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« CAMINHO ESPIRITUAL ABERTO POR TEILHARD » 
 

        
Quando em 2005 se comemorou, em diversos pontos do mundo, o cinquentenário da morte de 
Pierre Teilhard de Chardin, o semanário francês “Croire Aujourd’hui”, no seu número de 15-
28.02.1005, publicou, sob este título, um artigo do Pe. Gustave Martelet sj que a seguir 
reproduzimos, em tradução. O Pe. Martelet tem uma importante obra sobre Teilhard de 
Chardin e foi, no Centre Sèvres, a universidade jesuíta de Paris, o primeiro regente duma 
cadeira versando o seu pensamento. 
 

É n’ O Meio Divino (1927), uma das suas obras maiores, que Teilhard apresenta a sua 

concepção da vida espiritual, que implica o homem por inteiro, no seu centro e na sua 
periferia. Teilhard toma-nos tal como somos no quotidiano, nas nossas actividades 
(trabalho, esforço) e nas nossas passividades (sofrimento, morte). Fora delas, com 
efeito, a nossa existência não teria consistência, qualquer que seja a idade, sexo, estado. 
É aí que Teilhard situa o ponto de encontro em que Deus nos «diviniza», como ele diz, 
ou seja, se une a nós, no seio dos próprios esforços despendidos ou dos obstáculos 
encontrados. 
 
Todo o nosso ser e todas as nossas actividades estão implicadas.  

Esta união não teria densidade humana se deixasse de lado a nossa existência 
quotidiana, o tecido da nossa própria vida, o peso da nossa alma. Quando Teilhard 
fala de alma, quer significar o nosso poder construtor. Deus, o Criador, está nele 
directamente implicado.  

Como princípio organizador da identidade física e espiritual do homem, a nossa 
alma trabalha, pois, de muitas maneiras em todas as frentes que, através do corpo, a 
ligam em profundidade ao universo inteiro. Teilhard compara esse trabalho ao 
«trabalho da alga que concentra nos seus tecidos as substâncias dispersas em doses 
infinitesimais pelas camadas do oceano» ou, ainda, «à indústria da abelha que fabrica o seu mel 
a partir dos sucos espalhados por inúmeras flores». O importante, nestas imagens, é 
exprimirem que a alma, ou seja, o homem, não é qualquer coisa de «acabado», mas 
que se vai fazendo ao longo de toda a sua existência. E esta actividade tem 
ressonâncias muito para além dos seus efeitos directos e imediatamente visíveis. 

Todo o nosso ser e todas as nossas actividades estão comprometidos sempre que 
se trate de entrar verdadeiramente no mistério de Deus. Não se trata aqui de desprezar 
a nossa condição terrestre, as realidades sensíveis que nos nutrem e, por vezes, nos 
assustam: «Que seriam os nossos espíritos, interroga-se Teilhard, se não tivessem o pão dos 
objectos terrestres para os alimentar, o vinho das belezas criadas para os inebriar, o exercício das 
lutas humanas para os fortalecer?» 
 
O mais pequeno encontra o maior 

É investindo-nos plenamente, com toda a nossa alma, na mais ténue das 
actividades, que nós encontramos o maior: «A intimidade da nossa união com Deus, diz-
nos ele ainda, é exactamente função  do acabamento preciso que nós dermos à menor das 
nossas obras. (…) Ele espera-nos a cada instante na acção, na obra do momento. Ele está, 
dalguma maneira, na ponta da minha caneta, da minha picareta, do meu pincel, da minha 
agulha, do meu coração, do meu pensamento. É levando até ao seu último limite natural o traço, 
o golpe, o ponto em que me ocupo, que alcançarei o Fim último para o qual tende o meu querer 
profundo.» 
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Por mais modesta que seja a minha acção, a sua grandeza última é, por assim 
dizer, infinita. A obra divina consegue o prodígio de acompanhar e de disciplinar as 
nossas frágeis obras, sem as esmagar nem quebrar: «Ela sobreanima, logo, não perturba 
nem abafa nada. Ela sobreanima, logo, ela introduz na nossa vida espiritual um princípio 
superior de unidade, cujo efeito específico é, conforme o ponto de vista que se adopte, santificar o 
esforço humano ou  humanizar a vida cristã.»  

O trabalho humano não é, pois, apenas uma profissão, um ganha-pão, mas 
participa, nem mais nem menos, do que no acabamento do mundo «em Cristo Jesus», 
no crescimento irresistível, aqui e agora, do «Meio divino». Porque a nossa humanidade 
que cresce torna-se também a d’Ele, por um amor que faz nosso o que é Seu e, ao 
mesmo tempo, Seu também o que é nosso. «Assim, prossegue, artistas, operários, sábios, 
qualquer que seja a nossa função humana, podemos, se formos cristãos, precipitar-nos para o 
objecto do nosso labor como para uma saída aberta à suprema completude dos nossos seres.» O 
não-cristão pode participar, também ele, neste acabamento em que o esforço 
quotidiano da Terra encontra, momento a momento, a sua mais profunda identidade. 
Pode participar ao deixar-se «dilatar, soerguer, arrebatar» pelo «grande sopro do Universo, 
insinuado nele pela fissura duma acção humilde mas fiel». 
 

 
Crescimento e diminuição 

Criatura associada à criação, o homem é contudo impensável sem o que Teilhard 
chama as suas «passividades». O que quer dizer ? Das contrapartidas dolorosas da 
felicidade ou, pelo menos, do facto de existir. A nossa vida depende duma rede de 
constrangimentos, biológicos e morais, em que, pouco a pouco, a si mesma se foi 
compondo por força ou por acaso. Assim, o nosso corpo é, para nós, o lugar inevitável 
onde simultaneamente tomam forma os nossos mais preciosas potencialidades e as 
nossas falhas mais cruéis. 

Teilhard distingue entre «passividades de crescimento» e «passividades de diminuição». 
As passividades de crescimento são as que nos estimulam, cujo símbolo mais fácil de 
compreender nos é dado pela montanha e pelo mar ou, mais exactamente, pelo 
alpinista e pela natação. Aquilo que poderia parecer uma pura barreira contra a qual a 
acção se quebrasse é, com efeito, o sustentáculo. Assim, para Teilhard, «a Matéria não é 
apenas o peso que arrebata, a lama que atola, o mato espinhoso que barra o caminho. Tomada em 
si, anteriormente à nossa posição e às nossas escolhas, ela é simplesmente a ladeira pela qual 
tanto subimos como descemos, o meio que suporta e que cede, o vento que derruba tanto quanto 
nos transporta». O que começamos por sentir como travão e limite, revela-se, pelo 
contrário, como aquilo que é verdadeiramente: uma provocação criadora. Na maioria 
das vezes, criar é transformar um obstáculo em troféu, o falhanço em trampolim para 
um novo ímpeto. O homem acaba sempre por extrair o fogo da inércia das pedras. 
Contudo, não é por isso que ele escapa às passividades de diminuição. 

Nas passividades de diminuição, qualquer criatividade deixa de ser perceptível. 
Os maiores sucessos da existência humana, quer sejam políticos, científicos, amorosos, 
contêm sempre uma parte de desafio doloroso. O cume para onde conduz esse desafio 
é abismo de sofrimento e de morte. Para Teilhard, aqui intérprete de todo o homem, é 
aí que reside o cúmulo das «passividades de diminuição. Na morte, como num oceano, vêm 
confluir os nossos abatimentos bruscos ou graduais. A morte é o desfecho e a consumação de 
todas as nossas diminuições: ela é o mal – mal simplesmente físico, na medida em que resulta 
organicamente da pluralidade material em que nos encontramos imersos, mas mal moral 
também, porque esta pluralidade desordenada, fonte de todos os choques e de toda a corrupção, é 
engendrada, tanto na sociedade como em nós próprios, pelo mau uso da nossa liberdade.» 
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A morte não tem a última palavra 
Contudo, Teilhard está persuadido de que o que anima os nossos crescimentos não 

pode desaparecer perante a ocorrência duma diminuição total. O Deus, do qual 
podemos comungar durante a vida, não poderia ser aniquilado pelo efeito 
aparentemente negativo que o Universo exerce sobre nós ao dar-nos a morte. É certo 
que Deus «faz fazer-se» um mundo que, através da complexidade dos nossos genes, 
nos concede a «oportunidade» de existir e, mais ainda, de O encontrar a Ele mesmo e 
de sermos por Ele encontrados. Mas este Deus deve poder também empregar as forças 
da morte como acesso uma vitória pascal. 

«Pois bem, diz-nos ele precisamente, o grande triunfo do Criador e do Redentor, nas 
nossas perspectivas cristãs, é ter transformado em factor essencial de vivificação aquilo que, em 
si, é uma potência universal de abatimento e diminuição. Deus, para penetrar definitivamente 
em nós, tem que, de algum modo, nos escavar, nos esvaziar, encontrar para si um lugar». Esta 
afirmação de Teilhard de Chardin perante o patamar inultrapassável da morte, para 
além de uma inovação radical sobre a relação do amor e da morte, vai ao encontro, em 
profundidade, da nossa espera irreprimível de ver a morte vencida.  

«Unir-se, diz ele, é, em todos os casos, emigrar e morrer parcialmente naquilo que amamos. 
Mas se, como estamos persuadidos, esta aniquilação no Outro deve ser tanto mais completa 
quanto mais nos devotarmos a um maior que nós, qual não terá de ser a ruptura necessária para 
a nossa passagem em Deus? A Morte está encarregada de operar, até ao fundo de nós próprios, 
essa abertura desejada. Ela far-nos-á passar pela dissociação esperada. Ela pôr-nos-á no estado 
organicamente requerido para que desça sobre nós o Fogo divino. E, assim, o seu poder nefasto 
de decompor e de dissolver encontrar-se-á captado para a mais sublime das operações da Vida. 
O que, por natureza, era vazio, lacuna, regresso à pluralidade, pode tornar-se, em cada 
existência humana, plenitude e unidade em Deus.» 

 
Abandonarmo-nos a Deus 

É por isso que o cristão se encontra portador duma esperança inesperada do 
Mundo. Na sua dramática confrontação com a morte, tem a certeza de que o Deus dos 
vivos, na pior das diminuições, abre um caminho de vida. A morte, para o cristão, 
opera e simboliza o total desprendimento de si, que prepara as nossas limitações para 
o face à face infinito do amor. O desapossamento espiritual, em que a morte nos faz 
tragicamente entrar, é, em contrapartida, a medida do infinito dum amor onde, sem o 
sabermos, ela nos introduz. Ela esvazia-nos de nós sem nos aniquilar, para nos 
purificar e tornar capazes de nos entregarmos a Deus, que sempre se entregou a nós 
durante a vida e deseja entregar-se totalmente a nós na morte. 

Deixemos ao próprio Teilhard a última palavra: «Sim, quanto mais no fundo da minha 
carne o mal se incorpora e se torna incurável, tanto mais podeis ser Vós que eu acolho, como um 
princípio amante, activo, de purificação e de desapego. Quanto mais o futuro se abre diante de 
mim como uma fenda vertiginosa e uma passagem obscura, tanto mais, se eu confiar na Vossa 
palavra, posso ter confiança de me perder e de penetrar em Vós, de ser assimilado pelo Vosso 
Corpo, ó Jesus. Ó Energia do meu Senhor, Força irresistível e viva, porque, de nós dois, Vós 
sois infinitamente o mais forte, é a Vós que cabe o papel de me consumir na união que nos deve 
fundir num só. Dai-me, pois, algo de mais precioso ainda que a graça por que todos os vossos 
fiéis Vos rezam. Não basta que eu morra comungando. Ensinai-me a comungar morrendo.»  

 


