
 1 

A PALAVRA ESPERADA 
 
 

No meio da crise total que o Mundo atravessa, não existe hoje em dia um só 
homem, crente ou não, que não clame, no fundo da sua alma, pela luz – uma 
luz que lhe mostre um sentido e uma saída para as convulsões da Terra. Talvez 
nunca, desde o ano I da era cristã, se tenha a Humanidade encontrado ao 
mesmo tempo tão desligada das suas formas do passado e tão ansiosa em 
relação ao seu futuro, - tão próxima mesmo de receber um Salvador. 
Como sabemos, o Salvador, para nós, cristãos, já nasceu. Mas, nesta novíssima 
fase da Humanidade, não deverá ele renascer, à medida das nossas necessidades 
presentes? Neste momento (sei-o por múltiplos desabafos), os olhos estão 
postos em Roma. Irá a Igreja, no momento decisivo, ser capaz de colher um 
Mundo em plena transformação que se-lhe oferece? Irá a Igreja, no momento 
crítico, encontrar a palavra que, explicando o que se passa, nos restituirá a 
clareza do olhar e a alegria de agir – a palavra esperada? 
No grande corpo cristão, não tenho eu, simples elemento, a pretensão de 
mostrar aos chefes a rotas a seguir. Mas porque, por diversas razões acidentais e 
por temperamento, me encontrei vivendo, mais do que outros, junto do coração 
da Terra, sinto a necessidade de explicar, aqui, com toda a sinceridade e 
confiança, a forma renovada de adoração de que eu creio compreender que esse 
coração tem necessidade. 
 

I. Um diagnóstico possível da situação: crise de crescimento 
Impressionados pelas desordens intelectuais e morais que perturbam neste 
momento a massa humana, alguns inclinam-se a pensar que nós nos 
encontramos muito belamente em vias de regredir e de nos desagregar. Sob a 
influência desta forma de ver, gostariam, para salvar a civilização em perigo, de 
reconduzir a todo o custo os espíritos emancipados aos moldes das perspectivas 
antigas. 
O mal, em minha opinião, é totalmente duma outra natureza – e inteiramente 
outro, por consequência, o remédio a aplicar-lhe. Quanto mais me interrogo a 
mim próprio, bem como tantos outros em meu redor, mais me convenço do 
seguinte: a infidelidade às regras tradicionais tem certamente uma larga parte 
nas inquietações que sofremos. Mas essa mesma infidelidade é mais insatisfação 
do que cobardia. Algo é demasiado estreito e algo nos falta no Evangelho tal 
como nós o apresentamos. Apesar das aparências, a nossa era é mais religiosa 
do que nunca: apenas tem necessidade dum alimento mais substancial. Não se 
trata de crise de enfraquecimento nem de esfriamento espirituais, mas crise de 
metamorfose e de crescimento: é este o género de provação por que passamos. 
Inútil, pois, ou mesmo perigoso, nestas condições, pregar-se um simples 
regresso ao Passado. É por necessidade de encontrar outra coisa, algo de novo, 
que o Homem se debate actualmente. Horizontes vastos e não laços apertados, 
eis, se não me engano, a única coisa que poderá eficazmente reconduzir a nossa 
geração aos caminhos da Verdade. 
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Mas esses horizontes, precisamente, de que lado os procurar? Que querem hoje 
em dia os humanos, ou seja, no fundo, o que os perturba? 
 

II. As raízes profundas da crise: um novo sol nascente 
Na origem primeira das inquietações intelectuais e sociais que marcam a 
presente crise coloca-se, em meu entender, uma mudança importante, ocorrida 
sub-repticiamente, no decurso dos dois últimos séculos, no mais profundo desta 
consciência religiosa humana a que costumamos chamar «a alma naturalmente 
cristã». 
Até à aurora dos tempos modernos, o problema da salvação para o homem 
podia colocar-se em dois termos apenas: a existência terrestre de cada homem e 
os seus Fins últimos; os breves anos de vida e a Eternidade; o indivíduo 
humano e Deus. E nada entre ambos. 
Ora, ao longo somente de duzentos anos, que aconteceu?... O Homem, no 
seguimento dum conjunto complexo de descobertas exteriores e de iluminações 
interiores, tomou consciência, ao mesmo tempo, dos incríveis recursos 
acumulados na massa humana e das possibilidades abertas a esta energia para 
construir uma obra tangível, aguardada, de progresso na natureza. Acima do 
Homem, já não imediatamente Deus mas uma grandeza intercalar, com o seu 
cortejo de promessas e de deveres. Sem sair do Mundo, o Homem encontra 
assim, doravante, acima dele, uma espécie de «adorável», um maior que ele: é à 
aparição da Terra de amanhã, do novo astro, atraindo a si os poderes religiosos 
do Mundo, a que, na sua origem, se associam, penso eu, as perturbações da 
hora presente. Daí, em todo o caso, o surgimento irresistível dos grandes Mitos, 
cujos parto e choques abalam a civilização antiga. Não mais simples heresias no 
seio do Cristianismo; mas, frente ao Cristianismo, uma religião de aparência 
totalmente nova, que ameaça varrer tudo. A tentação na Montanha, se 
quisermos: mas infinitamente subtil, visto já não se tratar, no caso, de adoração 
gozosa, mas de conquista desinteressada, indubitavelmente geradora de 
enormes forças espirituais. A Caridade suplantada, nas consciências, pelo 
«Sentido da Terra». 
Nesta conjuntura, nós, os cristãos, que devemos fazer? 
 
 

III. Solução geral da crise: a conjugação dos dois astros no céu da 
humanidade 

Não poderíamos, conforme disse, pregar bom senso ao homem, obrigando-o a 
recuar para qualquer estado há muito ultrapassado. Igualmente não seria de 
procurar, para o converter, suprimir do seu horizonte o objecto pseudo-divino 
que, sob os símbolos de Humanidade, de Raça ou de Progresso, acaba de se lhe 
ser apresentado. Quer queiramos ou não, nós, tal como somos, não 
experimentamos no fundo de nós mesmos a influência da nova estrela? Para 
cada um de nós (para os mais crentes de entre nós), o problema espiritual 
coloca-se em equilibrar não mais duas, mas três Realidades em presença: a 
nossa alma, Deus e o Futuro terrestre do Mundo à nossa frente. Negar a 
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existência e o valor deste último objecto seria falsearmo-nos, mentirmos a nós 
próprios, e, portanto, à nossa Fé. 
Mas então, sendo assim, a solução geral do problema esclarece-se. Ela 
desprende-se por si. À coisa ameaçadora, absorvente, que nós não podemos 
nem devemos suprimir do nosso céu, porque ela existe, só há uma maneira de 
lhe escapar: é de a vencer por uma Força maior que ela. Não seria possível 
assimilá-la, baptizá-la, cristianizá-la, cristificá-la?  
«Venha a nós o vosso Reino». Este triunfo de Deus limitar-se-á, como talvez 
pensássemos, a um domínio puramente interior e «sobrenatural» das almas? 
Ou, pelo contrário, não pressuporá, tanto como a realidade tangível dos nossos 
corpos individuais, o acabamento do organismo humano colectivo através das 
idades? 
«Amai-vos uns aos outros». Esta disposição, essencialmente cristã, limita-se a 
suavizar, uma a uma, as dores dos nossos irmãos? Ou antes, não exige ela 
converter-se em simpatia activa pelo grande Corpo humano, de forma não 
somente a pensar as chagas, mas a desposar as suas ansiedades, as suas 
esperanças, todos os crescimentos ainda esperados dela pela criação?  
Incorporar o progresso do Mundo nas nossas perspectivas do Reino de Deus. 
Incorporar o Sentido da Terra, o Sentido humano, na Caridade. O Mundo não 
eclipsando já Deus, nem nos arrastando por uma linha divergente. Os dois 
astros entrando numa harmoniosa conjugação. As duas influências ajustando-se 
hierarquicamente uma à outra para nos elevar e nos desprender numa mesma 
direcção. «Deus amictus mundo». É evidente que esta operação, se ela fosse 
possível, faria cessar de imediato e radicalmente a oposição interna que nos 
afecta. 
Ora, o que é preciso, que é suficiente, para que esta transformação libertadora se 
opere? Simplesmente, e é aí que quero chegar, que vamos até ao fundo do nosso 
Credo, no seguimento simultaneamente lógico e histórico do seu 
desenvolvimento. 
 
 

IV. O grande remédio: a manifestação do «Cristo-Universal» 
«Nova et vetera». É da habitual economia da vida cristã que, no dado revelado, 
certos elementos, há muito adormecidos, subitamente se desenvolvem em 
ramos poderosos à conveniência e medida dos tempos novos de novas 
necessidades. 
Tal é, em meu entender, na nossa época o papel reservado à grande ideia, tão 
essencialmente dogmática, do Pleroma cristão. O Pleroma: a misteriosa síntese 
do Incriado e do Criado – a grande completude (tanto quantitativa como 
qualitativa) do Universo em Deus. É impossível ler S. Paulo sem se ficar 
estupefacto com a importância dada pelo Apóstolo a esta noção tomada no seu 
realismo absoluto; e com o lugar relativamente obscuro em que ela foi 
abandonada até agora pela pregação e pela teologia; e com a maravilhosa 
conveniência que ela proporciona às necessidades religiosas do tempo presente. 
Deus recolhendo em si não apenas uma vasta dispersão de almas, mas a sólida 
e orgânica realidade dum Universo tomado de alto a baixo na extensão e 
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unidade totais das suas energias. Não era precisamente este o ponto que 
procurávamos tacteando?  
De facto, bem parece que, dirigida por um instinto divino e paralelamente à 
subida das aspirações humanitárias modernas, a seiva cristã está já a afluir, para 
fazer brotar o botão há tanto tempo adormecido. Começado há apenas dois 
séculos com o culto do Coração de Jesus, desenha-se com evidência na Igreja 
um movimento de fundo para a adoração de Cristo, considerado nas suas 
influências sobre o Corpo místico, e, por consequência, sobre todo o organismo 
social humano. O amor de Cristo: energia em que se fundem, sem se 
confundirem, todos os elementos eleitos da Criação. Ultimamente, por um gesto 
que exprime um estado decisivo na elaboração do dogma, Roma traduziu e 
consagrou na figura do Cristo-Rei esta marcha para a frente, irresistível, da 
consciência cristã, no sentido duma apreciação mais universalista e realista da 
Incarnação.  
A minha ideia e o meu sonho seriam que, por prolongamento lógico do mesmo 
movimento, a Igreja explicitasse e apresentasse ao Mundo, como o fazia já S. 
Paulo aos seus convertidos, a grande figura d’Aquele em quem o Pleroma 
encontra o seu princípio físico, a sua expressão e consistência: o Cristo-Ómega, 
o Cristo Universal. « Descendit, ascendit, ut repleret omnia» («Desceu e subiu, a 
fim de tudo preencher»). Para os Romanos, os Coríntios, os Efésios, os 
Colossenses, esta imagem tinha sem dúvida uma significação confusa, porque 
então o «Mundo», o «Todo» (com o que estas palavras implicam hoje para nós 
de organicamente definido) não existiam ainda para a consciência humana. Mas 
para nós, a quem a grandeza recém-descoberta do Universo fascina, ela exprime 
exactamente o aspecto do Deus esperado pela nossa adoração. Cristo-Rei, Cristo 
Universal: entre os dois uma simples nuance talvez, mas que é tudo; toda a 
diferença colocada entre um poder externo, que não poderia ser senão jurídico e 
estático, e um domínio interno que, desencadeado na Matéria e culminando na 
Graça, opera sobre nós a favor e através de todas as ligações orgânicas do 
Mundo em progresso. 
Nesta figura do Cristo Universal Motor, Salvador, Mestre e Termo daquilo a 
que nos nossos dias chamamos «Evolução», não há o mínimo perigo, tenhamos 
a certeza, de que o Cristo-Homem se volatilize, nem que a mística se desvie 
nalguma forma de adoração panteísta ou impessoal. 
Nascido dum engrandecimento do Coração de Jesus, o Cristo Universal requer, 
sob pena de se desvanecer, a realidade histórica da sua natureza humana; e, ao 
mesmo tempo, em virtude do mecanismo específico do amor, ele finaliza, sem a 
absorver, a personalidade dos elementos que reúne a si, no termo da união. E 
nenhum perigo, tão pouco, de que os fiéis atraídos por Ele esqueçam o Céu, se 
deixem cativar por algum naturalismo pagão e levar por uma conquista 
materialista da Terra. O Cristo Universal, em toda a sua glória, não emergirá 
sempre da Cruz?  
Não há perigo. E, em contrapartida, que vantagens e que sedução! 
Sobre este ponto (e falo por experiência), a minha convicção é profunda. A 
consciência religiosa moderna, definitivamente conquistada pela ideia de uma 
«sobre-humanidade» a nascer dos nossos esforços, mas impotente para 
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encontrar, para as suas aspirações, nem representação nem fórmula de acção 
coerentes, não resistiria a um cristianismo que se propusesse salvar a esperanças 
mais actuais da Terra. E isso seria então o Neo-paganismo convertido até às 
raízes. E seria, também, uma nova vaga de seiva humana passando no coração, 
quantas vezes humanamente anémico, dos crentes. 
Só o cristão (e isso na medida em que ele se penetre das propriedades humano-
divinas do Cristo Universal) se encontra em posição de fazer, hoje em dia, face 
aos complexos apelos da Natureza e da Graça, por um acto incrivelmente rico e 
simples, por um acto completamente sintético, em que ser reúnem, se corrigem e 
se exaltam mutuamente o espírito de desprendimento e o espírito de conquista, 
o espírito de tradição e o espírito de intrépida investigação, o espírito da Terra e 
o espírito de Deus. 
Não bastará que a Igreja, se quiser levar a um termo fecundo as convulsões 
modernas, nos convide para a descoberta e para o exercício desta forma tão 
moderna da Caridade? 
Após dois mil anos, num Natal do Cristo Universal, a afirmação dum 
optimismo cristão: não seria isso a mensagem e a palavra de ordem por que nós 
esperamos? 

 
 

Padre Pierre Teilhard de Chardin  
Pequim, 31 de Outubro de 1940 

In Tomo 11, Obras Completas  
(tradução de António Paixão) 

 


