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A Incarnação no Pensamento de Teilhard de Chardin 
Bruno Nobre – Lisboa – 05 de Maio de 2012 

 

Introdução 

 

 “A essência do Cristianismo consiste em pôr este problema e em o resolver: «O Verbo 

Encarnado, Nosso Senhor Jesus Cristo»”, diz-nos Teilhard de Chardin em O Meio Divino.1 A 

Incarnação do Verbo é o mistério central do Cristianismo: Jesus Cristo, o Verbo feito carne, é 

verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Foi esta, desde o início, a verdade que os cristãos ensinaram e 

que precisaram defender no seu encontro com as diversas culturas, em particular o mundo helénico. 

As concepções tipicamente dualistas da cultura grega prestam-se a mascarar a heresia, ou seja, tudo o 

que nega a realidade da Incarnação. Daí aí a necessidade das diversas formulações dogmáticas, 

destinadas, na sua maioria, a defender a fé na Incarnação do Verbo. 

 Apesar da longa convivência do mundo ocidental com o Cristianismo, o mistério da 

Incarnação continuou a escandalizar. Poderíamos dizer, talvez, que a história do Ocidente foi marcada, 

desde a aurora do Cristianismo, por uma tentação permanente de negação do dogma central a fé cristã. 

E mesmo actualmente, depois de dois mil anos de teologia, não se tornou mais fácil conceber a união 

sem confusão das naturezas divina e humana em Jesus Cristo. O Ocidente recebeu novos influxos 

culturais, inventou a ciência, criou novos conceitos, e no entanto o mistério da Incarnação do Verbo 

continua sempre mais além da nossa total compreensão.2  

 A adesão ao mistério da Incarnação não pode fazer-se a não ser por um acto de fé. Tal não 

significa, contudo, que devamos desistir de articular o artigo central da fé cristã com a cultura do 

nosso tempo. Esta foi, aliás, a grande tarefa dos apologetas cristãos, entre os quais se contam Ireneu, 

Tertuliano, Atanásio ou, vários séculos mais tarde, S. Tomás de Aquino. 

 Pese embora a fama de heterodoxo que os vários críticos lhe granjearam, é na sequência destes 

nomes que gostaria de colocar o nome de Teilhard de Chardin. Neste sentido, o objectivo da presente 

comunicação consiste em mostrar como uma das principais preocupações do pensamento de Teilhard 

de Chardin consistiu em recuperar a plausibilidade do mistério cristão da Incarnação, seriamente 

questionada pelos extraordinários desenvolvimentos científicos ocorridos ao longo da Modernidade.  

 Pensados, durante séculos, num mundo fixista de modestas dimensões, os mistérios cristãos, 

em particular a Incarnação, precisam confrontar-se, a partir da Modernidade, com um Universo não só 

evolutivo mas cujas dimensões (espaciais e temporais) eram até então inimagináveis. Ora, fará sentido, 

no contexto deste novo quadro, continuar a falar de Incarnação do Verbo? Não será de um 

 
1 CHARDIN, Teilhard – O Meio Divino. Trad. de Manuel Versos de Figueiredo, S.J.. Lisboa: Editorial Presença LDA. 
2 “O Cristianismo, [afirma M. Henry], não dispõe de conceitos adequados para a sua mais elevada Verdade. E isto não é fruto 
de uma indigência de ordem intelectual que lhe seria própria, que faria dos primeiros cristãos pensadores balbuciantes que 
precisassem de se instruir junto dos verdadeiros filósofos – os filósofos gregos! Mas por esta razão bem mais radical: é que a 
Verdade do Cristianismo não é da ordem do pensamento” (Ibid., p. 19). 
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antropomorfismo grosseiro afirmar que Deus viveu durante trinta e três anos sobre o planeta Terra, 

apenas um entre os muitos biliões que povoam um Universo que existe há cerca de quinze mil 

milhões? “O Cristo evangélico, imaginado e amado pelas dimensões de um Mundo mediterrânico, será 

ainda capaz de estender-se e de ser o centro do nosso Universo prodigiosamente crescido?”, pergunta-

se Teilhard de Chardin em O Meio Divino. “O Mundo, [continua], não estará em vias de se mostrar 

mais vasto, mais íntimo e mais deslumbrante do que Jeová? Não vai ele dar cabo da nossa religião, 

eclipsar o nosso Deus?”3 

 Um dos contributos mais importantes da reflexão de Teilhard consistirá em mostrar como os 

desafios colocados pelo desvelamento de um Universo evolutivo e das suas verdadeiras dimensões 

cósmicas, longe de constituírem uma ameaça ao mistério da Incarnação, oferecem uma oportunidade 

para reconhecermos o carácter cósmico do seu impacto. Como afirma o autor em O Fenómeno 

Humano, “quanto mais vasto for o mundo, mais orgânicas serão as suas conexões interiores, e mais 

triunfarão as perspectivas da incarnação. E aí está o que os crentes começam, não sem surpresa, a 

descobrir. Assustado um instante com a evolução, o cristão percebe agora que esta lhe fornece 

simplesmente um meio magnífico de se sentir mais de Deus e de se lhe entregar ainda mais”.4  

 Nesta comunicação começarei, pois, por analisar a tentativa de Teilhard de Chardin de 

articular o dogma da Incarnação com um Universo em evolução. Seguidamente, veremos como o autor 

se esforça por aplicar o esquema da Incarnação ao estudo do Universo em evolução, conseguindo 

evitar, deste modo, tanto as concepções dualistas como as concepções monistas da realidade. Em 

terceiro lugar consideraremos as consequências para a espiritualidade e para o diálogo com a ciência 

moderna da interpretação teilhardiana do mistério da Incarnação.  

 

I. A Incarnação desde a perspectiva de Teilhard de Chardin: 

  

Seriamente comprometido com a pesquisa científica na área da paleontologia, Teilhard de 

Chardin pôde observar desde um lugar privilegiado a progressiva substituição de uma concepção 

fixista do Universo por uma concepção dinâmica. Esta mudança de paradigma teve um profundo 

impacto em todas as áreas da cultura humana, e a teologia não é, obviamente, uma excepção. “Um 

após outro, [afirma Teilhard n’O Fenómeno Humano], todos os domínios do conhecimento humano se 

põem em marcha, arrastando-se em conjunto pela mesma corrente de fundo, para o estudo de qualquer 

desenvolvimento. A evolução, apenas uma teoria, uma hipótese? Nada disso, mas, muito mais do que 

isso, uma condição geral à qual devem obedecer e satisfazer doravante, para serem concebíveis e 

verdadeiras, todas as teorias, todas as hipóteses, todos os sistemas. Uma luz que ilumina todos os 

factos, uma curvatura que todos os traços devem acompanhar, eis o que é a evolução.”5 

 
3 Cf. CHARDIN, Teilhard – O Meio Divino, p. 42.  
4 Cf. CHARDIN, Teilhard – O Fenómeno Humano. Apelação: Paulus, 1998, p. 282.  
5 O Fenómeno Humano, p. 202.   
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 Teilhard de Chardin capta desde cedo a necessidade de aprofundar o diálogo com o paradigma 

evolutivo. Na verdade, grande parte do seu esforço intelectual pode ser entendido como uma tentativa 

de articular a teologia cristã com os desenvolvimentos científicos, os quais ofereceram ao homem a 

possibilidade de vislumbrar as imensidades cósmicas, ao mesmo tempo que o dotaram da capacidade 

de “ver na duração”.6  

Os novos desafios colocados à teologia pelo paradigma evolutivo prendem-se, sobretudo, com 

o problema da relação de Deus, em Cristo, com o Universo. “De uma maneira geral, [afirma Teilhard 

em Cristologia e Evolução], podemos dizer que se a preocupação dominante da Teologia durante os 

primeiros séculos da Igreja foi a de determinar, intelectual e misticamente, a posição de Cristo em 

relação à Trindade, o seu interesse vital, nos nossos dias, tornou-se o seguinte: analisar e precisar as 

relações de existência e de influência que ligam, um ao outro, Cristo e o Universo”.7 A desproporção 

que existe entre as dimensões do Universo em evolução e a Incarnação de Jesus Cristo num lugar e 

num momento concretos causam um profundo desconcerto, o qual não poderá ser ultrapassado a 

menos que a Incarnação do Verbo adquira, ela própria, proporções cósmicas.8 É neste sentido que 

deve ser compreendida a interpretação teilhardiana do mistério cristão da Incarnação, a qual procuro 

explicitar de seguida.  

 

Cristo como princípio evolutor do Universo em movimento 
  

A teologia católica tendeu a acentuar, talvez por causa da mundivisão fixista em que se 

inscrevia, a dimensão reparadora da Incarnação do Verbo. “No dogma da Redenção, [afirma Teilhard 

de Chardin em O Cristo Evolutor], os cristãos consideraram sobretudo até aqui (por óbvias razões 

históricas) a ideia de reparação expiadora. Cristo era sobretudo olhado como o Cordeiro carregado dos 

pecados do mundo, e o mundo sobretudo como uma massa decaída”.9  

Desde o início do cristianismo, contudo, a Incarnação estava também associada à esperança na 

Nova Criação. Ora, a proposta de Teilhard de Chardin relativamente à Incarnação consiste na tentativa 

de acentuar esta dimensão de re-criação. Tentemos perceber de que maneira a dimensão re-criadora 

(ou talvez possamos mesmo dizer criadora) da Incarnação é naturalmente valorizada num universo 

evolutivo. Na sua principal obra, O Fenómeno Humano, Teilhard de Chardin procura esboçar um 

quadro completo do Universo em evolução tal como a ciência o concebia no seu tempo.  

Parecendo-se com uma enorme planta que aos poucos desabrocha, o Universo atravessa as 

sucessivas etapas de uma longa cosmogénese que desagua numa noogénese. A evolução do Universo 

não é cega, mas animada por um dinamismo que conduz ao aparecimento de níveis sucessivos de 

crescente complexidade. Os vários patamares surgem a partir dos anteriores num processo que é 

simultaneamente contínuo e descontínuo. Até ao aparecimento do homem, no neolítico, a evolução 
 

6 Cf. O Fenómeno Humano, p. 203.  
7 Cf. Ibid, p. 199.  
8 Veja-se: CHARDIN, Teilhard – “Introdução à Vida Cristã”, In: A Minha Fé. Trad. De Gemeniano Cascais Franco. Lisboa: 
Editorial Notícias, 2000, pp. 143 – 179.  
9 Cf. “O Cristo Evolutor”. In: A Minha Fé, p. 164.  
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consiste num movimento sobretudo divergente, no sentido em que em que os inúmeros filos se vão 

sucessivamente desdobrando em leques. Contudo, a partir do neolítico, com o predomínio progressivo 

dos factores psíquicos, a evolução conjuga dois movimentos: um de divergência e outro de 

convergência. Depois de um longo período de complexificação divergente, a vida inicia, com o 

homem, um movimento de convergência em direcção a um ponto comum. 

Coloca-se-nos, aqui, uma importante questão: se o universo em evolução converge, uma vez 

atingido o limiar da consciência, em direcção a um ponto comum, o que é que o faz convergir? A 

menos que não sejamos capazes de ver, como Teilhard, este amplo movimento de convergência, 

seremos obrigados a admitir a existência de um “princípio evolutor do universo em movimento”, o 

qual recebe de Teilhard o nome de ponto Ómega. Importa esclarecer que o ponto Ómega não é 

simplesmente o ponto onde as linhas de convergência, uma vez extrapoladas, se encontram. Também 

não é, por outro lado, a fusão das unidades psíquicas que surgiram no Universo ao longo de um longo 

processo de evolução (e diferenciação). “Pela sua estrutura, [afirma Teilhard em O Fenómeno 

Humano], Ómega, considerado no seu último princípio, não pode ser senão um centro distinto a 

irradiar no âmago de um sistema de centros.”10 O ponto Ómega é o “motor da evolução” e o 

responsável pela sua convergência.  

Desta forma, Teilhard de Chardin esboça o que poderíamos talvez apelidar de “nova prova da 

existência de Deus”. Classicamente, Deus é identificado como causa primeira ou como o responsável 

pela ordem que podemos observar no mundo. Adoptando uma estrutura decalcada das provas 

clássicas, Teilhard conclui que se o Universo converge, então terá que existir um “princípio de 

convergência” extrínseco ao próprio Universo – o ponto Ómega, cujos atributos (autonomia, 

actualidade, irreversibilidade e transcendência) tornam lícita a identificação com o Deus cristão. 

“Desde Aristóteles, [afirma o autor em O Deus da Evolução], não se cessara de construir os ‘modelos 

de Deus’ segundo o tipo de um Primeiro Motor extrínseco, agindo a retro. Desde a emergência, na 

nossa consciência, do ‘sentido evolutivo’, já não nos é fisicamente possível conceber, nem adorar, 

outra coisa senão um Deus Primeiro Motor orgânico ad ante. Só um Deus funcional e totalmente 

Ómega poderá daqui em diante satisfazer-nos.”11 

Extrapolando o movimento de convergência que anima as unidades de pensamento, Teilhard 

chegou à existência de um Deus pessoal que pode ser identificado, como dizíamos, com o Deus 

Cristão. Mas como dar o salto para a Incarnação? A esta questão Teilhard responde que Deus não 

podia constituir-se em “princípio evolutor do Universo” sem se tornar de algum modo imanente ao 

próprio Universo. “Deus, [afirma], unifica e integra o mundo inserindo-se parcialmente nas coisas, e 

depois, graças a este ponto de apoio achado no âmago da matéria, tomando a direcção e colocando-se 

à cabeça do que agora chamamos evolução.”12 Cristo não poderia apresentar-se como o cume do 

Universo (além de seu princípio propulsor) a não ser que estivesse “imerso” nele desde o início. 

 
10 Cf. O Fenómeno Humano, p. 247.  
11 Cf. “O Deus da Evolução”, A Minha Fé, p. 272.  
12 Cf. O Fenómeno Humano, p. 280.  
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O ponto Ómega é transcendente mas é simultaneamente imanente. Mergulhado na matéria, era 

o Ómega que desde o início animava a evolução. Enquanto o pensamento não apareceu sobre a terra, 

agia de forma impessoal, mas a partir do momento em que a noogénese ocorreu irradia pessoalmente 

sobre as consciências individuais. Ómega existe actualmente e “opera no mais fundo da massa 

pensante”.13  Importa sublinhar que esta “interpretação” da Incarnação do Verbo não se esquiva à 

existência histórica de Jesus de Nazaré, como tentaram insinuar vários dos críticos de Teilhard de 

Chardin. Pelo contrário, a dimensão histórica da Incarnação é absolutamente essencial. Poderíamos, 

caso contrário, continuar a falar legitimamente em Incarnação? 

 

O impacto cósmico da Incarnação 

 

A Incarnação recebeu, ao longo de quase dois milénios, dizíamos, uma interpretação teológica 

de timbre marcadamente “jurídico”: Cristo incarna para reparar os pecados cometidos pelo género 

humano ao longo da história. Sem desprezar a dimensão reparadora, Teilhard reconhece o impacto 

verdadeiramente cósmico do mistério central do cristianismo. Num Universo em evolução, Cristo já 

não pode ser apenas “o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo”. Ele é também, e sobretudo, 

Aquele que carrega “o peso dos progressos do mundo”.14 “Censuraram-me por ser um inovador”, 

desabafa Teilhard em A minha Fé. “Na realidade, quanto mais meditei nos magníficos atributos 

cósmicos prodigados por São Paulo ao Jesus ressuscitado, quanto mais reflecti no sentido conquistador 

das verdades cristãs, mais me apercebi de que o Cristianismo só adquiriria o seu pleno valor se 

elevado (como gosto de fazer) a dimensões cósmicas.” 15   

Como já tivemos oportunidade de referir, na concepção unificada de Teilhard de Chardin, o 

ser humano não se encontra desligado do resto do Universo. Ele é, pelo contrário, o ponto de chegada 

da já longa marcha evolutiva que o Universo percorreu; não é um mero acaso, mas o sentido da 

própria cosmogénese. É através dele que o Universo alcançará (ou não, dependendo do uso que fizer 

da sua liberdade) a sua plenitude. “O homem, [afirma Teilhard numa das mais citadas passagens d’O 

Fenómeno Humano], não é o centro estático do mundo, como se julgou durante muito tempo; mas 

eixo e flexa da evolução, o que é muito mais belo.”16 

Tudo no Universo evolui para o Homem, e o Homem converge, em Cristo, para Deus. Quando 

Cristo, fazendo-se homem entre os homens, congrega progressivamente em torno de si os elementos 

de consciência que emergiram do longo processo de cosmogénese, abraça o Universo na sua 

totalidade. Neste sentido, “o Universo move-se desde sempre, integralmente, em direcção a Cristo, até 

mesmo pela sua pretensa evolução mais natural”.17 O Universo, agregado em torno de Cristo, 

transforma-se progressivamente no Seu corpo. “Cristo reveste-se organicamente da própria majestade 

 
13 Cf. O fenómeno Humano, p. 277.  
14 Cf. “O Cristo Evolutor”, A Minha Fé, p. 169.  
15 Cf. “A Minha Fé”, A Minha Fé, p. 146.   
16 Cf. O Fenómeno Humano, p. 18. 
17 Cf. “Panteísmo e Evolução”, A Minha Fé, p. 83.  
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da sua Criação.”18 O misterioso Pleroma, no qual todas as coisas se juntam a Deus sem mistura nem 

confusão, toma forma e deixa entrever a consumação do Universo.19  

 

Criação, Incarnação e Redenção: as três faces de um mesmo mistério 

 

 A evolução do Universo atravessa diversas etapas – cosmogénese, biogénese, antropogénese, 

noogénese (e cristogénese, poderíamos acrescentar) – mas constitui um processo único e contínuo. 

Não é de admirar, por conseguinte, que também os três grandes mistérios da fé cristã – Criação, 

Incarnação e Redenção – tendam, neste quadro, a unificar-se num só. Criação, Incarnação e Redenção 

constituem três faces de um mesmo mistério, que poderíamos chamar de Cristificação ou 

Pleromização.20 Deus criou o mundo para o unir a si, e a Incarnação e a Redenção fazem parte do 

processo. Criar, completar e purificar o mundo, já o lemos em S. Paulo e em S. João, é, para Deus, 

unificá-lo, unindo-o organicamente a si próprio. Parece, deste modo, que a Incarnação estava 

“prevista” desde o momento da Criação. Enquanto princípio motor do Universo (responsável pela 

evolução), Deus apresenta-se como Criador; enquanto princípio de unificação da massa pensante Deus 

imerge no Universo – incarna; enquanto esforço elevador, Deus mostra a sua face redentora.21  

 Em suma, num Universo em evolução a separação entre os três grandes mistérios cristãos – 

Criação, Incarnação e redenção – deixa de fazer sentido. Cada um destes mistérios tem não só 

dimensões verdadeiramente cósmicas como está intrinsecamente unido aos outros dois. Como afirma 

Teilhard, à luz da evolução “os três mistérios já não se tornam em verdade, na nova Cristologia, senão 

as três faces de um mesmo processo de fundo, de um quarto mistério […] ao qual conviria, para o 

destrinçar explicitamente dos três outros, dar um nome: o Mistério da União Criadora do Mundo em 

Deus, ou Pleromização.”22  

 

As extensões da Eucaristia 

 

 Verão de 1923, festa litúrgica da Transfiguração do Senhor. Teilhard encontra-se no deserto de 

Ordos, onde participa numa expedição científica. Não dispondo de pão nem vinho, dispõe-se a 

consagrar a “grande hóstia universal”. O altar é a “Terra inteira”, e a oferta “o trabalho e a dor do 

Mundo”.23 As circunstâncias que inspiram Teilhard a escrever A Missa no altar do Mundo são 

excepcionais, obviamente, e no entanto esta oração exprime de forma notável o alcance cósmico que 

autor atribui à Eucaristia e a sua união íntima com o mistério da Incarnação. A Eucaristia, o 

 
18 Cf. O Fenómeno Humano, p. 34.  
19 Veja-se: O Meio Divino, p. 139.  
20 Cf. “Cristianismo e Evolução”, A Minha Fé, p. 206.  
21 Cf. “Introdução à Vida Cristã”, A Minha Fé, p. 175. 
22 Cf. “Cristianismo e Evolução”, A Minha Fé, p. 206.  
23 CHARDIN, Teilhard – “A Missa no altar do Mundo”. In: Hino do Universo. Trad. de Miguel Serras Pereira. Lisboa: 
Editorial Notícias, 1995, p. 17.  
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sacramento a que todos os outros se referem, simboliza e concretiza o vasto e único movimento de 

união entre Deus e toda a sua criação. Conforme afirma Teilhard, numa clara alusão à Eucaristia, 

 
Na nova Humanidade que hoje se engendra, o Verbo prolonga o acto sem fim do seu nascimento; e, 

pela virtude da sua imersão do seio do Mundo, as grandes águas da matéria, sem um frémito, 

carregaram-se de vida. Nada estremeceu, aparentemente, sequer sob a transformação inefável. E 

contudo, misteriosa e realmente, ao contacto da Palavra substancial, o Universo, imensa Hóstia, fez-se 

Carne. Toda a matéria passou a ser encarnada doravante, meu Deus, por meio da Vossa Encarnação.24 

 

Para o cientista jesuíta, a consagração Eucarística tem um alcance cósmico. É todo o Universo, 

que é transformado no Corpo de Cristo. Como afirma Teilhard, “quando Ele [Cristo] diz, através do 

padre: «Hoc este Corpus meum», estas palavras extravasam infinitamente do pedaço de pão sobre o 

qual são pronunciadas: elas fazem nascer o corpo místico na sua inteireza. Para lá da hóstia 

transubstanciada, a operação sacerdotal estende-se ao próprio Cosmos que gradualmente, ao longo da 

sequência dos séculos, é transformado pela Incarnação nunca acabada. Há apenas uma só missa no 

Mundo, em todos os tempos: a verdadeira hóstia, a hóstia total, é o Universo que Cristo penetra e 

vivifica cada vez um pouco mais intimamente”.25   

Neste sentido, Incarnação e Eucaristia são um e o mesmo processo – a cristificação do 

Universo, ou seja, a união de todas as coisas em Cristo. Todas as comunhões da vida de uma pessoa 

formam uma só grande comunhão, e todas as comunhões de todos os homens formam uma só 

comunhão em Cristo e com Cristo. “No fundo, [conclui Teilhard em O Meio Divino], desde as origens 

da preparação messiânica até à Parusia, passando pela manifestação histórica de Jesus e pelas fases de 

crescimento da sua Igreja, um só acontecimento se desenrola no mundo: a Encarnação, realizada em 

cada indivíduo pela Eucaristia.”26  

Assim entendida, a Eucaristia tem, obviamente, profundas consequências na vida do crente. 

Ao comungar, o cristão toca o próprio cerne da Evolução. Aderir a Cristo na Eucaristia significa 

incorporarmo-nos cada vez mais no próprio movimento da Cristogénese. Melhor ainda, ao entrar em 

comunhão com Cristo Eucarístico, o cristão contribui para unir a Cristo mais uma parcela do 

Universo.27 

 

II. O esquema da Incarnação na obra de Teilhard 

 

 As consequências para o pensamento de Teilhard de Chardin da tomada de consciência da 

centralidade do mistério da Incarnação e do seu impacto cósmico extravasam os limites da reflexão 

teológica. A sua espiritualidade, a sua atitude filosófica e mesmo a sua produção científica são, a meu 

 
24 Cf. “A Missa no altar do Mundo”, Hino do Universo p. 21. 
25 Cf. “Panteísmo e Cristianismo”, A Minha Fé, p. 85.  
26 O Meio Divino, p. 141.  
27 Cf. “Introdução à vida cristã”, A Minha Fé, p. 187.  
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ver, claramente influenciadas pela forma como o autor tenta levar a Incarnação do Verbo até às suas 

últimas consequências. Procuro agora mostrar como o esquema da Incarnação é utilizado por Teilhard 

na sua tentativa de analisar fenomenologicamente o processo de evolução do Universo. 

 A formulação dogmática da Incarnação do Verbo afirma a união sem confusão de duas 

naturezas distintas numa só pessoa, Jesus Cristo. Ele é simultaneamente verdadeiro Deus e verdadeiro 

homem, totalmente Deus e totalmente homem. A união sem confusão de duas naturezas numa única 

realidade é aquilo a que chamo esquema da Incarnação. Este esquema deve ser contrastado com as 

concepções monista e dualista da realidade. Constitui, talvez possamos dizer, uma terceira via que a 

filosofia foi esquecendo sobretudo a partir da Modernidade.  

 

O dentro e o fora  

 

A manifestação da consciência é um fenómeno anómalo no Universo, no sentido em que 

parece restringir-se a alguns dos seres vivos que habitam o planeta Terra. Este facto acabou por servir 

de pretexto à ciência para eliminar o fenómeno da consciência das suas construções do Universo. 

Trata-se, contudo, de uma atitude que contraria o procedimento habitual da ciência, a qual parece 

avançar justamente a partir das anomalias com que os cientistas se deparam. Como afirma Teilhard, 

“trata-se de descobrir o universal sob o excepcional”.28 De facto, uma anomalia é o exagero de uma 

propriedade espalhada por toda a parte. “De sobejo o experimentámos ultimamente, [afirma o autor] 

para ainda podermos duvidar que uma anomalia natural nunca é senão o exagero, até se tornar 

sensível, de uma propriedade espalhada por toda a parte em estado inapreensível.”29  

Corrigindo o procedimento (injustificado) da ciência e aplicando o princípio anterior ao 

fenómeno da consciência, Teilhard conclui que em vez de se tratar de um fenómeno isolado sem 

interesse para a ciência, a consciência tem uma extensão cósmica. Ou seja, cada elemento de matéria 

tem um “dentro” e um “fora”.30 Um certo grau de espontaneidade é extensivo a todas as coisas que 

existem no universo. Como nos diz o autor, “uma vez que num ponto de si próprio o estofo do 

universo tem uma face interna, é forçosamente porque ele é bifacial por estrutura, isto é, em qualquer 

região do espaço e do tempo”.31  

O esquema da Incarnação está bem à vista, parece-me. Todas as coisas têm um dentro e um 

fora que são indissociáveis. A utilização da expressão “duas faces” é, aliás, muito feliz, no meu 

entender. O Um olhar científico assaz redutor habituou-nos a olhar as coisas exclusivamente desde o 

seu lado exterior. E no entanto por detrás desta esconde-se uma face interior que não é menos real pelo 

simples facto de o não conseguirmos ver.   

 
28 Cf. O Fenómeno Humano., p. 37.  
29 Cf. Ibid., p. 38. 
30 Cf. Ibid., pp. 35 ss.  
31 Cf. Ibid., p. 38.  
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Para além de reconhecer a existência, em todas as coisas, de uma face interior e de uma face 

exterior, Teilhard reconhece que matéria e consciência são de algum modo isomorfos e inter-

dependentes, ultrapassando assim o dualismos entre material e espiritual ou entre dentro e fora.  

 

Continuidade na descontinuidade 

 

A cosmogénese é entendida por Teilhard de Chardin como um processo contínuo que culmina 

numa cristogénese. Um único processo liga o Universo primitivo, no qual o estofo do Universo se 

apresenta ainda sem qualquer estrutura, ao Universo cristificado, no qual o cosmos se encontra 

totalmente unido e personalizado em torno do ponto Ómega. A continuidade não é tudo, porém. À 

medida que evolui no sentido de uma complexificação crescente, o Universo atravessa o que Teilhard 

chama transições de fase, ou seja, pontos críticos ou de descontinuidade, como sejam o aparecimento, 

sobre a superfície da Terra, da vida ou da consciência reflexa.  

Consideremos, a título de exemplo, a aparecimento da vida. N’O Fenómeno Humano, Teilhard 

esforça-se por enquadrar esta importante etapa do processo de complexificação numa perspectiva 

evolutiva, colocando-a em linha de continuidade com tudo o que aconteceu anteriormente no 

Universo. Como afirma o autor, “cada coisa, por aquilo que a torna mais ela própria, prolonga a sua 

estrutura, mergulha as suas raízes num passado cada vez mais longínquo. Tudo começou, desde as 

origens, por qualquer extensão muito atenuada de si mesmo”.32 O aparecimento da vida, contudo, não 

pode ser totalmente explicado como um processo contínuo de evolução. O período do megamolecular 

culmina, depois de um longo processo de maturação, no surgimento de um novo patamar de 

complexidade, o qual deve ser entendido como um ponto crítico.  

Mas então o processo de evolução do Universo no sentido de uma complexificação crescente é 

contínuo ou descontínuo? Assim formulada a questão está mal colocada. A cosmogénese é 

simultaneamente contínua e descontínua. Ou seja, devemos falar de continuidade e descontinuidade 

em vez de continuidade ou descontinuidade. Neste sentido, não é necessário forçar muito, parece-me, 

para reconhecer novamente o esquema da Incarnação em pleno funcionamento.  

  

A recuperação do pensamento analógico 

 

Uma das grandes contribuições do pensamento de Teilhard de Chardin é, sem dúvida, pelo 

menos a meu ver, a sua capacidade de aplicar a analogia do ser ao Universo em evolução desvelado 

pela ciência moderna. Como afirma o Cardeal Daniélou, Teilhard de Chardin parece reencontrar a 

atitude básica da filosofia tradicional da Igreja, “mas despindo-a, pode dizer-se, de uma linguagem 

 
32 Cf. O Fenómeno Humano, p.59. 
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solidária com uma ciência tornada caduca, para lhe criar uma linguagem nova, expressão da ciência 

actual.”.33 

Teilhard deseja olhar a realidade no seu todo, incluindo o ser humano, sem a espartilhar, por 

um lado, e sem cair em reducionismos, por outro. Este esforço não será possível a não ser recorrendo à 

analogia do ser. Apenas assim é possível estudar a realidade como um todo unificado sem eliminar o 

que cada “nível de ser” tem de específico. O modo de ser da célula, do macaco e do homem é 

simultaneamente igual e diferente, ou seja, é análogo.  

A capacidade revelada por Teilhard de pensar analogicamente a evolução assenta, na minha 

opinião, em dois princípios fundamentais. Em primeiro lugar, a ideia (que constitui, nas palavras do 

próprio autor, o motivo sobre o qual é construído a obra O Fenómeno Humano) de que “no mundo, 

nada pode manifestar-se um dia como final, através dos vários limiares (por mais críticos que sejam) 

sucessivamente transpostos pela evolução, que não tenha sido antes obscuramente primordial.”34 O 

segundo princípio consiste na afirmação de que ao longo da história da evolução existem pontos 

críticos, ou de descontinuidade. Ou seja, pensar analogicamente a evolução do Universo é no fundo 

admitir que a cosmogénese é um processo simultaneamente contínuo e descontínuo.  

O esquema analógico é nitidamente perceptível, por exemplo, na forma como Teilhard aborda 

o problema da consciência. Para o autor, a consciência está de algum modo presente em todos os 

níveis da vida, mas não do mesmo modo. Ou seja, a forma como a consciência se manifesta num vírus, 

numa célula, numa minhoca, num cão ou no ser humano é distinta.  

O pensamento analógico permite ultrapassar tanto as concepções monistas como as 

concepções dualistas da realidade. A primeira conduz, inevitavelmente, à criação de dualismos. É o 

que acontece, por exemplo, quando se tenta estudar o fenómeno humano como se ele nada tivesse a 

ver com a natureza. A univocidade do ser, por seu lado, está na origem de naturalismos e 

materialismos de toda a espécie. Ela é a essência de todos os monismos, quer sejam naturalistas, 

materialistas ou idealistas.  

As vantagens do pensamento analógico, contudo, não se ficam por aqui. As consequências 

para a epistemologia, nomeadamente o restabelecimento da confiança na capacidade do ser humano 

para conhecer o Universo, são também elas de capital importância. A perspectiva evolutiva de 

Teilhard de Chardin pensada analogicamente permite voltar a ligar de forma natural o sujeito e o 

objecto do processo de conhecimento. O ser humano não é, de modo algum, estranho ao mundo 

natural, mas é o fruto do próprio processo de complexificação que ocorre no Universo. Conforme 

afirma Teilhard, “o homem não se pode ver completamente fora da humanidade; nem a humanidade 

fora da vida; nem a vida fora do Universo”.35  

 

 

 
33 Cf. NUNES, J. Paulo – Teilhard de Chardin, o Santo Tomás do Século XX. São Paulo: Edições Loyola, 1977, p. 95. 
34 Cf. O Fenómeno Humano, p. 53.  
35 Cf. O Fenómeno Humano, p. 18.  
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(Re)aprender a olhar 

 

Ao longo da sua obra, Teilhard usa com frequência a metáfora da visão. A sua proposta 

consiste, no fundo, numa educação da vista. “O que encerram e propõem estas páginas, [afirma na 

Introdução ao Meio Divino], é pois unicamente uma atitude prática, – ou mais exactamente talvez, 

uma educação da vista”.36 Mas que significa exactamente educar a vista?  

Todos temos bem presentes, julgo, imagens que se transformam num ou noutro objecto 

dependendo da forma como as olhamos. Por exemplo, imagens onde pode ser vista uma mulher jovem 

ou uma mulher idosa. A capacidade para ver ambas as imagens exige treino, e é neste sentido, parece-

me, que Teilhard usa a expressão educação da vista. Com a diferença de que a imagem que 

precisamos aprender a ver é a própria realidade, que é por natureza bifacial.  

Educar a vista consiste, no fundo, em reconhecer no Universo o próprio esquema da 

Incarnação. Tal como somos convidados a reconhecer que Jesus Cristo, o Verbo Encarnado, é 

verdadeiro Deus e verdadeiro homem, somos convidados a reconhecer que o Universo, o mesmo 

Universo que serve de objecto à ciência, é habitado, no que tem de mais consistente e de mais 

definitivo, pelo próprio Deus. Educar a vista, ou seja, aprender a ver Deus em todas as coisas. É este o 

grande objectivo de Teilhard, magnificamente expresso num dos seu mais conhecidos parágrafos: 

 
Colocai-vos como eu, aqui, e olhai. Deste ponto privilegiado, que não é o cume difícil reservado a 

alguns eleitos, mas que é a plataforma construída por dois mil anos de experiência cristã, vós ides ver 

muito simplesmente operar-se a conjunção de dois astros cujas atracções diversas desorganizavam a 

vossa fé. Sem mescla, nem confusão, Deus, o verdadeiro Deus cristão, invadirá, à nossa vista, o 

Universo. O Universo, o nosso Universo de hoje, o Universo que vos metia medo pela sua perversa 

grandeza ou pela sua beleza pagã. Deus penetrá-lo-á como um raio de Sol penetra um cristal; e 

mediante camadas imensas da criação, far-se-á para vós universalmente tangível e activo, – muito 

próximo e ao mesmo tempo muito distante.37 

 

 A educação da vista para aprender a ver Deus em todas as coisas tem um alcance mais vasto 

que a epistemologia ou a ontologia; configura-se numa espiritualidade incarnada, na qual toda a 

actividade humana pode ser vista como colaboração para a união de todas as coisas em Cristo. É este o 

tema da terceira e última parte da minha conferência.   

  

III. Uma espiritualidade incarnada 

 

O cristianismo foi influenciado, praticamente desde a sua origem, e sobretudo devido ao 

contacto com o mundo grego, por tendências platonizantes. As consequências para a espiritualidade 

 
36 Cf. O Meio Divino, p. 43.  
37 Cf. Idem.  
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cristã fazem-se notar ainda hoje. Os verdadeiros valores estão no além, diz-se, e todo o esforço cristão 

deve ser no sentido da progressiva libertação das realidades terrestres. Neste sentido, dimensões 

genuinamente humanas, como sejam o trabalho, o lazer, a corporeidade, a sexualidade acabaram, pelo 

menos em certos períodos da história do cristianismo, por ser alvo de algum menosprezo. Este influxo 

platonizante acabou por dar origem a uma verdadeira dualidade espiritual: Deus e o mundo em 

competição. “Por uma parte, um instinto muito certo, confundido com o seu amor do ser e com o gosto 

de viver, atrai-os [aos cristãos] para a alegria de criar e de conhecer. Por outra parte, uma vontade 

superior de amar a Deus acima de tudo faz-lhes temer o mínimo partilhar, o mínimo desvio das suas 

afeições.”38  

A saída desta dualidade espiritual consiste, segundo Teilhard, na recuperação de uma 

espiritualidade verdadeiramente incarnada. Ou seja, é no mundo, nas suas actividades diárias, no 

trabalho, na vida familiar, conjugal ou fraternal que o cristão é chamado a encontrar e a servir a Deus. 

Não há nenhuma realidade, por obscura que a imaginemos, onde Deus não se encontre. Nenhuma das 

dimensões da nossa vida é alheia a Deus e ao seu poder criador.  

A proposta espiritual de Teilhard de Chardin inscreve-se, deste modo, na tradição da Igreja no 

que ela tem de melhor. Neste sentido, a sua novidade tem que ver não tanto com a proposta em si, mas 

sobretudo com a forma como ela se segue naturalmente da concepção de um universo em processo de 

cristificação. Com a sua vida e com o seu esforço, o cristão contribui não apenas para a sua 

santificação pessoal, mas concorre, simultaneamente, para o “perfazimento do Corpo de Cristo”.39 Em 

Cristologia e Evolução, Teilhard pergunta-se pelas consequências para a espiritualidade da sua nova 

concepção do Universo e dos mistérios cristãos. A resposta é curta: os cristãos devem tornar-se, para 

Deus, nos “suportes da evolução”.40    

 

A edificação do Pleroma através do esforço humano 

 

 Já tivemos oportunidade de referir por diversas vezes que o ser humano não pode, na 

concepção de Teilhard de Chardin, ser separado do resto do Universo. O homem surgiu à superfície da 

Terra por um processo de antropogénese que se inscreve no movimento mais vasto duma cosmogénese 

e que culminará numa cristogénese, ou seja, na instauração de todas as coisas em Cristo. Ora, se o fim 

do Universo é a união total em Cristo e se tudo no Universo concorreu para o aparecimento do ser 

humano, é de esperar que a própria formação do Pleroma esteja dependente do esforço do ser humano.

 Com o seu agir, o ser humano adere ao esforço criador de Deus e torna-se no seu 

“prolongamento vivo”. Conforme afirma Teilhard de Chardin em Cristologia e Evolução, “adorar, 

outrora, era preferir Deus às coisas, referindo-as a Ele e sacrificando-lhas. Adorar, agora, significa 

votar-se corpo e alma ao acto criador, associando-se a ele para perfazer o Mundo mediante o esforço e 

 
38 Cf. O Meio Divino, p. 50.  
39 Cf. “Panteísmo e Cristianismo”, A Minha Fé, p. 84.  
40 Cf. “Cristologia e Evolução”, A Minha Fé, p. 106. 
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a pesquisa”.41 Ao unir-se a Cristo, o ser humano torna-se elemento integrante do seu Corpo, de tal 

modo que a sua vida e o seu esforço contribuiu para completar a própria Incarnação. 

 Consequentemente, para o cristão não existem realidades profanas e realidades sagradas. Para 

encontrar e servir a Deus o cristão não precisa sair do mundo. Pelo contrário, quanto mais se 

comprometer com ele mais facilmente poderá unir-se a Deus. Como afirma Teilhard em O Meio 

Divino,  
 

Deus, no que tem de mais íntimo e de mais incarnado, não está longe de nós, fora da esfera tangível, 

mas espera-nos a cada instante na acção, na obra da ocasião. Ele está agora, de algum modo, na ponta 

da minha caneta, da minha picareta, do meu pincel, da minha agulha, – do meu coração, do meu 

pensamento. É em levar até à última perfeição natural o traço, a pancada, o ponto, em que estou 

ocupado, que atingirei o fim último para que tende o meu querer profundo.42   

 

 Ao longo da história, o cristianismo cedeu muitas vezes à tentação de opor a matéria e o 

espírito, como se a primeira fosse má e o dever do cristão fosse fugir à sua influência. Nada mais 

longe de uma espiritualidade cristã saudável. Cristo, afirma Teilhard, “veio para salvar e consagrar a 

santa matéria”.43 É verdade que a matéria é muitas vezes causa de sofrimento e pecado. “Mas ela é 

também a alegria física, o esforço virilizante, a alegria de crescer. É o que atrai, o que renova, o que 

floresce. Pela Matéria somos alimentados, movemo-nos, ligamo-nos ao Mundo e sentimo-nos 

invadidos pela vida. É-nos intolerável ser dela despojados.”44     

 No seu caminho em direcção a Deus, no seu processo de santificação, o Cristão precisa 

desenvolver todas as suas capacidades naturais. Precisa ser homem. Não há espírito sem corpo, 

poderíamos dizer. “O vosso dever e o vosso desejo essenciais, [afirma Teilhard de Chardin dirigindo-

se aos cristãos], são unir-vos a Deus. Mas para vos unirdes, é preciso, primeiro, que sejais, – e que 

sejais vós mesmos, o mais completamente possível. Pois bem, desenvolvei-vos e tomais posse do 

mundo para serdes.”45 

 

Olhar optimista sobre o mundo, o progresso científico e a tecnologia 

 

Teilhard de Chardin manifesta uma extraordinária confiança nas estruturas humanas, e 

acredita que é também através delas que a evolução pode alcançar um patamar superior. Não se trata, 

contudo, de um mero optimismo balofo. Para Teilhard, não o esqueçamos, o próprio Ómega está 

comprometido com a evolução, conduzindo-a na direcção da total união. Deus actua no Universo 

através do homem, confiando-lhe o seu futuro. Daí a importância que o autor atribui à pesquisa 

científica, a qual é fundamental para que a “totalização psíquica” possa ser alcançada.  
 

41 Cf. “Cristologia e Evolução”, A Minha Fé, p. 107.  
42 Cf. O Meio Divino, p. 64. 
43 Cf. Ibid., p. 118.   
44 Cf. Ibid., p. 119.   
45 Cf. Ibid., p. 106.   
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Em vez de desprezar os meios humanos, Teilhard convida à exploração de todas as suas 

potencialidades. Para que isso possa acontecer, torna-se necessário que o homem reconheça que a 

ciência não é simplesmente uma forma de conhecer o Universo ou um instrumento ao serviço da 

técnica, mas um propulsor insubstituível da noogénese. “Mais um pouco, e a noosfera terá os seus 

olhos”, afirma Teilhard.46 Dias virão, profetiza o autor, em que o investimento na pesquisa científica 

suplantará o investimento nas guerras. Surgirá uma terra em que a vida se dará mais para saber e ser 

do que para ter.47   

Até ao aparecimento do homem, a evolução dos filos era fundamentalmente passiva e afectava 

sobretudo os organismos dos seres vivos. Com o passo da antropogénese, contudo, a evolução passa a 

ser controlada pelo próprio ser humano. As transformações são em grande medida dependentes das 

decisões do homem (activas, portanto) e afectam cada vez menos a sua dimensão orgânica. O artificial 

deverá revezar o natural. “A evolução, [afirma Teilhard], acha-se doravante ocupada alhures, num 

domínio mais rico e mais complexo, a construir, com todos os espíritos reunidos, o espírito.”48 

 

O diálogo da fé com a ciência 

 

A partir da Modernidade a relação entre fé e ciência tornou-se conflituosa. As raízes desta 

tensão são, a meu ver, as mesmas que deram origem aos múltiplos dualismos (ou monismos, como o 

seu reverso natural) que povoam o pensamento Moderno. A partir do momento em que o espiritual é 

separado do material, torna-se impossível evitar a questão da relação entre os dois domínios. A fé 

pertenceria ao domínio do espiritual, e a ciência ao mundo do material. Deste modo, aqueles que 

adoptam uma concepção monista da realidade acabam por excluir a fé, enquanto os defensores de um 

dualismo não têm outra solução senão ficar de guarda às fronteiras.  

Teilhard de Chardin viveu desde jovem este conflito. Fé e ciência são dois pólos da sua vida 

que precisou aprender a articular. “A originalidade da minha crença, [afirma], está em possuir as suas 

raízes em dois domínios de vida habitualmente considerados antagónicos. Por educação e por 

formação intelectual, pertenço aos «filhos do céu». Mas, por temperamento e pelos estudos 

profissionais, sou um «filho da Terra»”.49 Em consonância com a sua visão incarnada da realidade, 

Teilhard resolverá a tensão entre fé e ciência não por exclusão nem por demarcação de fronteiras, mas 

através de uma síntese. O esquema da Incarnação é bem visível, mais uma vez. A ciência não anula a 

fé, nem a fé a ciência. Pelo contrário, fé e ciência dependem uma da outra para se desenvolverem 

plenamente. Como nos diz o próprio Teilhard, Religião e ciência, “as duas faces ou fases conjugadas 

de um só acto total de conhecimento, o único que pode abarcar, para os contemplar, os medir e os 

completar, o passado e o futuro da evolução”.50 

 
46 Cf. O Fenómeno Humano, p. 266. 
47 Veja-se: Ibid., p. 265.  
48 Cf. Ibid., p. 263. 
49 Cf. “A minha fé”, A Minha Fé, p. 113.  
50 Cf. O Fenómeno Humano, p. 270.  



15 
 

Conclusão 

Recuperar o esquema da Incarnação, aplicando-o, no seu caso concreto, à interpretação dos 

desenvolvimentos científicos talvez tenha sido, juntamente com a sua tentativa de nos ensinar a pensar 

analogicamente, o maior contributo do seu notável esforço intelectual. Estender a todos os domínios 

do saber a confiança de que Deus habita no mais profundo de todas as coisas continua a ser uma 

urgência.  

 O pensamento de Teilhard de Chardin, tal como o de qualquer autor, aliás, não está certamente 

isento de dificuldades. No meu entender, contudo, não é justo acusá-lo de falta de ortodoxia. O seu 

pensamento, já o dissemos, é mais propriamente uma “hiper-ortodoxia”, um enorme e constante 

esforço por articular os conteúdos centrais do cristianismo com o Universo evolucionista descoberto 

pelas ciências naturais. Não deixa de ser irónico, devo dizê-lo, que acabe por ser considerado 

heterodoxo um homem que não só professou várias vezes, e de muitos modos, a sua adesão ao dogma 

da Incarnação (e aos demais artigos da fé católica incluindo os “politicamente incorrectos”, como 

sejam a existência do Inferno) como alargou a todo o Universo os seus poderosos efeitos.  

 Acusa-se Teilhard de “adorar a matéria”. E no entanto, feitas as contas, e não obstante o seu 

esforço para re-valorizar a materialidade, talvez uma das maiores debilidades do seu pensamento seja a 

sua tendência para um certo intelectualismo. Ao esboçar a terra final, Teilhard prescinde, pelo menos 

aparentemente, da matéria. Parece, de algum modo, que a matéria é apenas uma casca no interior da 

qual ocorreu a cosmogénese, mas que pode ser dispensada uma vez que a noosfera se encontre 

plenamente com o ponto Ómega. O fim do mundo, diz Teilhard, “inversão de equilíbrio, que 

desprende o espírito, enfim completo, da sua matriz material para o fazer repousar doravante, com 

todo o seu peso, sobre o Deus Ómega”. “O fim do mundo: ponto crítico, ao mesmo tempo, de 

emergência e de emersão, de maturação e de evasão.”51 A terra, exausta, morre, afinal. A dimensão 

material parece ficar para trás. Trata-se de um “êxtase fora das dimensões e dos quadros do universo 

visível”. 

 O problema, na minha opinião, não está, sobretudo, no facto de Teilhard dispensar da matéria 

o Universo no seu estado acabado. A dificuldade está em que Teilhard parece excluir do Universo 

cristificado a dimensão afectiva do ser humano. Apenas o pensamento se salva. Talvez este excesso de 

intelectualismo possa explicar-se a partir do fascínio do autor pelas ciências. Teilhard de Chardin, 

como cientista e sacerdote, tentou anunciar e viver a Incarnação no mundo da ciência. Possam outros 

fazer o mesmo nas restantes áreas da cultura humana. 

 Quanto a mim, que humildemente partilho com Teilhard de Chardin, a formação científica e a 

pertença à Companhia de Jesus, não posso deixar de sentir gratidão pelos horizontes de fé que este 

companheiro mais velho abriu diante de mim. Tal como Teilhard, possa eu contar-me cada vez mais 

entre “aqueles que amam o mundo”.52     

    
 

51 Cf. Ibid., p. 273. 
52 Epígrafe de O Meio Divino, p. 33. 



16 
 

Índice  

 

 

INTRODUÇÃO 1 

I. A INCARNAÇÃO DESDE A PERSPECTIVA DE TEILHARD DE CHARDIN: 2 

Cristo como princípio evolutor do Universo em movimento 3 

O impacto cósmico da Incarnação 5 

Criação, Incarnação e Redenção: as três faces de um mesmo mistério 6 

As extensões da Eucaristia 6 

II. O ESQUEMA DA INCARNAÇÃO NA OBRA DE TEILHARD 7 

O dentro e o fora 8 

Continuidade na descontinuidade 9 

A recuperação do pensamento analógico 9 

(Re)aprender a olhar 11 

III. UMA ESPIRITUALIDADE INCARNADA 11 

A edificação do Pleroma através do esforço humano 12 

Olhar optimista sobre o mundo, o progresso científico e a tecnologia 13 

O diálogo da fé com a ciência 14 

CONCLUSÃO 15 

ÍNDICE 16 
 


