
90 anos depois dos primeiros escritos Teilhard  
 
 
 
Em 1917, Teilhard de Chardin encontrava-se na frente de batalha, envolvido na 
trágica tarefa de, sob bombas e metralha, recolher feridos e mortos e tentar trazê-los 
para as linhas da retaguarda.  Duma abnegação total que espantava os seus 
camaradas, Teilhard de Chardin foi o maqueiro destemido que procurava salvar os 
corpos e o padre discreto que levava Cristo aos combatentes, de maioria 
muçulmana no seu regimento.   De todos recebeu amizade, admiração e respeito. 
No prefácio à edição dos seus primeiros ensaios, escritos no campo de batalha, lê-se: 
«É assombroso ver um homem, que servia como maqueiro em terríveis combates e vivia a 
maior parte do seu tempo na lama das trincheiras, aproveitar brevíssimos períodos de 
repouso para lançar no papel notas e planos e redigir em seguida ensaios versando os mais 
altos problemas.» 
Durante toda a guerra, tinha como correspondente a sua prima Marguerite Teillard-
Chambon, com quem trocou avultada correspondência (1) .  Era a ela que enviava os 
ensaios, à medida que os ia concluindo, pedindo-lhe que os dactilografasse e 
guardasse.  Foram assim conservados 20 ensaios, mais tarde publicados num dos 
volumes da sua obra sob o título de “Écrits du temps de la guerre”.  Entre eles conta-se 
«La vie Cosmique» e «Le Christ dans la matière», de 1916, «Le milieu mystique» e 
«L’Union créatrice», de 1917, «L’Éternel féminin» e «Mon Univers», de 1918, ou «La 
Puissance spirituelle de la Matière», de 1919. 
O Prof. Luís Sebastião, da Universidade de Évora, Vice-Presidente da AAPTCP, na 
sua tese de doutoramento (2000), intitulada «Possibilidade de Fundamentação da 
Educação no Pensamento Cosmogenésico de Pierre Teilhard de Chardin», considera 
que estes ensaios, escritos nas trincheiras da guerra 14-18, contêm já toda a genial 
visão que viria a desenvolver ao longo da vida, nos muitos ensaios e livros que 
escreveria.  Referindo-se precisamente a este aspecto, diz a dado passo: «A sua 
experiência de guerra veio a mostrar-se extraordinariamente marcante e foi aí, nas 
trincheiras, que tomaram forma algumas das suas intuições mais profundas e permanentes.  
É difícil compreender como foi possível escrever tão profunda e abundantemente dentro das 
trincheiras, nos parcos períodos de repouso na retaguarda, no meio de uma massa humana 
fervilhante.»  E, citando Émile Rideau, «“a guerra de 1914 é para Teilhard ocasião de 
contacto com os homens e também de intensa reflexão pessoal e de iluminação mística. Pela 
primeira vez, tem a consciência do colectivo, na visão das grandes massas humanas que se 
cruzam e entrechocam nos diversos elementos”, para concluir «ao ponto de ter afirmado 
que, para si, a guerra foi um autêntico “baptismo no real”». 
Ainda segundo o citado prefácio, Teilhard diria mais tarde, sobre os seus escritos do 
tempo da guerra, «que nada contêm que eu não tenha tornado a dizer mais claramente 
desde então.» 

(1) as cartas de Teilhard a Marguerite estão publicadas sob o título “Génese dum Pensamento” 


