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Ilia Delio 

«A cristologia cósmica de Ilia Delio, a par com o caracter trinitário do seu 
pensamento, 

constitui um bom ponto de partida para uma teologia que serenamente integre um 
entendimento científico do universo com a ideia dum amor e duma fidelidade divinos 

que apenas farão sentido 
se Deus for pessoal» 

Excerto do prefácio de John F. Haught, Professor na Georgetown University, 

ao livro de Ilia Delio «Christ in Evolution», Orbis Books, New York, 2014

Conforme afirma José Manuel Lozano-Gotor no texto publicado em meados do ano 
passado na revista espanhola «Vida Nueva», a propósito da edição em Espanha do livro de Ilia 

Delio, «Cristo en Evolución», “Pensar conjuntamente Cristo e a evolução exige não somente  descobrir 
a presença de Cristo nos processos evolutivos, como também considerar em que medida a sua realidade 
possa estar sujeita a alteração e transformação”. Esta obra de Ilia Delio realiza aquilo que John F. 
Haught preconiza, no prefácio, como uma nova forma de teologicamente encarar a relação do 
o UnCristo com iverso, eixo central do pensamento cristológico de Teilhard de Chardin e que a autora aqui
coloca numa visão integrada com o de outros místicos, cujas equivalências analisa e relaciona. 
Não estando esta obra traduzida e publicada em Portugal, achamos que, pelo interesse que ela
desperta, faz sentido ser apresentada aos nossos leitores, o que de seguida fazemos, com a devida 
autorização da editora, publicando em versão portuguesa o seu capítulo final, «Conclusão».
Acrescentamos que, em 15 de junho próximo, conforme convite inserido noutro local deste
boletim, teremos o prazer de escutar pessoalmente o Dr. Lozano-Gotor numa conferência que
versará sobre o conteúdo do livro desta reconhecida teóloga americana. Esta conferência, que terá

por título Ilia Delio - na senda mística de Teilhard a partir da tradição franciscana, marca o

primeiro momento da nossa comemoração do 60º aniversário da morte de Teilhard, que este
ano se celebra em todas as comunidades que se reclamam de suas amigas. O segundo momento, 
que ocorrerá em outubro, terá um outro orador que nos visitará a partir de França, precisamente

do centro de reflexão do pensamento de Teilhard de Chardin.

«Christ in Evolution» 
Ilia Delio 

CONCLUSÃO 

Num breve ensaio intitu lado “A Revolução de Jesus”, o monge camáldulo Bruno Barnhart levanta 
a questão, «O que é distintivo no Cristianismo?», ou, «O que é realmente novo no acontecimento 
Cristo que não tenha já sido apresentado, quer na tradição bíblica, quer em outras tradiç ões 
religiosas no mundo?» Num certo sentido, colocámos aqui as mesmas questões, mas com 
ênfase na vida cristã. Qual é o significado de Cristo para a vida cristã? Faz alguma diferença 
professar a crença em Cristo? Estas questões foram colocadas não para afi rmar que Cristo é a 
base da vida cristã, mas porque o significado de Cristo parece ter decaído na vivência do 
cristianismo e estar a tornar-se obscuro frente ao pluralismo religioso.  
A crença de que Cristo significa uma nova relação com Deus no mundo é fundamental. Há já 
demasiado tempo que a confissão cristã tornou Cristo numa figura estática que paira sobre o 
mundo e o julga. Cristo tornou-se mais uma lei de vida do que um caminho de vida. Esta figura 
estática de Cristo perfila-se como uma força de resistência opondo-se à ideia de Cristo em 
evolução. E aqui reside o problema que eu apresentei neste livro. O mundo estático do cosmos 
grego/medieval era o mundo no qual era concebido o entendimento tradicional de Jesus Cristo. 
Nesse mundo marcado pela ordem, hierarquia, estrutura, Jesus Cristo era retratado como um 
simples indivíduo que viveu e nasceu em absoluto espaço/tempo. Um mundo estático, ordenado 
e hierárquico deu origem a um entendimento estático, ordenado e hierárquico de Jesus Cristo 
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como Deus e homem. Não sendo a unidade do divino com o humano o tema central desta obra, 
é-o, sim, o significado de Jesus como o Cristo. Através dum labirinto de cosmologia e 
terminologia gregas, de concílios ecuménicos e de batalhas políticas, aprisionámos o mistério 
de Deus num indivíduo humano, Jesus Cristo, de forma que Jesus Cristo se tornou num super -
herói e nós nos tornámos meros espectadores do drama divino. Mas Jesus é o Cristo, o Messias, 
o ungido, o ressuscitado dos mortos e transfigurado na glória. É realmen te difícil abarcar o 
significado de Jesus Cristo para a vida cristã se a nossa confissão de fé é governada por uma 
cosmologia medieval e um lugar fixo para uma humanidade decaída. A visão evolutiva do 
mundo, contudo, abriu-nos todo um novo significado de humanidade e, dentro da humanidade, 
a emergência de Jesus Cristo. John Haught referiu -se à evolução como uma dádiva de Darwin 
à teologia, mas eu penso poder afirmar aqui que a evolução é, em particular, um presente de 
Darwin à Cristologia. E isso porque todo o conceito de evolução libertou Cristo dos limites do 
homem Jesus e permitiu-nos colocar Cristo no âmago da criação: o primado do amor de Deus, 
o paradigma da criação, o princípio central da evolução e o ponto Ómega dum universo 
evolutivo. Em vez de fixar a nossa atenção numa figura isolada e estática de Jesus Cristo, 
podemos agora situar Cristo no coração de todo o processo evolutivo: desde a evolução cósmica 
à biológica, à da consciência e cultura humanas. No âmbito da evolução da consciência humana, 
Jesus emerge como o Cristo, a plenitude de comunicação do próprio Deus na história e a 
expressão absoluta dessa comunicação divina no amor. Teólogos como Rahner ou Pannikar 
ajudam-nos a compreender que Cristo é a vida dinâmica do mundo. Cristo simboliza a pl enitude 
da vida em Deus. Jesus é o Cristo porque em Jesus nos foi dada a plenitude da própria 
comunicação divina; realizou-se n’Ele a promessa de Deus para o mundo. Porque Jesus de 
Nazaré é verdadeiramente o ser humano no qual a plenitude da comunicação di vina se 
expressa, é que Jesus é o símbolo de toda a pessoa em relação com Deus. Tal como Jesus, 
toda a pessoa e criatura está destinada a levantar -se dos mortos e a partilhar a glória de Deus. 
Jesus Cristo é a realização daquilo que esperamos para o universo: união e transformação em 
Deus. 
Porém, Cristo é mais do que Jesus. Cristo é o Mundo incarnado, Aquele por meio do qual todas 
as coisas são criadas e Aquele no qual todas as coisas alcançarão a completude em Deus. Toda 
a pessoa e o universo inteiro encontram significado em Cristo, o qual estabelece uma relação 
distinta e única com todos os seres; tudo está relacionado com Cristo. Assim, Cristo é a união 
da humanidade e da criação com Deus, o verdadeiro centro integrador do universo. Porque o 
significado de Cristo está ligado ao todo – a criação humana e não-humana – é razoável que se 
fale da “natureza cósmica” de Cristo, no sentido em que se entende “natureza” não definível 
como substância (uma “coisa” propriamente dita) mas como relacionação (o Verbo atra vés do 
qual todas as coisas são feitas). Teilhard escreveu: «O seu nascimento e gradual consumação 
constitui fisicamente a única realidade definitiva em que se exprime a evolução do mundo; temos 

aí o único Deus a quem podemos adorar sinceramente». O acontecimento Cristo é um evento 
orgânico; é vivo, dinâmico e relacionado com o desdobrar físico e espiritual da vida no universo. 
O universo encontra a sua consistência em Cristo, como escreveu S. Paulo, «É Ele que dá 
consistência a tudo o que existe» (Col 1:17). Daí que o significado de Cristo não possa ser 
considerado aparte do universo material e do seu anseio espiritual para Deus.  
Se Cristo está em evolução rumo a uma complexidade sempre maior, de tal forma que o mistério 
de Cristo deixa de estar confinado a um indivíduo (Jesus) ou a uma cultura local ou tribo (os 
cristãos), então um tal conhecimento de Cristo só pode ser adquirido pela relação com Cristo. 
Para Merton, essa relação começa com a vida de oração e num despertar da nossa identidade, 
i.e., quem nós somos em Deus. Ao começar a conhecermo-nos a nós próprios em Deus e a 
conhecermos Deus em nós, chegamos a um entendimento mais profundo de Jesus como 
caminho de vida. O que ocorre em Jesus deverá igualmente ocorrer nas nossas vidas, se 
estamos destinados a atingir a plenitude de vida em Deus. Como vimos em Boaventura, a 
espiritualidade é chave para conhecer Cristo e o significado de Cristo crucificado como centro 
teológico, já que tudo o que podemos conhecer de Deus (teologia) é revelado em Cristo 
crucificado. Esse conhecimento faz-se menos pela mente do que pelo coração, pois só com o 
coração centrado em Deus podemos conhecer a verdade de Deus e contemplar Deus, tal como 
Deus se revela a si próprio na frágil criação. As inspirações dos místicos nossos me stres 

indicam que a espiritualidade é essencial para realizar Cristologia no segundo período axial ; 

a oração e a graça devem acompanhar os esforços intelectuais. Bede Griffiths recorda -nos que 
«é somente através do ser humano que o universo alcança novas  realidades». Portanto, apenas 
o conhecimento é insuficiente para fazer renascer Cristo hoje. Antes, este novo nascimento, 
como qualquer nascimento, tem que ter lugar através do amor crucificado, uma vez que o amor 
nasce sujeito ao dom de si mesmo, ou seja, em relação. 

                                                 
 No primeiro capítulo da obra, a autora insere um sub-capítulo intitulado “Axial-Period Consciousness”, onde se faz referência à 

distinção que Karl Jaspers fez em 1949 dos períodos da história da humanidade, dividindo-os em «primeiro período axial» e «segundo 

período axial». O primeiro situa-se entre os anos 800aC e 200aC, o segundo, até aos nossos dias, destacando-se pela emergência de 
uma nova mentalidade em diversas áreas do Globo, China, Índia, Pérsia e Grécia. Enquanto o primeiro período se caracterizou pelo 

predomínio da consciência individual, de autorreflexão, o segundo período axial é o resultado amplo da criatividade e inventividade 

humanas, à escala comunitária. (NT)  
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O aprofundamento das nossas vidas em Cristo não só nos desperta para quem nós somos, 
como nos conduz a uma nova fonte de energia, uma energia livre e libertadora que brota do 
coração. Barnhart afirma que «o despertar para a transcendência ou para a realidade espiritual 
provoca uma revolução pessoal ao relativizar tudo que se experienciou ou conheceu 
anteriormente, abrindo uma nova profundidade de consciência e uma nova relação com a 
realidade para além do eu». Acorda-se para a constatação de que o significado de Jesus Cristo 
é, de algum modo, o centro da realidade; sente-se que a nossa vida tem de ser reorientada para 
corresponder a essa verificação. Segundo Boaventura, começamos a ver (contemplar) o 
mistério de Cristo como sendo o mistério das nossas vidas. Somos imagens de Cristo; desse 
modo, somos criados para albergar Cristo dentro de nós e expressar no mundo a vida de Cristo. 
Os místicos indicam que, para vivermos o mistério de Cristo temos de participar no mistério. 
Para os cristãos, essa participação ocorre na vida sacramental da Igreja e na vida sacramental 
do mundo, no qual a Igreja, corpo de Cristo, realmente existe. O significado de Cristo tem de 
mudar-se do altar da Igreja para o altar do Mundo. Participação no mundo, essencial ao seg undo 
período axial, é participação em Cristo, na medida em que a fé em Cristo potencia uma nova 
visão para o mundo, que apenas pode desenvolver-se em nós e por meio de nós. À medida que 
aprofundamos as nossas vidas em Cristo por meio duma vida espiritual a ctiva, vemos o 
significado de Cristo «expandindo-se», desde a humanidade de Jesus até à contemplação de 
Jesus nos nossos irmãos e irmãs, bem como nas criaturas não-humanas da Terra. Mas sem 
uma espiritualidade como coração da Cristologia, envolvemo-nos num cristomonismo estéril que 
torna hirto o sentido de Cristo. Barnhart resume bem esta ideia ao escrever,  
 

A revolução intelectual cristocêntrica, se reprimida, pode conduzir a uma visão que deixa de ser 
libertadora e passa a ser constrangedora. Pode produzi r um «cristomonismo», reduzindo a Cristandade 
às dimensões dum Cristo refreado e refreador; ou seja, um Cristo a quem não foi permitido que se 
expandisse até à sua plena magnitude, até à sua inteira dimensionalidade. Isto é muitas vezes um 
literalismo ou fundamentalismo que brande o nome de Cristo como uma arma rude, suprimindo as 
dimensões do Pai (a profundidade unitiva) e do Espírito Sant (o dinamismo), insistindo exclusivamente 
na imagem objectiva de Cristo à custa da divinização da pessoa, a realização subjectiva do Cristo-
acontecimento. O verdadeiro cristocentrismo é uma revolução coperniciana, na qual qualquer modo de 
pensamento, qualquer estrutura filosófica ou teológica, tem que ceder terreno e encontrar a sua relação 
orbital com o Verbo Incarnado e com o Cristo-acontecimento como o centro vivo e activo da história.  
 

A significância de Cristo na evolução é a complexificação do mistério de Cristo, em que o sentido 
de Cristo se deslocou da pessoa individual, existente  historicamente (Jesus de Nazaré), para a 
pessoa cósmica simbolizada pela humanidade de Jesus.  A emergência da consciência individual 
e a de Jesus Cristo como mediador de transcendência pessoal durante o primeiro período axial 
é retomada no segundo período axial e transformada em consciência  relacional. Qualquer 
pessoa de qualquer religião e o próprio mundo natural podem agora ser entendidos com 
referência a Cristo. A emergência da globalização, forjada nos avanços da ciência e da 
tecnologia, da economia e da política, desembocou numa complex ificação da consciência 
humana e, em particular, da consciência religiosa. Hoje, estamos confrontados com o inter -
relacional, quer aceitemos ou não a relacionação e encontremos ou não nela a nossa identidade. 
A menos que comecemos a fazer por ganhar sentido metafísico de pluralismo religioso, 
corremos o risco de agravar o fundamentalismo e a fragmentação, uma vez que as religiões 
preservam tenazmente as suas culturas e identidades. Luiz Carlos Susin descreve, habilmente, 
as dificuldades deste paradigma emergente: 
 

Confrontadas com o pluralismo e complexidade da nossa era, as sociedades contemporâneas ou se 
exasperam mutuamente insistindo em afirmar as suas identidades com uma tónica de fundamentalismo 
religioso, ou se fragmentam sem horizontes religiosos uni ficadores… A globalização pode aportar 
valores positivos, tal como o encorajamento à democracia e aos direitos humanos. No entanto, vista 
das vastas regiões onde as pessoas são cada vez mais excluídas dos seus benefícios, ela empurra 
aqueles que sentem os seus malévolos efeitos a procurar vias de resistência na sua condição humana, 
recorrendo às mais profundas fontes das suas raízes religiosas. O pluralismo religioso pode, então, 
tornar-se ambíguo: por um lado, pode ser fruto de resistência fundamentalista e mesmo de violência, 
ao afirmar uma identidade própria; por outro, pode ser uma expressão legítima e civilizada da 
identidade cultural, das suas raízes religiosas, da sua «alma» com o direito a ser diferente no meio da 
biodiversidade e resistindo ao poder avassalador da afirmação de universalidade baseada no privilégio 
de se ser o mais poderoso.  

 

Não há dúvida de que cada avanço evolucionário encerra forças de resistência; cada movimento 
em direcção a uma maior complexidade tem de lutar com alguma inércia.  O problema pode 
residir na velocidade do avanço evolucionário, o qual, como indicam os especialistas em 
tecnologia, corre mais depressa do que o intelecto humano pode compreender devido à 
engenhosidade e à criatividade dos próprios humanos. Alguns podem perguntar se o indivíduo 
será ou não engolido pela nova tribo global da humanidade ou pela noosfera do mundo da 
internet. Enquanto o medo pode impelir os indivíduos a afirmar autonomia sobre e contra os 
outros, o verdadeiro indivíduo (e assim a pessoa) emergirá através da relacionação. A 
tecnologia está a possibilitar a descoberta dum novo tipo de personalidade por meio da 
comunicação imediata e da realidade virtual. Assim, podemos afirmar que o segundo período 
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axial contém em si uma redescoberta do indivíduo em relação comunitária, senão mesmo global, 
o que reforça a ideia de Teilhard de que, num universo crístico, todas as coias estão 
precisamente em união umas com as outras. Todavia, a questão que eu me coloco é: à medida 
que avançamos em complexificação e consciência religiosa, onde se situa o Cristão, do lado da 
resistência ou no horizonte do avanço? 
Tentei mostrar aqui que a emergência da consciência global, no segundo período axial, pode 
ajudar-nos a percepcionar que Cristo é o centro orgânico, integrador da criação. A vida em 
Cristo não é somente uma subida para Deus, mas também uma descida no Deus incarnado, que 
nos move à solidariedade com o outro que é diferente de mim, mas em quem Deus habita. 
Podemos, agora, apreender melhor o evento Cristo, não apenas à escala da história humana, 
mas à escala do próprio universo evolucionário. Barnhart escreve que “Jesus entra na trajectória 
evolucionária omnem novitatem portans : trazendo consigo toda a novidade, trazendo a 

transformação necessária, a consumação esperada por um mundo a morrer (se bem que sempre 
em evolução)”. Através da pessoa humana, uma nova realidade emerge nascida de novas 
estruturas de consciência. Cristo traz um “coração novo” à humanidade, tanto no plano 
individual como no colectivo. Tal como Teilhard salienta, a humanidade torna-se um novo 
“centro criativo” no seio do processo evolutivo, de tal modo que o trajecto dessa evolução se 
torna agora explicitamente dirigido; a evolução é uma finalidade. Revela -se o “inteligente 
design” da criação. O desenvolvimento evolucionário “do cosmos à cosmogénese” ocorre sob a 
influência do poder divino criador, que está presente desde o princípio, mas agora tornado 
explicito na pessoa humana. Cristo torna-se no ponto focal concreto, ou Ómega, da nova 
centração no universo e na vida cristã, o botão do rebento de toda a tendência evolucionária.  
Panikkar usa o termo “cristofania” para libertar a designação de Cristo da sua forma “baptizada” 
e para colocar o mistério de Cristo como o mistério central de qualquer p essoa. Ele escreve 
“Cada pessoa traz dentro de si o mistério de Cristo. A principal tarefa de qualquer criatura, 
portanto, é completar e aperfeiçoar o seu ícone de realidade”. A forma como cada um aperfeiçoa 
o seu ícone de realidade é inerente ao mistério de Cristo, da mesma maneira em que esse 
mistério é parte integrante de todas as religiões do mundo. Alguns certamente perguntarão, e 
então aqueles que não conhecem Cristo ou não acreditam nele? Também eles tomam parte na 
evolução de Cristo? Denis Edwards aborda esta questão ao escrever, 
 

A tarefa humana de completar a criação adquire o seu significado pela vontade redentora e divinizadora 
de Deus. Isto aplica-se mesmo àqueles que não conhecem o significado dos seus contributos. Aqueles 
cujas acções são dirigidas ao bem do cosmos, tanto crentes como descrentes, caem sob a acção da 
graça. As suas acções têm valor eterno.  
 

 
Quer se conheça explicitamente Cristo quer não,  o mistério de Cristo está no cerne da vida 
humana e da vida no universo. Porque a natureza humana não é ocasional para Cristo, não 
pode ser ocasional para a pessoa humana; toda a humanidade/criação é intrínseca ao mistério 
de Cristo. Sem nós, Cristo não existe e sem Cristo não temos esperança no universo. Assim, 
todas as religiões estão intrinsecamente centradas em Cristo, na medida em que tenham um 
centro pessoal e procurem a unidade com Deus. Teilhard, no entanto, sustentava que o 
Cristianismo é a única religião que se reclama dum centro pessoal e personalizante do universo. 
Os cristãos, portanto, têm uma missão particular no universo, que consiste em ajudar a realizar 
a completude de Cristo ao seguir o exemplo de Jesus. Ser -se cristão, é tornar Cristo vivo através 
de relações de amor, é entrar em diálogo com pessoas de outras religiões e cultur as, é partilhar 
vida com os outros – é “vestir” Cristo. Na opinião de Teilhard, isto significa mergulharmos no 
mundo, envolvermo-nos com as tribos da humanidade, com a gente da Terra e com a própria 
Terra. A sua “mística da acção” inclui o desenvolvimento criativo da tecnologia e considera que 
a criatividade humana e a emergência do tecnosapiens confere nova expressão a Cristo em 
evolução. Cristo é o mistério unificador daquilo que queremos de Deus, caso tenhamos 
esperança em Deus. 
 
Porque, como humanos, estamos em evolução, devemos igualmente ver Cristo em evolução – 
a humanidade de Cristo é a nossa humanidade, a vida de Cristo é a nossa vida. Embora Cristo 
seja o centro energizador e a finalidade da criação, é o Espírito continuamen te actuante na 
criação que nos atrai ao mistério de Cristo. O Espírito enviado por Cristo conduz -nos para Cristo 
e, através de Cristo, conduz-nos ao Pai. Esta é a razão por que a vida em Cristo nunca pode 
ser privada ou isolada, visto que Cristo é a Palavra do Pai e a fonte do Espírito. Cristo é, por 
definição, relação, logo, fonte de comunidade. Os nossos guias para o segundo período axial 
abrem-nos este mistério de Cristo e indicam-nos que devemos libertar Cristo das formas 
intelectuais ocidentais que são lógicas, abstractas, privatizadas e individualizadas. Temos que 
nos empenhar na complexificação de Cristo no segundo período axial, o que significa aceitar a 
diversidade e as diferenças do outro como inerentes a nós próprios e, assim, inerentes ao 
significado de Cristo. Empenhamento no outro não é dissolvermo-nos no outro mas sermos 
verdadeiros connosco mesmos – com a nossa identidade – e encontrarmo-nos em Deus e Deus 
nos outros. Cristo tem que ser livre de ser Cristo, se este universo tiver de ter alguma esperança 
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em Deus, e nós temos de ser livres de ser Cristãos, se quisermos ser portadores dessa 
esperança. 
Cristo é o poder de Deus entre nós e no meio de nós, a plenitude da Terra e a vida no universo. 
Nós, humanos, temos o potencial de tornar Cristo vivo; foi para isso que fomos criados. Viver o 
mistério de Cristo não é falar acerca de Cristo mas vivermos na rendição ao amor, à pobreza 
de ser e à lei do coração. Se na verdade podemos permitir que o Espírito tome conta de nós e 
nos liberte dos nossos medos, ansiedades, necessidades e desejos de poder e de controlo, 
então também podemos encontrar os vivos no meio dos mortos; podemos viver no Cristo 
ressuscitado que nos dá o poder de construir esta nova criação. Podemos olhar para o tempo 
em que haverá uma pessoa cósmica unindo todas as pessoas, uma humanidade cósmica unindo 
toda a humanidade, um Cristo no qual Deus será tudo em todos.  
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