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Critério 

 

A Introdução do livro, feita por J.P. Demoulin, abre com a seguinte interrogação: 

 

«Eu gostaria de ler Teilhard! Mas por onde começar?» 

 

Para corresponder a esta necessidade, sentida por todos aqueles que querem conhecer Teilhard, o autor 

da colectânea propõe-se realizar uma «antologia de textos relativamente curtos mas apresentando um 

panorama completo do pensamento de Teilhard». O objectivo é, pois, facultar uma iniciação completa ao 

pensamento de Teilhard de Chardin. 

 

Para atingir este objectivo, J.P.D. vai fazer uma selecção de textos de Teilhard, que ordena segundo um 

critério colhido fundamentalmente em dois escritos do Padre, nos quais este expõe a coerência das suas 

posições intelectuais: 1) A minha posição intelectual, de 1948, e 2) Uma síntese da minha perspectiva 

“fenomenológica” do mundo, de 1954. O primeiro destes textos, para além de fornecer excertos a abrir 

ou a fechar alguns capítulos, vem dado na íntegra à guisa de conclusão no final do livro (pág. 227). 

 

 

Estrutura 

 

Assim, baseando-se naqueles escritos e no plano de arrumação lógica do seu pensamento que o próprio 

Teilhard por duas vezes inclui no seu Diário, J.P.D. divide a sua antologia em 4 partes: I 

Fenomenologia, II Apologética, III Metafísica e IV Moral e Mística. Os focos de cada uma destas 

partes, são os seguintes: a 1ª trata fundamentalmente do fenómeno humano, a 2ª da criação como 

evolução em direcção ao transcendente, a 3ª da relação escatológica do homem com Deus e a 4ª da moral 

num contexto evolutivo. 

 

 

Partes acessórias do livro 

 

Além destas 4 partes centrais, o livro inclui ainda: 

 No início: Prefácio, de Jeanne Mortier (herdeira dos escritos de Teilhard), a citada Introdução, 

de J.P.D., Nota biográfica e Nota sobre o vocabulário. 

 Conclusão: contendo na íntegra o escrito A minha posição intelectual, de 1948 

 Epílogo, contendo excertos de 3 escritos que J.P.D. considera testemunhos autobiográficos e 

uma prece “Ao Cristo sempre maior”, final do ensaio de Teilhard de Chardin de 1950, intitulado 

“Le Cœur de la Matière”.  

 Bibliografia (de Teilhard e sobre Teilhard), que inclui um índice remissivo para as Obras 

Completas, de Teilhard de Chardin, organizado por temáticas e que se afigura de grande 

utilidade para consultas específicas. 

                                                 
1 Jean-Pierre Demoulin é, desde a sua fundação em 1962 até aos nossos dias, o presidente do Centre Belge Teilhard 

de Chardin. Publicou a presente colectânea em 1966, com o título francês “Je m’explique”, revista e aumentada 

numa edição de 2005. É baseada nesta última versão que a editora brasileira Martins Fontes, São Paulo, 

publicouem 2006, em língua portuguesa, a obra que aqui se apresenta, sob o título “Em outras palavras”.  O título 

original Je m’explique, como o próprio J.P.D. «explica» na Introdução, foi inspirado na recorrência desta frase nos 

escritos e nas conferências de Teilhard de Chardin quando ele pretendia aprofundar uma ideia acabada de expor.  


