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Criar, assim, para Deus, significa por definição unir-se à sua obra, ou 
seja, engajar-se de um modo ou de outro no Mundo por encarnação. (T. X, p. 
213.) 

Retornando tanto as conclusões de sua metafísica da Criação quanto as da 
fenomenologia de uma evolução convergente, Teilhard pode obter a seguinte 
conseqüência "tão importante para a Encarnação": 

Deve haver, por construção no cosmos (para que este se sustente e 
funcione), um lugar privilegiado do qual, como num cruzamento universal, 
tudo se veja, tudo se sinta, tudo se comande, tudo se anime, tudo se toque. 
Não seria essa uma maravilhosa posição para colocar (ou para melhor 
reconhecer) Jesus? 

 
Supostamente estabelecido, por sua Encarnação, nesse ponto singular 

cósmico de toda convergência, o Cristo se torna, em primeiro lugar, 
imediatamente co-extensivo 
à enormidade espacial. Desse modo, não há nenhum perigo de sua 
personalidade ou de sua realeza se desvanecerem, tragadas num Universo 
demasiado vasto. Que importam para nossa fé e nossa esperança as 
perturbadoras imensidões do céu, se os incontáveis seres que enchem as 
esferas ideais estão todos mergulhados, pelo seu centro, numa infinidade 
comum? 
 

Assim colocado, além disso, o Cristo se encontra, com a mesma 
facilidade, em equilíbrio com o abismo temporal no qual estão mergulhadas 
as raízes do espaço. Poderíamos pensar que sua frágil humanidade se 
perderia ali, arrastando consigo nossas crenças. Mas o que provam, de fato, 
as aparências históricas de uma vida num Universo em que a existência da 
menor mónada se revela ligada e sincrónica à completa evolução das 
coisas? O fato de o Cristo ter emergido no campo das experiências humanas 
por um único instante, há dois mil anos, não poderia impedi-lo de ser o eixo 
e o ápice de uma maturação universal. (T. X, pp. 106-7) 



Quanto mais, com efeito, refletimos nas leis profundas da Evolução, 
mais nos convencemos de que o Cristo Universal não poderia aparecer no 
final dos tempos no ápice do mundo se não tivesse previamente se 
introduzido nele durante seu percurso, pela via do nascimento, sob a forma de 
um elemento. Se, de fato, é pelo Cristo-Ômega que o universo se mantém em 
movimento, é, em contrapartida, do seu germe concreto, o Homem de 
Nazaré, que o Cristo-Ômega tira (teoricamente e historicamente) para nossa 
experiência toda a sua consistência. (lbid., p. 211).  

 
Para Deus, encarnar-se, num Mundo em evolução, significa ali nascer. 

Ora, como nascer, senão a partir de um indivíduo?... 
 
Concretamente e historicamente, é incontestável que a noção viva e 

triunfante do Cristo Universal surgiu e ampliou-se na consciência cristã a 
partir do Homem-Jesus, reconhecido e adorado como Deus. Ainda hoje, 
suprimir a historicidade do Cristo (isto é, a divindade do Cristo histórico) 
significaria fazer desvanecer-se instantaneamente no irreal toda a energia 
mística acumulada em dois mil anos no phylum cristão. Cristo nascido da 
Virgem e Cristo ressuscitado: os dois formam um único bloco inseparável. 
(T. X, p. 187)  

 
Na presença dessa situação de fato, uma atitude legítima e "calmante" 

para o crente moderno parece ser dizer-se o seguinte: "Com todas as 
ressalvas sobre o modo, com freqüência pouco crítico, como os autores 
devotos tentaram descrever a psicologia do Homem-Deus, acredito na 
divindade do Menino de Belém porque, na medida em que e na forma em que ela 
está historicamente e biologicamente inclusa na realidade do Cristo 
Universal, ao qual se dirigem mais diretamente minha fé e minha ado-
ração." (T. X, p. 187) 

 
Nota do editor:  
A respeito dos milagres evangélicos e dos três grandes mistérios da vida de Jesus (nascimento, 
ressurreição e ascensão), Teilhard escreverá: "[que eles] traduzam de modo tangível (...), o que existe 
de irrepresentável em acontecimentos tão profundos quanto a imersão do Verbo no phylum 
humano, ou a passagem do Cristo de seu estado individual humano para seu estado 'cósmico' de 
centro da Evolução. Não simplesmente símbolos, mas a expressão imagética de um inexprimível." 

 
Mesmo antes da Encarnação realizada (em virtude de uma pré-ação 

misteriosa, mas revelada, da Humanidade de Jesus), toda a História do 
Mundo é a informação progressiva do Universo pelo Cristo. (T. XII, pp. 369-70) 

O primeiro ato da Encarnação - o primeiro aparecimento da Cruz - é 
marcado pela imersão da Unidade divina no mais profundo âmago do 
Múltiplo. (...) A redenção só pôde penetrar o estofo do Cosmos, infundir-se 



no próprio sangue do Universo fundindo-se primeiro na Matéria para 
renascer em seguida. (...) A pequenez do Cristo em seu berço e as 
pequenezes bem maiores que precederam seu aparecimento entre os 
Homens não são apenas uma lição moral de humildade. São, em primeiro 
lugar, a aplicação de uma lei de nascimento e, por conseguinte, o signo de 
um domínio definitivo de Jesus sobre o Mundo. 

As prodigiosas durações que precedem o primeiro Natal não são 
vazias dele, mas impregnadas de seu potente influxo. É a agitação de sua 
concepção que movimenta as massas cósmicas e dirige as primeiras corren-
tes da biosfera. É a preparação de sua geração que acelera os progressos do 
instinto e a eclosão do pensamento na Terra. Deixemos de nos escandalizar, 
tolamente, com as intermináveis esperas que o Messias nos impôs. Foram 
necessários nada menos que os terríveis e anônimos labores do Homem 
primitivo e a longa beleza egípcia, e a espera inquieta de Israel, e o perfume 
lentamente destilado dos místicos orientais, e a sabedoria cem vezes refi-
nada dos gregos, para que do ramo de Jessé e da Humanidade a Flor 
pudesse nascer. Todas essas preparações eram cosmicamente, 
biologicamente necessárias para que o Cristo adentrasse a cena humana, e 
todo esse trabalho era movido pelo despertar ativo e criador de sua alma, 
na medida em que essa alma humana fora eleita para animar o Universo. 
Quando o Cristo apareceu nos braços de Maria, ele acabara de erguer o 
Mundo. (...) (T. IX, pp. 88-90) 

No "Meio Divino", o Padre Teilhard propõe uma bela imagem, que diz 
respeito à Virgem Imaculada. 

Chegado o momento em que Deus resolveu realizar a nossos olhos sua 
Encarnação, precisou suscitar previamente no mundo uma virtude capaz 
de atraí-lo até nós. Precisava de uma Mãe que o engendrasse nas esferas 
humanas. Que fez, então? Criou a Virgem Maria, isto é, fez aparecer na 
Terra uma pureza tão grande que, nessa transparência, ele se concentrasse 
até aparecer o Menino. (T. IV, p. 168) 

A Ressurreição (...) marca a tomada de posse efetiva, pelo Cristo, de 
suas funções de centro universal. Até aquele momento, ele era, em toda 
parte, como uma alma que reúne penosamente seus elementos 
embrionários. Agora, ele resplandece sobre todo o universo como uma 
consciência e uma atividade senhoras de si mesmas. (...) 

 
Quando, diante de um Universo cuja imensidão física e espiritual se 

mostra cada vez mais vertiginosa para nós, assustamo-nos com o peso cada 
vez maior de energia e de glória que devemos colocar sobre o filho de Maria 
para ter o direito de continuar a adorá-lo, pensemos na Ressurreição. (T. IX, 
p. 92) 


