 

Pierre Teilhard de Chardin: a sabedoria do teólogo da noosfera 15 
 
"O pensamento teilhardiano é otimista. Apesar das duas guerras mundiais, Teilhard conserva uma esperança que se fundamenta na 
Revelação e na ciência, uma porta aberta para uma nova maneira de viver e de expressar o cristianismo." 
Por ocasião do sexagésimo aniversário da morte de PIERRE TEILHARD DE CHARDIN, no dia 10 de abril, publicamos um texto do pastor 
evangélico francês VINCENS HUBAC.   
 

O artigo foi publicado no sítio Il Sismografo, 09-04-2015. 
 
 

M GAROTO RECOLHE SEIXOS PELOS CAMINHOS DE AUVERGNE. Graças à sua riqueza geológica, o 
local presta-se a esta atividade. PIERRE TEILHARD DE CHARDIN  nasceu no primeiro de maio de 
1881, nos arredores de Orcines Puy de Dôme, numa antiga e muito católica família de Auvergne. 

Aos onze anos, Pierre entrou no colégio dos jesuítas. Toda a vida de Pierre Teilhard de Chardin ficaria 
marcada por esta dupla filiação: científica (como geólogo) e espiritual. Estes dois aspetos da sua vida jamais se 
separariam. 

Teilhard de Chardin é, acima de tudo, um cientista conhecido em todo o mundo. Foi admitido nos jesuítas em 
1899 (no noviciado, em Aix-en-Provence), fez os seus primeiros votos em 1901 e, nesse meio tempo, continuou 
com os seus estudos e as suas pesquisas. Sempre com os jesuítas, mas na ilha anglo-normanda de Jersey (por 
causa das leis anteriores à separação entre Igreja e Estado), estudou filosofia até 1905, tornando-se, depois, 
leitor de química no Colégio da Sagrada Família, no Cairo (Egito). 

Após quatro anos de teologia perto de Hastings (Inglaterra), Pierre Teilhard foi ordenado sacerdote em 1911, 
um acontecimento central na sua vida. Simultaneamente, continuou os seus estudos de geologia. Em julho de 
1912, encontrou-se com Marcellin Boule, famoso geólogo e paleontólogo, fundador da escola francesa de 
paleontologia humana. Pouco depois, Teilhard teve outro encontro fundamental, com o abade Breuil, a quem 
chamavam "o papa da pré-história"! A Grande Guerra interrompeu as suas pesquisas e os seus encontros, mas 
não fez diminuir, no seu íntimo, as perguntas sobre o ser humano. Foi, precisamente, durante a guerra de 1914-
1918 que se consolidou a sua vocação específica. 

Em 1918, fez os votos solenes e permaneceria toda a vida fiel à Igreja Católica, sobre a qual mantinha uma 
elevada consideração, embora nunca o tivesse, realmente, reconhecido. Retomou os seus estudos, entregou a 
sua tese na Sorbonne, em 1921, e defendeu-a em março de 1922. Ficou encarregado do curso de paleontologia, 
no Instituto Católico de Paris. 

Sempre apaixonado pela geologia, pelas pedras e pelos fósseis, participou nas pesquisas paleontológicas do 
Museu de História Natural. Sob a influência de Marcellin Boule e do abade Breuil, Teilhard foi-se sentindo cada 
vez mais atraído pelo problema das origens e da paleontologia humana; não nos esqueçamos que a tese 
defendida em 1922 tratava dos "Mamíferos do eoceno inferior francês e os seus habitats". Foi prosseguindo a 
sua formação científica e as suas pesquisas durante toda a vida, e fez grandes descobertas no âmbito pré-
histórico. Defendeu o transformismo por oposição ao fixismo, debate que na época estava longe de se 
considerar encerrado. As suas pesquisas ocorriam a par de viagens incessantes, como, por exemplo, à China, que 
visitou pela primeira vez em 1923 com o padre Licent, também ele jesuíta e paleontólogo. 

Regressado a Paris, viajou de novo para a China, em seguida para Paris, Cantal e Ariège (terra da pré-história); 
realizou depois uma viagem a Obock e Abissínia (África Oriental), a convite de Henri de Monfreid. De 1929 a 
1936, vamos encontrá-lo, novamente, na China, onde fez a descoberta capital do Sinanthropus, e por aí adiante! 

Em 1931 participa, na qualidade de geólogo, na mítica "Travessia Amarela" de André Citroën. Teilhard foi, 
também, convidado para muitas outras expedições deste tipo, como a "Harvard-Carnegie” na Birmânia (1937-
1938). 

                                                 
15 Cortesia boletim de 12 de julho de 2015, «Serra do Pilar» 

U 

https://www.google.com/url?q=http://www.ihu.unisinos.br/noticias/541581-teilhard-de-chardin-mistico-da-materia&sa=U&ei=HEwoVZSZMoHusAHa7YLABA&ved=0CAYQFjAB&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFXGppxyWnWY6AE7AaWfBrwd385kw
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Há ainda a assinalar, finalmente, uma viagem à Rodésia e à África do Sul em 1953. Na África Oriental, perdeu 
por pouco a expedição do doutor Leakey à garganta de Olduvai. Teilhard também participou em inúmeros 
congressos e debates sobre paleoantropologia. O leitor pouco habituado à leitura de Teilhard, não deve ficar 
surpreendido perante esta nossa rapidíssima, mas necessária visão sobre a vida e as pesquisas científicas deste 
famoso jesuíta. Teilhard é, acima de tudo, um fenomenólogo, no sentido etimológico do termo, ou seja, um 
observador; ele vê, estuda, compreende, observa o mundo do qual é um "cidadão"  ante litteram, é um 
hiperativo fascinado pela Criação, pela evolução, pelo coração da matéria. 

Desde pequeno que ficava impressionado com o ferro, que constituía para ele uma matéria misteriosa e 
poderosa. O cosmos e a Terra, sobre a qual nunca cessou de viajar, eram concebidos por ele como um todo. O 
seu pensamento, a sua reflexão, a sua ação, não se curvam jamais sobre si mesmos. Pierre Teilhard estabeleceu 
relações com inúmeros países, povos e pessoas de todos os tipos. Teve ocasião de se encontrar com filósofos 
como Huxley ou Le Roy, sucessor de Bergson no Collège de France, com o qual lançou a revista Géobiologie, com 
aventureiros como Henri de Monfreid e, obviamente, com os cientistas do seu tempo. 

Juntamente com Boule, Licent, Breuil, o conde Begouën e Cartaillac, fundou a paleontologia e a 
antropopaleologia modernas. A evolução e o ser humano seriam objeto do novo pensamento de Teilhard. O 
homem constitui um dos núcleos centrais do pensamento teilhardiano, que guarda um profundo respeito pelas 
culturas exóticas dos países que teve ocasião de visitar: basta pensar em todos aqueles que se preocuparam em 
trazer consigo os tesouros arqueológicos do Oriente, ao passo que Teilhard, com as suas descobertas, se 
empenhou em contribuir para a construção de museus in loco, como o de Zhoukoudian, na China, onde se 
encontram os fósseis do homem mais antigo até então conhecido, o Sinanthropus, um pitecantropo de cerca de 
seiscentos mil anos de idade. O museu fundado por Teilhard sobreviveu à Revolução Cultural, e uma estela foi 
erigida em sua honra. Não é possível compreender o seu pensamento, muito difícil e exigente, se ignorarmos o 
seu percurso científico, as suas viagens e o seu caminho religioso. Não se pode compreender Teilhard de Chardin 
se, ao segurarmos na mão um micaxisto, um calcário ou um granito, neles virmos, apenas, uns vulgares calhaus, 
e não uma pedra cósmica, resultado da evolução e, ao mesmo tempo, portadora da potencialidade da vida, 
graças a uma energia que veio de fora. 
O cientista e o místico 
Teilhard é um cientista, mas também um visionário e um místico. Sendo um homem da terra, do cosmos, ele é, 
também, um homem de Deus, em busca do Absoluto desde a infância... talvez, afinal, a busca de toda a sua vida. 

"Tanto quanto me é possível inquirir nas minhas recordações (nas anteriores à idade de dez anos), descubro 
sempre em mim a existência de uma paixão claramente dominante: a paixão pelo Absoluto... A necessidade de 
possuir, em tudo, 'algum Absoluto' era, desde a infância, o eixo da minha vida interior. Entre os prazeres daquela 
idade, eu só me sentia feliz (se bem me lembro) quando em relação com uma alegria fundamental, que 
consistia, geralmente, na posse (ou no pensamento) de algum objeto precioso. Quer se tratasse de um qualquer 
pedaço de metal, ou de um salto para o outro extremo, eu comprazia-me no pensamento de Deus-Espírito" (O 
meu universo). 

Lendo esta citação, compreendemos que, se Teilhard é um cientista, é, igualmente, um homem de altíssima 
espiritualidade, se não mesmo um místico. Para início de leitura das suas obras, "A missa sobre o mundo" é uma 
boa introdução, assim como "O ambiente divino". 

É neste tipo de escritos que se mede a grandeza da sua visão. Aqui ficam algumas linhas: "Verdadeiramente, 
através da operação ainda em curso da encarnação, o Divino penetra tão bem nas nossas energias de criaturas 
que, para o encontrar e abraçar, nós não poderemos dispor de um ambiente mais apropriado do que a nossa 
própria ação. Na ação, para começar, eu adiro ao poder criador de Deus; coincido com ela; torno-me, não 
apenas, o seu instrumento, mas também o seu prolongamento vivo. E, como não há nada de mais íntimo, num 
ser, do que a sua vontade, eu, dalgum modo, me confundo, através do meu coração, com o próprio coração de 
Deus. Este contato é perpétuo, porque eu estou continuamente em ação e, ao mesmo tempo – porque não 
poderia encontrar um limite para a perfeição da minha fidelidade, nem para o fervor da minha intenção –, 
permite-me assimilar a Deus ainda mais estreitamente, indefinidamente. Nesta comunhão, a alma nunca deixa 
de se alegrar nem perde de vista o fim material da sua ação. Não será, porventura, um esforço criativo aquilo 
com que ela se une?" (O ambiente divino). 
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Evolução e consciência 
Teilhard de Chardin, como muitos místicos, é um homem de ação, que alcança os recursos da sua ação, das suas 
pesquisas e das suas descobertas científicas na contemplação de Deus e na visão do mundo em evolução que a 
acompanha e nas quais ele "vê" Deus – fenómeno a que ele chama "diafania". 

É, precisamente, neste nível de visão, nesta mística ao serviço da qual ele coloca todos os seus 
conhecimentos científicos, que Teilhard elabora a teologia evolucionista e viva que o caracteriza. Pierre Teilhard 
é um fenomenólogo que olha para as coisas e tenta penetrar no seu mistério e sentido. 

O seu olhar de paleólogo recua muito no tempo. A evolução é uma evidência que se impõe. Ao infinito do 
espaço e ao infinito do tempo de Pascal, ele acrescenta um terceiro infinito, o infinitamente complexo. Para 
Teilhard, a matéria diversifica-se num grau extremo, torna-se cada vez mais complexa no turbilhão da vida, sob a 
ação criadora da energia divina, até que parece o pensamento, o imaterial gerado pela matéria. 

A matéria espiritualiza-se e, através dela, é o cosmos que se espiritualiza num infinito atemporal e imaterial. 
Da matéria bruta à alga azul, do oceano primordial a que se seguiu o aparecimento da vida, Teilhard vê uma 
evolução que, por estágios sucessivos, vai desde a cosmogénese à biogénese e à antropogénese. 

O "fenómeno humano" (título de uma das suas obras fundamentais) ilustra o surgimento de um "sempre 
mais" de consciência e de espírito. A antropogénese é o lugar, o cumprimento da evolução. Certamente, o ser 
humano é um ser inteligente, mais do que quaisquer outras espécies animais. Acima de tudo, o ser humano 
pensa e sabe a um nível jamais igualado: pensa que pensa e sabe que sabe. No ser humano, existe a consciência, 
e é isto que constitui – juntamente com o surgimento da vida e da inteligência – uma fonte de admiração. 
O ser humano é mais do que o junco pensante pascaliano, perdido no "gelo infinito" do espaço e do tempo. O 
ser humano é a própria presença do infinitamente complexo que pensa e é consciente. Ele é espírito, espiritual e 
sinal visível da noosfera ("esfera do espírito", em grego). A noosfera vem sobrepor-se, completar e ultrapassar a 
biosfera. Camada pensante do ser humano, ela é o lugar e a união dos espíritos pensantes, em comunicação uns 
com os outros, e movidos pelo espírito dinamizante de Deus, o Cristo Evoluidor. A noosfera está centrada em 
Deus e, decididamente, voltada para a frente, rumo ao ponto Ómega. 

Esta antropogénese, sempre em construção, emerge, somente, através da dinâmica de uma energia 
espiritual, inscrita no eixo evolutivo do mundo: o Cristo Evoluidor. Aqui, o padre jesuíta é influenciado pelos 
apóstolos Paulo e João. Nesta pesquisa, é claro o encontro do Cristo Pantocrator do primeiro (cfr. As Cartas aos 
Colossenses, aos Filipenses e aos Efésios) com o Verbo criador do segundo (cfr. João 1). 

A antropogénese é a ponta do eixo da evolução, e no ser humano é a Igreja que constitui o cume ou a ponta 
extrema desse eixo. O padre Teilhard vê, na missa, a presença do Cristo Evoluidor, ou seja, um Cristo presente 
no mundo, ativo, que dinamiza a cosmogénese e que é o centro das energias. O Cristo Evoluidor recentra em si a 
noosfera, e atrai o mundo para Si no Cristo Ómega. 

Através do Cristo Evoluidor, "pode-se, sem deformar a atitude cristã, passar do conceito de 'humanização 
através da redenção', ao de humanização através da evolução?" (A minha fé). Através da diafania crística – e da 
presença real –, o sacerdote associa o cosmos inteiro ao acontecimento. O pleroma aparece como a plenitude, a 
totalidade que reúne Deus e a multiplicidade da criação, sem confusão, mas preservando a sua identidade e 
alteridade na união. 

O pleroma é o cumprimento da evolução material, biológica e espiritual em Deus, outro modo de definir o 
ponto Ómega. Não nos esqueçamos nunca de que Teilhard é católico e que, para ele, a Igreja Católica é "a 
ponta" ou cume da evolução. Em todo o caso, há uma formidável força criadora na visão teilhardiana que 
reencontramos, em certa medida, na teologia do processo.  
Uma busca do sentido do Cosmos 
Se Teilhard conhece bem as obras de Bergson (e do seu sucessor Édouard Le Roy, com o qual mantém uma 
correspondência contínua), distingue-se dele, porém, no sentido em que, para o jesuíta, a dinâmica do espírito é 
transcendente. Esta dinâmica surge, rapidamente, e atravessa o mundo para o elevar, o dinamizar, o fazer 
evoluir e espiritualizar até àquele "para a frente" que nada mais é, afinal, do que o ponto Ómega. 

Tal Espírito vem de Deus e permite a consciencialização do cosmos, a aparição da noosfera. É "para a frente" 
que se desdobra o presente, é para a frente que tendem as energias criadoras e espiritualizantes, apesar 
daqueles que encaram o fim dos tempos como a destruição do mundo ou o "Big Crunch" (o contrário do Big 
Bang). 
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Aqui, a curva evolutiva da complexidade-consciência sai do espaço-tempo, foge da matéria, segue o eixo 
crístico e escapa, assim, à entropia. Esta entropia é uma forma de mal que se opõe ao "esforço" de 
espiritualização e de Amor. 

Assim, para Teilhard de Chardin, Hiroshima é um exemplo do mal, porque, além dos danos humanos e 
materiais, a energia foi desviada do uso que deveria ter tido: em vez de estar ao serviço do Espírito, foi posta ao 
serviço da destruição e da morte. 

A questão das energias desviadas já tinha chamado a atenção de Teilhard de Chardin durante a Primeira 
Guerra Mundial. É à nossa frente, rumo ao ponto Ómega, que se encontra a imortalidade. O seu pensamento e a 
sua vida, de fato, são uma busca de sentido para o Cosmos e para o ser humano. 

Teilhard permanecerá sempre um pouco a criança que recolhia seixos pelos caminhos de Auvergne, como 
Théodore Monod, outro visionário. Os seus caminhos acabam por se cruzar: para eles, Deus é Deus do Mundo, 
este mundo que é preciso amar. 
O Amor 
O amor, obviamente, é uma ideia central para Teilhard. Amor pelo outro, pelo próximo no sentido mais clássico 
de ágape; Teilhard, porém, não desenvolve o seu pensamento neste sentido, talvez evidente, mas considerado, 
por ele, como insuficiente. 

O Amor é, também, o amor do casal, em que cada parceiro é portador "da realidade universal que brilha, 
espiritualmente, através da carne". Estes dois modos de ver o amor, de fato, surgem englobados numa terceira 
conceção do amor, que vê no Amor um modo dinâmico e dinamizante de amar, que permite tecer e construir a 
noosfera. 

Todo o sistema de pensamento de Teilhard se fundamenta na caridade. Toda a relação marcada pelo selo do 
Espírito se inscreve nesse modo de ver. Talvez hoje pudéssemos falar em "tecer laços". Deste modo, todas as 
relações de amor permitem que o mundo se encontre em Cristo e entre na espiral aspirante, em torno do eixo 
que conduz ao ponto Ómega. 

O Cristo Evoluidor está bem presente nesta forma dinâmica de viver o amor cristão, reserva sagrada de 
energia. "O Amor é a mais universal, a mais formidável e a mais misteriosa das energias cósmicas", escreve 
Teilhard no seu livro "Eu me explico". 

O Amor, energia cósmica, permite a união que tudo diferencia, assim como diferencia a união com o Cristo 
cósmico. Neste campo, o padre Teilhard insere-se na visão genésica para a qual o ato criador é um apelo, uma 
diferenciação, a identidade dos elementos que compõem o caos inicial. "Na mente, Elohim criou os céus e a 
terra, a terra era tohu e bohu (caos), uma treva sobre a superfície do abismo, mas o sopro de Elohim pairava 
sobre a face das águas […]" (Génesis 1, 1, na tradução de André Chouraqui). 

O Amor crístico, amor de Deus, é justamente um ato criador contínuo. Esta maneira de ver o amor é típica do 
pensamento teilhardiano, e da sua visão do universo e de Deus, toda movimento e ação. "No universo tornado 
pensante, tudo se move no e rumo ao pessoal, é, obrigatoriamente, o Amor que forma e que formará cada vez 
mais, em estado puro, o tecido da energia humana... Não poderá o Amor ser, pura e simplesmente, na sua 
essência, a própria atração exercida sobre cada elemento consciente, pelo Centro do Universo?"  

O Centro, aqui, é um Deus presente no mundo e à frente em relação ao mundo, que Ele atrai para Si. O Amor, 
para Teilhard, não é, simplesmente, caridade: o Amor engloba a caridade numa dinâmica de vida total. 
O dinamismo de Deus 
Poderíamos ser levados a pensar que Teilhard é um criacionista. De modo algum. Deus é energia, dinamismo, 
dinamizante, força convergente que atrai, envolvendo-o em Si mesmo, o modo espiritualizado rumo ao seu 
cumprimento Ómega. 

Teilhard continua a ser, sempre, um cristão clássico que evita toda confusão, independentemente do que 
digam os seguidores da Nova Era, que, muitas vezes, o recuperam e o citam. Ele não vê Deus como um "Grande 
Todo" no qual se possa perder e diluir: pelo contrário, a convergência em Cristo, presente no mundo, permite 
conservar a identidade de todos os elementos que concorrem para a noosfera, porque no amor permanece a 
individuação. 

Se há panteísmo, é, com certeza, um panteísmo de convergência e de união, não de confusão e de unificação. 
Deus manifesta-se, no mundo, através do Cristo Evoluidor. A diafania crística permite a visibilidade de Cristo no 
mundo, e do mundo em Cristo. Se Deus continua a ser o Deus clássico que conhecemos, através da Revelação e 
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da encarnação em Jesus Cristo, a especificidade de Deus, tal como o concebe Teilhard de Chardin, está no facto 
de ser transcendente. 

Deus chama o mundo e o ser humano a um "sempre mais" de espiritualidade, de humanidade, de laços e de 
vida entre as pessoas. A grandeza da visão, a mística, revestem-se de um interesse particular. O apelo ao 
"sempre mais" vem do Deus "diante de nós", que espera, atrai, dinamiza a cosmogénese, ou seja, a evolução do 
mundo da matéria ao Espírito. 

Se Teilhard não rejeita as ideias clássicas sobre a redenção, fundamentadas na morte e na ressurreição de 
Jesus, isso não impede que, para ele, a Salvação e o sentido do mundo se encontrem, também, na evolução, na 
cosmogénese. 

Para ele, o cristianismo moderno (e futuro) não pode deixar de levar em consideração este perspetiva da 
Salvação ligada à evolução. Eis um aspeto dos mais fundamentais do seu pensamento: a Salvação em Cristo 
Evoluidor, Cristo Ómega na sua totalidade em Deus Ómega. O ponto Ómega, no horizonte da nossa vida e do 
mundo, não é, portanto, um ponto de diluição, mas um Deus inteiramente personalizante, em que é posto o 
nosso ser, a nossa personalidade. 

O pensamento teilhardiano é otimista. Apesar das duas guerras mundiais, Teilhard conserva uma esperança 
que se fundamenta na Revelação e na ciência, uma porta aberta para uma nova maneira de viver e de expressar 
o cristianismo. 
Uma Sabedoria criadora 
A leitura das obras de Pierre Teilhard de Chardin, muitas vezes, é difícil porque ele criou uma linguagem própria 
(noosfera, Cristo Evoluidor, ponto Ómega, cosmogénese etc.) e porque mistura, duma forma implacável, ciência, 
mística, filosofia e dogmática. 

Muitas vezes, só depois de lidos um ou dois volumes, se começa a ver as coisas com clareza. Mas o esforço 
(também um conceito teilhardiano) vale a pena. O seu pensamento é deslumbrante, de elevada espiritualidade, 
um pensamento que pertence ao tesouro comum do cristianismo, embora os protestantes se possam 
surpreender com a abordagem, por vezes bastante católica, do padre jesuíta. 

Como classificar este pensamento cristão e moderno? Como no caso do pastor Georges Crespy, um dos 
melhores conhecedores de Teilhard, nós não vemos uma gnose (embora moderna) no seu sistema, mas sim uma 
Sabedoria como a da tradição judaica, uma Sabedoria criadora como a do capítulo 8 dos Provérbios, uma 
Sabedoria como a que inspirou o logos criador do prólogo de João, ou o Cristo Pantocrator da Carta aos 
Colossenses. 

Esta sabedoria, esta palavra que atua, esta presença de Cristo não se manifesta, porventura, de forma 
espetacular, diante dos nossos olhos, nesta nossa sociedade moderna da hipercomunicação, em que cada 
elemento da humanidade pode estar em relação com todos os outros? 

Resta prosseguir, na sociedade moderna, este esforço de espiritualização, se quisermos que a curva da 
complexidade-crescimento que nos trouxe até aqui, reflita, realmente, o mundo espiritualizado da noosfera. No 
contexto da noosfera, que é Cristo no alto dos céus, a festa da Ascensão, hoje um pouco esquecida, é uma das 
festas mais importantes do cristianismo. 

Jesus Ressuscitado que sobe ao céu mostra-nos a direção, atrai-nos para o eixo da evolução do mundo que se 
espiritualiza e se torna mais complexo, envolvendo-se em si mesmo, dinamizando-se e aproximando-se do eixo 
que conduz ao ponto Ómega, o Cristo em glória, ponto final da espiritualização e da vida que se realiza, no fim, 
em Cristo. 

Para terminar, damos a palavra a PIERRE TEILHARD. Em março de 1955, poucos dias antes da sua morte, 
ocorrida em Nova York no dia 10 de abril, escreve: "Há muito tempo, em 'A missa sobre o mundo' e 'O ambiente 
divino', perante aquelas perspetivas que não cessam de surgir dentro de mim duma forma, por vezes, cansativa, 
tentei conter a minha admiração e o meu espanto. Hoje, após quarenta anos de contínua reflexão, é exatamente 
esta mesma visão fundamental que eu sinto necessidade de apresentar e de compartilhar, na sua forma levada à 
maturação uma última vez. Não com o mesmo frescor e exuberância de expressão que tinha no momento do 
primeiro encontro, mas sempre com a mesma maravilha – e a mesma paixão" (O ambiente divino).  

 

https://www.google.com/url?q=http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D3761%26secao%3D357&sa=U&ei=c00oVbSQOsjkO4GugeAF&ved=0CAQQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHimVInZa0yOfwMNDEZFc9Ie8zR2g
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Laudato si valoriza intuições de Teilhard de Chardin16  
 
"A meta do caminho do universo situa-se na plenitude de Deus, que já foi alcançada por Cristo ressuscitado, fulcro da 

maturação universal. (…) O fim último das restantes criaturas não somos nós. Mas todas avançam, juntamente connosco e 

através de nós, para a meta comum, que é Deus, numa plenitude transcendente onde Cristo ressuscitado tudo abraça e 

ilumina": assim lemos na conclusão do parágrafo 83 da Laudato si'. Reportagem de Marco Roncalli, publicada no jornal Avvenire, 

20-06-2015.                                        [http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html] 

  

Trata-se da parte da nova encíclica dedicada ao mistério da criação (no capítulo II, intitulado "O Evangelho da 
criação"), em que o pensamento de PIERRE TEILHARD DE CHARDIN [http://www.ihu.unisinos.br/noticias/541581-

teilhard-de-chardin-mistico-da-materia] (na abordagem teológica da evolução) é percebido de modo tão evidente, a 
ponto de merecer uma citação de pé de página. 
Sim, precisamente o jesuíta cientista capaz de repensar o Universo à luz da fé e da ciência (unindo espírito e 
matéria como dois lados da mesma moeda), ele, o místico profeta de uma consciência planetária que nos 
convidava a encontrar Deus em todas as coisas e que, suspeito de panteísmo, viu as suas obras tornarem-se alvo 
de um Monitum do Santo Ofício em 1962 (tendo sido, depois, "reabilitado" por Paulo VI), ocupa agora espaço ao 
lado de outros pensadores (como Romano Guardini ou Paul Ricoeur), mas, acima de tudo, a par do Pobrezinho 
de Assis, entre as referências do novo texto do papa Francisco. 
De fato, parece que o significado das referências mais fortes àquela "conversão ecológica", não mais 
prorrogável, que a Laudato si pede aos fiéis, não é mais evidente onde o pensamento do Santo de Assis – com as 
preocupações pelos pobres ou pelas criaturas, mas, também, com a fidelidade à natureza como livro divino – 
acaba por se encontrar com as intuições do jesuíta francês. A começar pela convergência universal de uma 
humanidade coesa e projetada para a frente e, ao mesmo tempo, por um destino da criação que passa pelo 
mistério de Cristo, presente desde a origem: em suma, pela ordem escatológica da Salvação. 
Embora seja verdade que "tudo está em relação", "tudo está em conexão", "tudo está ligado", como se repete 
neste documento, onde são as consequências "sociais" que são postas em destaque pelas análises "ecológicas", 
mas onde ciência e fé, humanismo e teologia da criação, bem-aventuranças e promessa de redenção, também 
se entrecruzam, eis Teilhard a assomar por entre as páginas da encíclica. 
Com a sua contribuição para ler teologicamente a destruição dos recursos (como uma forma de desprezo da 
criação, do Criador, das criaturas), e preencher de sentido a "recomposição do mundo quebrado" em que 
vivemos (para retomarmos o título de conhecidos documentos dos jesuítas sobre o assunto). 
E não somente Teilhard, cujo Hino à matéria reintroduz motivos que nos surgem duma forma diferente no 
Cântico das criaturas, retorna nas partes dedicadas aos sinais sacramentais, no capítulo VI da encíclica 
("educação e espiritualidade ecológica"), em particular com a eucaristia, sinal e antecipação do porto final de 
toda a criação, com o Cristo em tudo o que nos envolve, para realizar a redenção do cosmos destinado a tornar-
se Hóstia viva. 
"A criação encontra a sua máxima elevação na Eucaristia. A graça, que tende a manifestar-se de modo sensível, 
atinge uma expressão maravilhosa quando o próprio Deus, feito homem, chega ao ponto de Se fazer comer pela 
sua criatura", lê-se no parágrafo 236. E logo depois: "De fato, a Eucaristia é, em si mesma, um ato de amor 
cósmico". 
Depois, a Laudato si não se esquece de uma passagem da encíclica de João Paulo II, Ecclesia de Eucharistia, em 
que se lê: "Sim, cósmico! Porque mesmo quando tem lugar no pequeno altar de uma igreja de aldeia, a 
Eucaristia é sempre celebrada, de certo modo, sobre o altar do mundo". 
Esta última imagem teilhardiana, também traduz o nosso olhar sobre o mundo, e é representada nas sínteses 
assumidas, primeiro, por João Paulo II e, agora, por Francisco: "A Eucaristia une o céu e a terra, abraça e penetra 
toda a criação" e – iluminando e motivando o nosso cuidado pelo ambiente – "leva-nos a ser guardiães da 
criação inteira". 
Ajuda-nos, poderíamos acrescentar com o Papa Francisco e o Patriarca Bartolomeu, a "aceitar o mundo como 
sacramento de comunhão, como forma de partilha com Deus e com o próximo, a uma escala global".  

                                                 
16 Cortesia boletim de 12 de julho de 2015, «Serra do Pilar» 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/543751-novos-estilos-de-vida-para-salvar-o-mundo-e-quem-o-habita-artigo-de-carlo-petrini
https://www.google.com/url?q=http://www.ihu.unisinos.br/noticias/541581-teilhard-de-chardin-mistico-da-materia&sa=U&ei=EbOHVYXPPMS2sQGOrp3gDw&ved=0CA4QFjAD&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFSgciiPOr_jeVig5D-Gyt8MggPKg
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ORANDO com Teilhard de Chardin 
 

 
A MISSA SOBRE O MUNDO (excerto. Pierre Teilhard de Chardin, SJ) 
 

O f e r t ó r i o  
 

Senhor, já que uma vez ainda, não mais nas florestas da França, mas nas estepes da Ásia, não tenho pão, nem vinho, nem altar, eu me elevarei acima 

dos símbolos até à pura majestade do Real, e vos oferecerei, eu, vosso sacerdote, sobre o altar da terra inteira, o trabalho e o sofrimento do mundo.  

O sol acaba de iluminar, ao longe, a franja extrema do primeiro oriente. Mais uma vez, sob a toalha móvel de seus fogos, a superfície viva da Terra 
desperta, freme, e recomeça o seu espantoso trabalho. Colocarei sobre minha patena, meu Deus, a messe esperada desse novo esforço. Derramarei no 

meu cálice a seiva de todos os frutos que hoje serão esmagados.  

Meu cálice e minha patena, são as profundezas de uma alma largamente aberta a todas as forças que, em um instante, vão elevar-se de todos os pontos 

do Globo e convergir para o Espírito. - Que venham pois, a mim, a lembrança e a mística presença daqueles que a luz desperta para uma nova jornada!  

Um a um, Senhor, eu os vejo e os amo, aqueles que me destes como sustento e como encanto natural de minha existência. Um a um, também, eu os 
conto, os membros dessa outra e tão cara família que pouco a pouco as afinidades do coração, da pesquisa científica e do pensamento juntaram à minha 

volta, a partir dos elementos mais diversos. Mais confusamente, mas todos sem exceção, eu os evoco, aqueles cujo exército anónimo forma a massa 
inumerável dos vivos: aqueles que me rodeiam e me sustentam sem que eu os conheça; aqueles que vêm e aqueles que vão; sobretudo aqueles que, na 

Verdade ou através do Erro, no seu escritório, laboratório ou fábrica, creem no progresso das Coisas e, hoje, perseguirão apaixonadamente a luz.  

Quero que neste momento o meu ser ressoe ao murmúrio profundo dessa multidão agitada, confusa ou distinta, cuja imensidão nos espanta, - desse 
oceano humano cujas lentas e monótonas oscilações lançam a inquietação nos corações mais crentes. Tudo aquilo que vai aumentar no Mundo, ao 

longo deste dia, tudo aquilo que vai diminuir, - tudo aquilo que vai morrer, também, - eis, Senhor, o que me esforço por reunir em mim para vos oferecer; 
eis a matéria de meu sacrifício, o único que vós podeis desejar.  

Outrora, carregava-se para vosso Templo as primícias das colheitas e a flor dos rebanhos. A oferenda que esperais agora, aquela de que tendes 
misteriosamente necessidade cada dia, para aplacar a vossa fome, para acalmar a vossa sede, é nada menos do que o crescimento do mundo impelido 

pelo devir universal.  

Recebei, Senhor, esta Hóstia total que a Criação, movida por vossa atração, vos apresenta à nova aurora. Este pão, nosso esforço, não é em si, eu o sei, 
mais que uma degradação imensa. Este vinho, nossa dor, não é ainda, ai de mim, mais que uma dissolvente poção. Mas, no fundo dessa massa informe, 

colocastes - disso estou certo, porque o sinto - um irresistível e santificador desejo que nos faz a todos gritar, desde o ímpio ao fiel:  

"Senhor, fazei-nos Um!  

Porque, à falta do zelo espiritual e da sublime pureza de vossos santos, deste-me, meu Deus, uma simpatia irresistível por tudo quanto se move na 

matéria obscura, - porque irremediavelmente, reconheço em mim, bem mais que um filho do Céu, um filho da Terra, - subirei, esta manhã, em 
pensamento, às alturas, carregado das esperanças e das misérias de minha Terra-Mãe; e lá, por força de um sacerdócio que somente Vós, creio, me 

destes, - sobre tudo aquilo que, na Carne humana, se prepara para nascer ou perecer sob o sol que se levanta, eu chamarei o Fogo. (...) 

 
  

 

  

LA PENSÉE  de Teilhard 
 

«Cherchons bien et nous trouverons que notre foi en Dieu, si détachée 
soit elle, sublime en nous un flot montant d’aspirations humaines, et 

c’est dans cette sève originale qu’il faut nous replonger si, avec les frères 
que nous ambitionnons de réunir, nous voulons communiquer.»        

 
Pierre Teilhard de Chardin,   

Tomo V, “La foi en l’homme”, Paris, 1947    
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