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ILIA DELIO 

DE TEILHARD A ÓMEGA 

Co-criando um Universo em Formação 

 

Este título é a tradução de «From Teilhard to Omega, co-creating 

an Unfinished Universe», título dado por Ilia Delio1 a uma 

colectânea, por ela organizada, de treze ensaios centrados na 

pessoa e pensamento de Teilhard de Chardin, editado em 2014 

pela Orbis Books, Maryknoll, New York. Esta obra poderá 

considerar-se um complemento natural ao livro de Ilia Delio 

intitulado «Christ in Evolution», da mesma editora, prefaciado pelo 

conhecido teólogo John F. Haught, que o considera como uma nova 

forma de teologicamente encarar a relação do Cristo com o 

Universo, 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.  José 

Manuel Lozano-Gotor, na apresentação que fez, na revista espanhola «Vida Nueva», da edição 

espanhola desta obra («Cristo en Evolución», SalTerrae, Madrid, 2014), escreve a dado passo: 

“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”.  

«De Teilhard a Ómega» contém treze ensaios de outros tantos autores, em que se inclui a 

própria Ilia Delio, agrupados em quatro partes: 1)Teologia e Evolução, 2)Uma Nova Visão 

Filosófica, 3)Espiritualidade e Ética para um Novo Milénio, 4)Uma Nova Visão da Ciência. A 

obra inclui ainda uma Conclusão (ao que tudo indica, da autoria de Ilia Delio), bem como uma 

cronologia de Teilhard de Chardin, notas biográficas dos autores dos ensaios e uma 

bibliografia das obras e correspondência de Teilhard, editadas em língua inglesa. 

Nesta recensão da obra, para pôr em evidência as linhas de força que cada ensaio traça e os 

aspectos inovadores que encerram, lança-se mão duma originalidade da sua estrutura, que 

atesta um certo caracter pedagógico que a perpassa e que tem muito a ver com a marca 

pragmática da nacionalidade da autora/organizadora e com a sua notória preocupação 

evangelizadora: no final de cada ensaio, cada autor elenca uma lista de «Pontos a Considerar», 

seguida de uma outra de «Questões para Discussão». Na primeira destas listas encontramos, 

por assim dizer, os high-lights do ensaio, enquanto na segunda o leitor é convidado a 

                                                           
1 (*) Ilia Delio, OSF, é professora da cadeira de Estudos de Espiritualidade, na União Teológica de Washington, onde também 

dirige o Centro Franciscano. É directora dos Estudos Católicos na Georgetown University, Washington, onde é professora 

convidada. Tem um doutoramento em História da Teologia pela Fordham University, New York. Entre muitas obras focadas 

no estudo da relação ciência/religião, publicou, em 2008, “Christ in Evolution” (Orbis Books, Maryknoll, New York), tendo 

sido a organizadora duma colectânea de ensaios sobre Teilhard de Chardin, intitulada “From Teilhard to Omega” (2014, Orbis 

Books, Maryknoll, New York).    
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aprofundar a compreensão do seu conteúdo. Destas listas iremos, assim, seleccionar, ensaio 

a ensaio, os pontos ou questões que nos parecem mais expressivos de cada conteúdo.  

 A fechar, far-se-á a tradução da Conclusão, que é breve mas rica de sentido recapitulativo das 

aludidas linhas de força da colectânea. 

 

 

Parte 1                Teologia e Evolução 

A partir da emergência na nossa consciência  
do «sentido da evolução», tornou-se fisicamente  

impossível para nós conceber ou adorar qualquer coisa  
que não seja um Deus motor-primeiro, ab ante. 

Quem dará finalmente à evolução o seu próprio Deus?  
 

 – Teilhard de Chardin  
Cristianismo e Evolução  

 

 

«Teilhard de Chardin, teologia para um universo em formação», de John F. Haught2:  

 A criação não foi completada no primeiro dia e o mundo continua em estado de 

nascimento 

 […] O mundo é novo em cada dia, o cosmos pode muito bem estar ainda no primórdios 

da sua criação, um vasto e indeterminado futuro pode ainda abrir-se à nossa frente. 

 […] Apesar da aparência de pureza com que a metafísica clássica do ser procura 

resgatar os devotos da desordem causada pelo seu envolvimento no mundo, ela 

continua a induzir os educadores e ministros cristãos a ignorarem o carácter 

dramático e emergente do universo e o promissor impulso da fé bíblica. 

 A procura de Teilhard duma solidez e duma consistência fundadoras levou-o a afirmar 

que o universo se apoia no futuro como seu real fundamento. 

 O mundo só se pode tornar totalmente inteligível pela sua síntese na criatividade 

unificadora e no amor de Deus. 

 Presentemente, Deus deve ser visto como o Centro definitivo de convergência dum 

universo em processo de compleição, em vez de um mero supervisor de uma criação 

outrora perfeita mas agora decaída pelo pecado e pela devastação causada pelo 

tempo. 

 

 Em que medida a evolução muda a direcção da fé cristã? 

 

 

 

                                                           
2 Professor de teologia na Georgetown University, Washington  



Página | 3  
 

«Sophia, catalisador para a União Criadora e o Amor Divino», de Kathleen Duffy, SSJ3: 

 Só através duma focagem na imaginação bíblica, profética e sacramental, podem o 

mistérios divinos ser-nos revelados. 

 Teilhard foi um cientista fecundo, que praticou o método científico com todo o 

empenho e que muitas vezes se referiu às suas descobertas científicas nos seus 

escritos de caracter religioso. [Mas] não deixou de reclamar uma abordagem mais 

holística, que tivesse em consideração as realidades profundas que a ciência, por 

definição, ignora. 

 O eterno feminino em Teilhard representa o poder espiritual da matéria como o 

aspecto feminino da natureza de Deus embebido em toda a criação e evidencia a sua 

compreensão profunda do que está ocorrendo no cosmos. 

 Quando reconhecemos a presença de Sophia na natureza, respondemos mais 

facilmente ao seu convite para desenvolver um sentido de companheirismo com os 

outros, para nos entregarmos às belezas da Terra e partilharmos com ela o labor duma 

criação em permanência. Isto promove a nossa dignidade de pessoas. 

 

 O conceito de Sabedoria é para Teilhard puramente poético ou profundamente 

religioso? Como é que a Sabedoria muda o nosso entendimento da presença de Deus 

na evolução? 

 

«Evolução e Surgimento do Deus Secular», de Ilia Delio, OSF: 

 O Big-Bang e a evolução introduziram duas novas dimensões da vida: totalidade e 

futurismo. O cosmos do Big-Bang é encarado na sua capacidade evolutiva no sentido 

de maior totalidade e abertura à consumação do futuro. 

 Evolução quer dizer que a natureza não opera segundo leis fixas mas segundo 

interacções dinâmicas de leis, acasos e imensa duração temporal. 

 A evolução é um movimento em direcção a formas complexificadas, dentro do qual, 

em pontos críticos o processo evolucionário, emergem diferenças qualitativas. 

 O termo “hiperfísica” descreve o princípio do ser mais; ou seja, o ímpeto fundamental 

de todas as coisas é em sentido do mais ser 

 O mundo não é Deus e Deus não é o mundo; contudo, Deus é a profundeza sem limites 

do amor, o centro de tudo o que é, um amor que transborda em vida nova. Deus não 

é um Ser sobrenatural que paira acima da Terra, mas um todo supernatural, Ómega, 

que existe em tudo e através de tudo. 

 A evolução é um processo cósmico de nascimento voltado para a união pessoal, pelo 

qual o todo é reunido em amor. 

 

 Em que medida a teologia de Teilhard contribui para uma via de vida cristã? 

 

 

                                                           
3 Professora de física, editora de Teilhard Studies, membro do board da American Teilhard Association 
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«A Visão de Teilhard como Agenda para uma Cristologia de Rahner», de Denis Edwards4: 

 A lei evolucionária de complexidade-consciência não termina na biosfera, mas 

prolonga-se pela noosfera, a esfera da mente humana e da consciência interpessoal e 

do amor. 

 O universo, todo o mundo da matéria, está em processo de se tornar totalmente 

personalizado no Ponto Ómega. 

 A incarnação de Deus em Jesus Cristo revela um Deus radicalmente envolvido de 

matéria. O Cristo ressuscitado, partilhando da divina imensidade, labora em toda a 

criação. 

 Teilhard teve a visão dum universo que se personaliza por convergência. 

 Há mais em Cristo, para além de humanidade e divindade. Há também toda a criação. 

 Rahner propõe um dinamismo evolutivo que é verdadeiramente intrínseco à criação, 

mas que ocorre através do poder criador e salvífico do Deus imanente. […] A 

emergência do novo está completamente aberta à explicação em termos científicos, 

mas a um nível mais profundo, teológico e metafisico, é a presença imanente do ser 

divino que possibilita que a criação se torne mais do que aquilo que é em si mesma. 

 A ressurreição do crucificado é o princípio da transfiguração em Cristo, não só da 

humanidade, mas, com ela, em maneiras apropriadas conforme as diferentes 

criaturas, de todo o universo. 

 

«A Humanidade revela o Mundo», de François Euvé, sj5:   

 A humanidade é parte integrante da evolução, mas, com a emergência do pensamento 

e da consciência, o processo conduziu a um ponto de viragem. A capacidade de 

reflexão sobre o processo natural coloca a humanidade numa posição única na 

natureza. 

 [Teilhard de Chardin, Visão do Passado:] Apesar de o humano e o não humano estarem 

intimamente ligados na natureza, persistentemente encaramo-los a partir de dois 

pontos de vista diferentes; na prática, se não em teoria, os investigadores e os 

pensadores actuam quase sempre como se, ainda que objecto da ciência, […] o homem 

constituísse um determinado universo e, o que não é humano, um outro. 

 Mesmo não sendo fisicamente muito diferentes de outros animais, os humanos 

manifestam alguns elementos específicos: [entre outros] capacidade para transformar 

o ambiente e, assim, serem capazes de agir sobre o próprio processo evolutivo, ou a 

faculdade de estabelecer relações mútuas, criando assim uma rede que cobre 

inteiramente o planeta. Isto não corresponde apenas à difusão abrangente do espaço 

físico, mas também ao fenómeno qualitativo das conexões que as diferentes partes da 

humanidade conseguem criar. 

 O homem, ainda que ligado como está ao desenvolvimento geral da vida, representa 

uma fase absolutamente nova na determinação desse desenvolvimento. Não é 

                                                           
4 Padre e professor de teologia na Flinders University, sul da Austrália 
5 Professor de Teologia Sistemática e regente da cadeira Teilhard de Chardin na Faculdade jesuíta de Paris (Centre-Sèvres)  
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simplesmente uma nova espécie animal (como se ouve ainda muitas vezes). Ele 

representa, inicia, uma nova espécie de vida. 

 Cada novidade que emerge significa que um limiar foi ultrapassado. 

 Em nenhum local as coisas são tão menos compreensíveis do que no seu início. 

 Consciência quer dizer liberdade. O ser humano parece ser «a coisa mais móvel do 

mundo» porque pertence a um novo estado do universo “no qual tudo é ainda livre e 

tudo está ainda por criar”. 

 A imprevisibilidade da história acarreta a existência de riscos. O resultado final do 

processo evolutivo não está garantido de antemão. 

 O funcionamento da natureza deveria ser o padrão a seguir pela acção humana. 

 

 Que importância tem esta afirmação para a Igreja e o mundo de hoje? 

 A emergência do fenómeno humano é apenas um acidente na história do cosmos ou 

resulta dum processo determinado ou guiado? 

 Qual é a posição de Teilhard quanto à relação entre o ser humano e o mundo natural, 

com vista à futura plenitude da vida?  

 

 

Parte 2                Uma Nova Visão Filosófica 

 Não deveríamos aprender uma lição com a física,  
que não hesitou em mudar a sua geometria  

quando a pressão dos factos o exigiu?  
Não deveríamos, portanto, decidirmo-nos, por fim,  

 simplesmente a criar uma metafisica superior  
que abarcasse uma outra dimensão? 

 
 – Teilhard de Chardin 

Cristianismo e Evolução 

 

«Visões Integrais de Teilhard e de Lonergan6  – Ciência, Universo, Humanidade e Deus»,  
de Patrick H. Byrne7: 
 

 Para Teilhard, a humanidade descobre que não é outra coisa “senão evolução tornada 

consciência de si própria”. Para Lonergan, “a tensão inerente à finalidade de todo o ser 

proporcionado converte-se [na humanidade] em tensão consciente». 

 Olhar para o interior das coisas torna possível reconhecer-se que a importância 

evolutiva da biosfera é inversamente proporcional à sua dimensão. 

 É a emergência da consciência que confere à vida um sentido de direccionalidade.  

 Se queremos compreender o significado último tanto da humanidade como de toda a 

evolução, devemos observar o que a evolução precedente “anuncia para diante”. 

                                                           
6 Padre jesuíta canadiano (1904-1984) que partilha com Teilhard uma visão integradora e complementar no tocante à 
problemática do afastamento entre ciência e humanidades, na opinião do autor do ensaio.    
7 Professor do Boston College. Investigador nas áreas da ciência, justiça e amor. 
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 As fases subsequentes da evolução só podem acontecer através de acções pensadas e 

desejadas pelos seres humanos. Mas, visto serem os humanos reflexivos e como tal 

conhecerem a própria realidade da evolução, esse conhecimento produz ansiedade e 

pode paralisar a acção humana. 

 Perdemos a convicção necessária para agir quando tememos que a evolução possa não 

ter futuro. 

 Ómega seria o prolongamento harmonioso das diferentes unificações ocorridas a cada 

nível precedente de evolução e “preencheria as ambições surgidas no ser reflexivo pela 

sua consciência recém-adquirida”.  

 Somente o amor “é capaz de unificar os seres vivos de forma a completá-los e 

preenchê-los, pois só ele os arrebata e une pelo que é mais profundo neles”. 

 A fim de que cumpra a sua função motivadora da continuidade evolutiva da 

humanidade, Ómega não pode ser um mero ponto a ser alcançado pelo próprio 

processo da evolução. Ómega tem, antes, de existir e ser aceite como “existindo já e 

operando no cerne” da noosfera.  

 Do ponto de vista de Teilhard, é impossível compreender correcta e completamente 

quer o universo quer o fenómeno humano se não se entender a humanidade como 

intrínseca à totalidade da evolução da qual os humanos emergiram. 

 

 O que é Ómega para Teilhard? Como entendemos a relação entre Ómega, consciência 

e direcção da evolução? 

 

«Metafisica, Moral e Política», de David Grumett8: 

 A Metafísica, porque impele e estrutura a acção humana, tem implicações morais. 

 Teilhard torna claro que, na fase da evolução humana, a moralidade, a religião, a 

política e as questões sociais ocupam a centralidade da cena. São estes os novos 

motores da evolução. 

 Quando os humanos actuam realmente, participam na acção do próprio Deus. 

 A acção não é, como supunha Aristóteles, o mero resultado da deliberação do homem. 

Teilhard mostra que, necessariamente implicada na actividade humana, está a acção 

divina. Somente cooperando com a acção divina é que a actividade humana pode gerar 

um verdadeiro começo. 

 A acção política e social que produz um efeito real, material e transformador no 

mundo, não é apenas um meio de promover a justiça divina. É também a participação 

na acção criadora de Deus, modelando o mundo no sentido de uma maior unidade e, 

assim, da vida unificadora da Divindade, numa “comunhão pela acção”. 

 

 Como compreender a concepção de Teilhard de que “Deus existe somente unindo-

se”? O que nos diz isto acerca de Deus? E do mundo físico? 

 Que importância tem a evolução para o futuro da nossa comunidade na Terra? 

                                                           
8 Chancellor’s Fellow de Ética Cristã e Teologia Prática na School of Divinity, Universidade de Edimburgo. Autor da obra 
Teilhard de Chardin: Theology, Humanity and Cosmos (2005) 
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«Teilhard, Medawar9 e o novo Ateísmo – entre Ciência e Metafísica», de Donald Wayne 

Viney10: 

 Teilhard coloca a hipótese de que o aparecimento, ao longo do tempo geológico, de 

organismos cada vez mais complexos e com vida interior cada vez mais rica, é o indício 

de que há uma direcção na evolução. 

 Teilhard, ao falar de «evolução», parece querer referir-se, no mínimo, às duas ideias 

gémeas de que, primeiro, o processo da natureza deve ser compreendido numa óptica 

de desenvolvimento – isto é, o que uma coisa é não pode ser desligado do processo 

que lhe deu origem – e que, segundo, a ordem por que as coisas vão aparecendo ao 

longo do tempo no cosmos é também a ordem pela qual foram criadas – logo, o 

cosmos é, na verdade, uma cosmogénese. 

 Ao identificar o processo temporal com a ordem da criação, Teilhard não apenas 

rejeita a ideia de que as coisas estão «completamente feitas», como chama a atenção 

para a questão da ideia tradicional duma criação divina como um acto eterno, distinto 

do decurso do tempo. 

 

      

Parte 3                   Espiritualidade e Ética para um Novo Milénio 

Abandonarmo-nos ao insondável, mergulhar no inesgotável,  
encontrar a paz no incorruptível, sermos absorvidos  pela imensidade definitiva, oferecermo-nos  

ao fogo… e entregarmos o nosso profundo eu àquilo cuja profundidade não tem fim. 
 

 – Teilhard de Chardin 
O Meio Divino 

 

«Uma Moral Cristã em Evolução – Eppur si muove», de Edward Vacek, SJ11: 

 Um centro unificador… Ómega explica porquê, apesar da entropia, a evolução foi 

produzindo progressivamente formas de vida cada vez mais elevadas. 

 A ética cristã não se reduz a uma questão de «Faz o bem e evita o mal…». Em vez disso, 

é uma tarefa relacional: temos de contribuir para o nosso relacionamento com Cristo, 

que está a construir o universo. 

 Longe de ser apenas um prelúdio de treze mil milhões de anos à chegada da 

humanidade, o mundo é, no que diz respeito à criação, a actividade central de Deus. 

                                                           
9 Sir Peter Brian Medawar (Petrópolis, 28 de fevereiro de 1915 — Londres, 2 de outubro de 1987) foi um biólogo britânico 
nascido no Brasil. Foi agraciado com o Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1960, por pesquisar o sistema imunológico dos 
animais. Neste ensaio, o autor rebate as posições de Medawar no que respeita às suas críticas aos pontos de vista científicos 
de Teilhard de Chardin, ao assumir-se como porta-voz do movimento the new atheists, grupo de que fazem parte, entre 
outros, o biólogo Richard Dawkins e Stephen Jay Gould (1941-2002), também eles críticos do pensamento de Teilhard. 
 
10 Doutorado em Filosofia pela Universidade Estatal de Pittsburg (Kansas), onde ensina desde 1984.  

 
11 Catedrático da cadeira Stephen Duffy de Teologia Sistemática no Departamento de Estudo Religiosos da Universidade 
Loyola de Nova Orleães. É autor da obra Love, Human and Divine 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3polis
http://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1915
http://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
http://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1987
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nobel_de_Fisiologia_ou_Medicina
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 Todas as nossas actividades são parte do grande projecto de Deus que é a história 

cósmica. A actividade de Deus em impulsionar a evolução continua em nós próprios. 

O seu movimento na direcção de seres cada vez mais avançados ocorre através do 

nosso empenhamento livre. 

 Uma vez que a evolução atingiu um novo patamar de reflexão em nós, seres humanos, 

nós não devíamos continuar com os padrões brutais da evolução. Ou seja, o nosso 

amor reflexivo só deveria acolher oportunidades de incentivar o progresso 

personalístico.  

 Aquilo que nós, seres humanos, fazemos por um mundo melhor é coerente com o que 

Cristo tem feito, faz e fará. Por outras palavras, as nossas actividades normais e as 

extraordinárias podem sempre ser de cooperação com a actividade de Cristo. 

 O trabalho feito tanto por crentes como por não crentes é, em si, o trabalho que Cristo 

vem fazendo. Por isso… toda a actividade ética é basicamente cooperação com Deus. 

 Sem seres humanos, Deus não pode realizar o que Deus quer realizar. 

 Deus não pode salvar-nos sem a nossa própria actividade. A nossa recusa em cooperar 

com Deus é o que o pecado significa. 

 As nossas vidas e o nosso trabalho, portanto, preenchem o próprio eu relacional de 

Deus… Não somos indiferentes ao Deus eterno. 

 

 Discutam a ética de Teilhard da cooperação divino-humano e a sua importância para a 

Cristogénese. Como é que esta ética de cooperação muda o nosso entendimento de 

Deus e da nossa relação com Deus? 

 

«Teilhard de Chardin e a Nova Espiritualidade», de William D. Dinges12 e Ilia Delio, OSF:  

 As pessoas não respondem aos actuais problemas sociais e culturais, abandonando a 

religião ou a espiritualidade, tanto quanto desenvolvendo novas direcções ou novas 

sínteses, muitas vezes percorrendo velhos caminhos. 

 A nova identidade religioso-espiritual […] celebra uma espiritualidade corporizada e 

repudia qualquer impulso para a rejeição, abuso ou trivialização do corpo – o qual é 

renomeado como o nosso primeiro encontro espiritual com o mistério da criação. 

 A nova espiritualidade contém também elementos que privilegiam o papel da razão 

em questões de vida espiritual, paralelamente com a esperança num processo 

evolutivo assistido pela ciência. 

 Rejeitar a evolução é rejeitar Deus. Achamos que o mundo é um problema enquanto 

não chegamos a conhecer Deus à luz da evolução. 

 A questão da secularidade reside na natureza orgânica de Cristo como coração da 

mudança no universo. Teilhard propõe uma nova visão da relação Deus-mundo, a 

começar pela evolução, onde a actividade secular e terrena se integram com vista ao 

futuro do mundo, que se perfila adiante de nós. 

                                                           
12 Professor ordinário de Estudos Religiosos, Director da área Religião e Cultura, fellow no Instituto de Investigação Política 
e Estudos Católicos, na Catholic University of America 
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 Deus evolui no universo e atrai-o à completude através do «grande trabalho» 

cooperativo e co-criativo dos seres humanos. 

 Ao cristão compete impulsionar toda a realidade para Ómega, para a síntese final que 

está constantemente crescendo consigo. 

 

 Como é que a nova espiritualidade complementa a nova cosmologia? 

 Qual é o contributo de Teilhard para uma nova espiritualidade? 

  Que desafios coloca a visão de Teilhard à espiritualidade cristã? 

 

«O Gosto pela Vida – Exploração Contemporânea dum Tema Generativo na Obra de Teilhard», 

de Ursula King13:  

 Já em 1926, da China Teilhard escrevia ser cada vez mais necessário conhecermos a 

Terra tal como conhecemos o nosso próprio corpo e que a massa humana, dispersa 

pelo globo, representa um determinado quantum de energia espiritual, cuja 

maturação global é necessária à completude de cada pessoa na Terra. 

 A alegria de viver é um ímpeto que nos mantém vivos, empenhados, comprometidos 

no envolvimento com o que se passa à nossa roda. Tem a ver com o despertar para a 

plenitude da vida, em todas as suas alegrias e dores, crescimentos e diminuições, 

sofrimentos. 

 Os seres humanos continuam a vir ao mundo com uma confiança na vida fundamental, 

subjacente… uma confiança elementar, primária, fundadora, que subjaz a toda a vida 

e crescimento, uma fé básica fundamental na bondade da vida e no mundo como a 

nossa casa. 

 A alegria de viver revela-se no desenvolvimento duma comunidade humana mais 

integrada, mais forte, global, que dará a prioridade à promoção da equidade, da 

justiça, da paz, tanto como a uma ética planetária. O inimigo número um é a 

indiferença e o tédio, a perda dum gosto pela vida, a ausência de fontes interiores e o 

perigo do abandono de todos os compromissos ao não se assumir a responsabilidade 

pela própria vida e a dos outros.  

 A humanidade encontra-se numa encruzilhada; não pode ser considerada 

simplesmente como um estado a que se chegou, mas tem de ser abordada “como um 

trabalho que tem de ser feito”. [Segundo Teilhard], o futuro da humanidade depende 

muito mais de “uma certa paixão pelo trabalho duro do que duma certa riqueza de 

recursos materiais”. 

 

 Qual é o contributo da “alegria de viver” de Teilhard para a vida cristã?  

 Que conexões estabelece Teilhard entre evolução, consciência e emergência da 

energia espiritual? 

                                                           
13 Professora Emérita de Teologia e Estudos Religiosos, no Institute for Advanced Studies, Universidade de Bristol. Tem 
numerosa obra publicada sobre Teilhard de Chardin, destacando-se: Spirit of Fire: The Life and Vision of Teilhard de Chardin 
(1996), Christ in All Things: Exploring Spitituality with Teilhard de Chardin (1997) e Teilhard de Chardin and Eastern Religions: 
Spirituality and Mysticism in an Evolutionary World (2011) 
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 Como podemos compreender a “comunhão com o devir” de Teilhard em termos de 

vida sacramental da Igreja, especialmente a Eucaristia? 

 A alegria de viver é uma atitude ou virtude espiritual ou é intrínseca à própria natureza 

do cosmos em evolução? 

 

 

 

«Teilhard de Chardin – o Místico Empírico», de John G. Haughey, SJ14: 

 Uma teologia é «indispensável para o funcionamento da evolução». 

 A forma que Teilhard tinha de render glória a Deus era, antes do mais, o seu 

pensamento e a sua investigação. Eram estes actos que o fizeram, e podem fazer-nos 

também a nós todos, reflectir o Um, em cuja imagem e semelhança fomos feitos. 

 Falharmos na procura e na construção do todo é falharmos naquilo que tem de 

especial o ser humano. 

 Deus empenha-se não somente na criação mas no seu desenvolvimento, aqui e agora. 

 Para Teilhard, a Eucaristia não funcionava só pessoalmente, mas também 

cosmicamente, tal como ele escreveu: “A forma orgânica do universo divinizado é 

Cristo Jesus. Pelo magnetismo do seu amor e o poder actuante da sua Eucaristia, Ele 

reúne gradualmente em Si toda a energia unitiva disseminada pela criação”. 

 O divino instalou-se num meio material. 

 

 A Cristologia cósmica de Teilhard introduz um novo entendimento da matéria e do 

espírito ao nível natural, de forma a poder mudar a maneira como compreendemos 

as Pessoas divinas? 

 O universo “pan-Crístico” de Teilhard enfraquece a Trindade ou advoga uma nova 

relação da Trindade com a criação, à luz da evolução?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Investigador e escritor do Colombiere Jesuit Center, investigador do Centro Jurídico da Georgetown University, 
Washington. Ganhou o primeiro prémio da Catholic Press Association pela sua obra publicada. Trabalha presentemente com 
uma equipa no tema do trans-humanismo e no que tem a teologia a dizer sobre tecnologia e ciência.   
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Parte 4                   Uma Nova Visão da Ciência 

Poder-se- ia dizer que, neste momento, tal como no tempo de Galileu, 
aquilo de que mais urgentemente necessitamos para apreciar a convergência do universo, 

é muito menos de novos factos… do que duma nova maneira de olhar os factos e aceitá-los. 
 Uma nova maneira de ver, combinada com uma nova maneira de agir – é disso que precisamos 

 
 – Teilhard de Chardin 

Activação da Energia 

«Teilhard de Chardin – Novas Ferramentas para uma Teoria da Evolução e da Biosfera»,  
de Ludovico Galleni15:   

 A evolução dirige-se para a complexidade e a consciência. 

 O “movimento em direcção a” é o conceito unificador e a parte metafísica do cerne do 

programa de investigação científica de Teilhard. 

 Teilhard, em vez de investigar os mecanismos, preferiu descrever os eventos. 

 Teilhard escreveu acerca da necessidade duma abordagem global da biologia como a 

ciência do infinitamente complexo. 

 O conceito de Teilhard de “o movimento em direcção a” não significa apenas 

movimento em direcção à complexidade e cerebralização, mas também um 

movimento em direcção à liberdade: a capacidade de escolha relativamente ao 

ambiente aumenta com o aumento da atitude cerebral. 

 O aumento da diversidade e da complexidade pode ser a ferramenta adequada para a 

manutenção da estabilidade. 

 

 A teologia de Teilhard sintoniza com a sua abordagem à ciência? 

 O programa de investigação científica de Teilhard permite lançar uma ponte entre 

ciência e religião, duma forma original?  

 

CONCLUSÃO 

Teilhard de Chardin tinha uma visão de um mundo novo emergindo do velho. Viu longe no 

futuro com uma profundidade e clareza que o levou por vezes a ser considerado excêntrico e 

delirante. Foi largamente ignorado pelos seus confrades jesuítas e suprimido pela igreja, mas, 

tal como os antigos profetas, não podia ser silenciado e escreveu corajosamente tudo o que 

viu. Confiava nas suas convicções o suficiente para ter deixado os seus escritos aos seus 

confidentes mais próximos, que acreditavam nos dons proféticos de Teilhard. 

Somos herdeiros duma mente brilhante que pode talvez ser o arquitecto primordial duma 

nova igreja emergindo no mundo. Através dos olhos de Teilhard, vemos como os velhos odres 

do cristianismo já não podem conter o novo vinho dos nossos tempos. A construção da 

doutrina cristã, incluindo o nosso entendimento de Deus, criação, salvação e redenção, foi 

plasmada em eras passadas, baseada numa cosmologia que já não se aplica. Isso não significa 

que a nossa doutrina seja irrelevante; os princípios nucleares conservam-se como reveladores 

                                                           
15 Professor de Zoologia Geral na Universidade de Pisa, professor de Ciência e Teologia no Instituto Superior de Ciências 
Religiosas, Pisa. Dedica-se à área de investigação das relações entre a evolução biológica e a teologia cristã, bem como ao 
estudo dos escritos científicos de Pierre Teilhard de Chardin  
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do divino mistério. A nossa compreensão desses princípios nucleares, contudo, princípios dum 

Deus vivo, evoca novas concepções e dimensões em consonância com o nosso lugar neste 

universo em expansão.  

O mundo que pertence a Deus e com o qual Deus continua comprometido continua a mudar, 

e nós, para conseguirmos aprofundar a nossa compreensão da relação Deus-mundo, temos 

de explorar as complexidades da mudança. A teologia não é uma série de conceitos abstractos 

produzidos por especulação humana; é reflexão pessoal sobre o Deus vivo, que partilha 

connosco a vida divina. Quando a teologia se divorcia da cosmologia, acabamos por nos 

envolver num conceito vazio de Deus. Sem um empenhamento no mundo ficamos com um 

Deus otiosus, um estranho Deus de filósofos mortos. Uma teologia orgânica, sintonizada com 

o mundo vivo, introduz-nos mais profundamente no mistério dum Deus vivo. 

Teilhard estava agudamente consciente de que a nossa metafísica, princípio subjacente da 

realidade, está fora do alcance do mundo, tal como a ciência o descreve actualmente. A 

teologia não se manteve à altura da moderna física e nós continuamos a falar de Deus como 

se ainda vivêssemos num cosmos fixo e estável. Mas já não vivemos no velho comos 

ptolemaico, nem podemos voltar atrás a esse comos. A evolução é um processo em 

movimento para a frente; não há retorno. Deus está acima no futuro, em direcção ao qual nos 

movemos. 

Os ensaios deste volume – duma forma ou de outra – referem-se ao processo desse 

movimento para a frente. John Haught descreveu a metafísica do futuro como nosso único 

apoio, enquanto Kathy Duffy focou a beleza da sabedoria actuante no cosmos. Ilia Delio 

mostrou como Deus e a secularidade se entretecem na incarnação, fazendo com que nada 

sobre a Terra seja profano. Dennis Edwards ressaltou a influência de Teilhard em Karl Rahner 

e, logo, na Igreja dos nossos dias, enquanto François Euvé apontou para a humanidade como 

parte da rede do desenvolvimento da vida. Don Viney e David Grumett alertaram para a 

importância da nova visão metafísica de Teilhard da realidade e Ed Vacek abordou o processo 

da decisão moral no contexto dum universo em evolução. Bill Dinges e Ilia Delio mostraram 

que o cristianismo é profundamente secular e, assim, consonante com a nova espiritualidade. 

Ursula King continua a despertar-nos para o gosto de viver de Teilhard e para a energia e 

paixão de que necessitamos para fazer evoluir este mundo no sentido de maior unidade. John 

Haughey debateu-se com o Espírito Santo na cristologia evolutiva de Teilhard e, finalmente, 

Ludovico Galleni lançou luz sobre o programa de investigação científica (PIC) de Teilhard como 

sendo uma abordagem original à própria tarefa científica. 

Estas áreas da teologia, metafísica, filosofia, espiritualidade, ética e ciência são janelas de 

Teilhard sobre uma nova realidade, uma nova visão de Deus e do cosmos, que continuam a 

aprofundar-se enquanto permanecermos abertos à liberdade do amor. Trata-se duma 

profunda visão incarnacional que reconhece um novo avanço da pessoa de Jesus, continuada 

em nós e por nós. A visão evolucionária de Teilhard é arrebatadora e necessita de ser 

continuadamente destilada nas gerações vindouras. Ao alertar-nos para as concepções da 

ciência moderna e do mundo em mudança, ele desperta-nos para uma nova era: a fé 

preenchida pela lei deve agora ceder lugar à aventura da evolução, preenchida pelo espírito. 

A humanidade é o broto desta tendência evolucionária. Temos de nos sintonizar com o Cristo 

nascente e confiar no poder do amor para nos guiar em frente para uma realidade nova.  


