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Carlo Molari nasceu em Cesena (Forlì) a 25 Julho de1928 e tornou-se sacerdote em 
1952. Laureado em Teologia dogmática na Universidade Pontifícia Lateranense, ensinou 
teologia nessa mesma Universidade (1955-1968), na Faculdade teológica da 
Universidade Urbaniana da Propaganda Fide (1962-1978) e no 
Instituto de Ciências Religiosas da Universidade Gregoriana (1966-
1976). De 1961 a 1968 foi Ajudante dos estudos da secção 
doutrinal da S. Congregação para a Doutrina da Fé (foi nessa 
qualidade que se terá manifestado contra o Monitum que o Santo 
Ofício emitiu à época contra Teilhard de Chardin, por o considerar 
injustificado). Durante um decénio desenvolveu a função de 
secretário da Associação teológica italiana (ATI) e de membro da 
Comissão de consulta da secção de dogma da revista internacional 
Concilium. Mantém actividade pastoral em Roma no Instituto S. 
Leone Magno dos frades Maristas. Os seus interesses visam 
sobretudo a busca de modelos teológicos que respondam às 
necessidades espirituais do homem de hoje, com incidência na viragem linguística da 
cultura na formulação da doutrina de fé nas relações entre teologia e ciência.  Tem 
inúmeras obras publicadas na sua especialidade de filósofo e teólogo, sendo uma das 
mais recentes um livro intitulado “Credenti laicamente nel mondo” (1ª ed. 2006, 2ª ed. 
2007), da Cittadella Edititrice, onde reúne artigos publicados na revista Rocca..  
Propondo-se, nessas páginas, buscar respostas para alguns dos problemas espirituais 
da humanidade de hoje, abre a sua introdução com as seguintes palavras: «Muitos 
observadores concordam no juízo de que a humanidade está actualmente a viver uma 
fase crucial da sua história.. Uma passagem para uma época nova.  Como em todas as 
viragens civilizacionais, também a actual apresenta aspectos inquietantes e não 
raramente dramáticos.  As escolhas insensatas realizadas num passado ainda recente 
pesam de modo grave sobre as condições presentes e tornam muito incerto o futuro. As 
despesas loucas em armamentos, a resistência de muitos governos em acolher decisões 
relativas à poluição da atmosfera, do solo e da água, a arrogância de alguns centros de 
poder, que impõem a todos os outros os seus interesses particulares com prejuízo do bem 
comum, são expressões evidentes da desordem actual da condição humana». 

Desse livro, extraímos (traduzindo) o capítulo “A acção de Deus num contexto 
evolutivo”, onde o autor se baseia no pensamento de Teilhard de Chardin para 
desenvolver as suas próprias reflexões quanto à acção de Deus na criação. 
 
 
A acção de Deus num contexto 
evolutivo 
Carlo Molari 
 
Cada vez mais frequentemente, nos 
tempos que correm, se coloca o 
problema de como compreender a acção 
de Deus na criação e na história e de 
como viver, portanto, a relação com Ele.  
O primeiro aspecto diz respeito aos 
modelos a utilizar para pensar e falar 
correctamente de Deus, enquanto o 
segundo tem a ver com a vida espiritual. 

São aspectos interligados, porque não 
existe vida espiritual harmónica e 
serena se os modelos culturais de 
referência contrastam com os da vida 
quotidiana. 
Para começar, é oportuno recordar dois 
factos fundamentais: o primeiro, em 
relação à linguagem, o segundo, relativo 
ao horizonte evolutivo da cultura actual. 
Após a viragem linguística da cultura, 
não nos podemos servir mais da 
linguagem como se fosse um 
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instrumento perfeito para descrever as 
coisas ou para narrar as experiências 
humanas.  Como todas as criações 
humanas, também a linguagem deve ser 
continuamente revista, corrigida e 
tornada precisa.  Isto vale, dum modo 
ainda mais urgente, para a linguagem 
relativamente a Deus.  Sabemos há 
muito que as nossas palavras, tal como 
as nossas ideias, são insuficientes para 
exprimir a experiência religiosa e 
absolutamente desadequadas para 
descrever a realidade divina.  Assim, as 
fórmulas bíblicas que são a nossa 
referência na espiritualidade cristã, 
ressentem-se de formas de pensamento 
muito longe das nossas e muitas vezes 
não podem ser utilizadas no seu sentido 
literal, requerendo recurso ao 
significado simbólico e metafórico.  Em 
todo o caso, não podemos falar de Deus 
em si mas sempre e só da acção divina 
que surge através da criatura e da 
história. Não podemos, de facto, saber o 
que é Deus propriamente. 
O segundo dado a ter presente é o 
horizonte evolutivo que as ciências da 
natureza e do homem vêm impondo, de 
há mais de um século para cá, ao nosso 
modo de interpretar o mundo.  Isso é já 
adquirido em âmbito religioso, se bem 
que as transformações que daí decorrem 
não sejam ainda palpáveis. 
 
 
A experiência  
de Teilhard de Chardin  
 
Para aclarar a mudança que este dado 
cultural dúplice impõe, gostaria de 
recorrer ainda à experiência de Teilhard 
de Chardin que, embora não sendo um 
teólogo, desenvolveu no entanto uma 
acção muito significativa em alguns 
âmbitos da terminologia teológica. Com 
efeito ele, como crente, exprimia a sua 
experiência de fé encontrando-se num 
contexto científico já marcado pela 
perspectiva evolutiva. Nos seus anos de 
estudos teológicos 81908-1912), viveu 
pessoalmente aquilo que definiria como 
“Un passage mental du Cosmos à la 
Cosmogénèse» 1, ou seja, a passagem da 
visão de um mundo já feito e acabado, a 

 
1 Obras, tomo VII, L’activation de l’énergie, p. 261 
(Seuil) 

um universo em estaleiro de obra.  E 
afirmava: «[l’Évolution] commande 
maintenant la totalité de notre 
expérience». 2 
Teilhard parte da constatação que a 
concepção escolástica da acção de Deus 
no criado “se heurte à toutes sortes 
d’invraisemblances historiques et 
d’antipathies intellectuelles.»  3 
Por esta razão, paralelamente às duas 
categorias da ‘criação a partir do nada’ e 
da ‘transformação das coisas por força 
das suas potencialidades’, categorias já 
utilizadas na escolástica medieval para 
falar da acção divina, ele introduz aí 
uma terceira que chama de 
‘transformação criadora’.  Com esta 
fórmula, Teilhard indica a energia divina 
que, «se servant d’un crée préexistant, 
l’agrandit en un être tout nouveau» 4, tal 
como quando uma estrutura química 
adquire a característica dum ser vivo. 
A actividade criadora de Deus não deve 
ser entendida como a acção das 
criaturas que se exerce na superfície da 
realidade, mas antes como aquela força 
contínua que, a partir de dentro, faz 
com que ela seja e opere.   Deus age 
sempre e só como criador e torna 
possível o existir e o evoluir do ser 
criado.  «Il n’y a pas un moment où Dieu 
crée, et un moment où les causes 
secondes développent. – Il n’y a jamais 
qu’une action créatrice… qui soulève 
continuellement les créatures vers le 
plus-être, à la faveur de leur activité 
seconde et de leurs perfectionnements 
antérieurs. La Création ainsi comprise 
n’est pas une intrusion périodique de la 
Cause première : elle est un acte 
coextensif à toute la durée de l’Univers. 
Dieu crée depuis l’origine des temps, et 
vue du dedans, sa création… a la figure 
d’une Transformation.  L’être participé 
n’est pas posé par blocs qui se 
différencient ultérieurement grâce à une 
modification non créatrice : Dieu insuffle 
continuellement en nous de l’être 
nouveau.»  5  Deste modo, Teilhard 
aplica a ideia, já anotada em teologia, de 
criação contínua num contexto cultural 
caracterizado por um horizonte 
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dinâmico e evolutivo.  A acção divina, 
ainda que permanecendo sempre 
criadora, exprime-se diversamente 
segundo o âmbito mais ou menos 
complexo em que se exerce. 
Uma primeira consequência deste modo 
de entendera acção divina, é que ela não 
é em si minimamente atingível.  
Concebida como energia fundadora 
(ainda que o sentido pleno desta 
fórmula analógica nos escape) e não 
como acto singular ou pontual, a acção 
de Deus permanece transcendente às 
capacidades perceptivas do homem.  No 
exame científico dos fenómenos, é 
necessário investigar sempre e só a obra 
das criaturas.  O cientista pode apenas 
relevar as dinâmicas internas dos 
processos naturais, ainda que atingindo 
o seu início e o seu fim. Por isso 
Teilhard observa:«Là où c’est Dieu qui 
opère, il nous est toujours possible (en 
restant sur un certain niveau) de 
n’apercevoir que l’œuvre de la nature.  
Ainsi donc, tantôt par excès d’extension, 
tantôt par excès de profondeurs, le point 
d’application de la Force divine est, par 
essence, extra-phénoménal.  La cause 
première ne se mêle pas aux effets : elle 
agit sur les natures individuelles et sur le 
mouvement d’ensemble.  Dieu, à 
proprement parler, ne fait pas : Il fait se 
faire les Choses.» 6 
Uma segunda consequência é a 
importância que adquire o tempo em 
ordem às manifestações da acção 
criadora.  Teilhard recorda que a energia 
divina está sempre em acção e do 
mesmo modo, mas os efeitos são 
diversos no tempo.  Permanecendo 
sempre criadora, essa energia tem 
diferentes possibilidades de se exprimir, 
segundo o âmbito mais ou menos 
complexo em que se exerça e, depois, 
conforme o tempo decorrido.  O factor 
tempo entra assim como componente 
essencial das estruturas criadas e torna 
possível a sua progressiva 
diversificação.  Teilhard exclamava com 
ênfase: «Nous sommes en train de 
découvrir le Temps.  Le Temps. depuis 
toujours, c’est bien clair, l’expérience 
humaine a eu conscience d’être noyée 
dans ses nappes immenses.  Mais quelle 
distance entre cette perception première 
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simpliste de la durée, et la 
compréhension plus profonde vers 
laquelle l’analyse progressive de 
l’Univers nous achemine peu à peu.» 7 
Neste sentido «désormais, pour nous et 
nos descendants, les temps et les 
dimensions psychologiques ont 
définitivement changé.»  8 
A acção divina, portanto, não é como a 
das criaturas que se desenvolve à 
superfície dos fenómenos e ao longo do 
eixo do tempo. Se Deus agisse como as 
criaturas, operaria fracturas, mas como 
a rede das causalidades nos fenómenos 
criados permanece intacta, é porque foi 
constituída pela sua acção.  A acção de 
Deus não é causalidade eficiente ou 
final, antes oferece a possibilidade ao 
ser de ser e se desenvolver; não impõe 
leis, mas suscita movimentos que se 
estruturam segundo convergências 
determinadas e estáveis; não constringe 
à acção, mas oferece às criaturas várias 
possibilidades operativas. E onde esta 
oferta encontra, como no homem, 
espaços adequados, converte-se em dom 
de liberdade. 
Em conclusão, podemos dizer que a 
acção divina no tempo conduz à 
unidade dos muitos fragmentos que 
explodem quando o nada é embatido 
pela força criadora.  O acto criativo 
divino surge, então, como a lenta e 
‘penosa’ acção, sempre igual e plena em 
si mesma, mas limitada e diversificada 
nas suas manifestações temporais, com 
o que a realidade material é conduzida, 
por etapas sucessivas, a partir dum 
estado uniforme e disperso, a formas 
elevadas de vida e de perfeição 
espiritual, até atingir a sua realização 
plena que não nos é dado conhecer 
senão por antecipações parciais.  
No processo evolutivo não é a acção 
divina em si a qualificar os saltos 
qualitativos, mas sim a capacidade de 
acolhimento por parte das criaturas 
que, graças à maior complexidade das 
estruturas que lhes são dadas, têm a 
faculdade de acolher e exprimir a 
energia criadora num modo mais rico e 
profundo. 
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