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  ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE 

  PPIIEERRRREE    TTEEIILLHHAARRDD    DDEE    CCHHAARRDDIINN      

 EM PORTUGAL 
 

RETIRO Pe. VASCO P. MAGALHÃES 
 

Rodízio, 20, 21 e 22 de maio de 2022 
 

PARA LER ANTES DO INÍCIO DO RETIRO 
  

Estimados participantes 
 
Damos-lhes as boas-vindas a este 15º Retiro da AAPTCP em que, sob a orientação do Padre Vasco, 
iremos novamente viver um período de interioridade e de reflexão, na linha da espiritualidade do 
Padre Pierre Teilhard de Chardin.  

O tema que nos é proposto neste Retiro centra-se em «Pecado Original e o Cristo Redentor». 
 
Os horários dos encontros serão estabelecidos pelo Orientador na primeira sessão, a qual se realiza 
após o jantar do dia 20.5.   
 
Aqui ficam, desde já, três importantes pedidos, feitos em seu nome: 
 

• Cultivar um clima de reflexão em silêncio no refeitório, nos corredores ou noutros locais 
comuns   

• Respeitar estritamente a pontualidade aos encontros que vão ser agendados e às refeições 

• Rigorosamente, não ter telemóveis ligados durante as sessões ou Eucaristias 
 

Horários de refeições: 
• Pequeno-almoço:  08h30   

• Almoço:    12h30 

• Lanche:   17h00 

• Jantar:    20h00  
 

No sábado, dia 21.5, celebraremos a Eucaristia com textos de «A Missa sobre o Altar do Mundo», de 
Teilhard de Chardin. O local será a combinar, consoante o tempo e as possibilidades, mas procurando 
que seja num local com vista de mar. A hora será marcada durante a manhã, sendo o jantar neste dia 
mais cedo: 19h45. Para a celebração não se esqueçam de levar banquinhos.  
 
O custo da estadia e de refeições tomadas isoladamente deverá ser liquidado pelos participantes 
directamente à Casa, no balcão de recepção. Informa-se ainda que o valor de inscrição pago pelos 
participantes se destina a cobrir despesas administrativas bem como um estipêndio para o Padre 
Vasco. Este donativo será de €400. 
Os textos de Teilhard de Chardin e outros, incluídos neste dossier, são contributos para os períodos 
de reflexão; durante as sessões do retiro, poderão vir a ser distribuídos outros a que o Padre Vasco 
faça referência. Convém que, durante as sessões, os participantes tenham à mão o presente dossier 
com esses textos. As últimas páginas deste dossier são folhas com linhas para os participantes 
poderem tomar as suas notas. 
 
Fazendo votos por que todos colham deste Encontro o que verdadeiramente esperam, saudamos 
fraternalmente,                                 

O Secretariado do Retiro  

 
DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES OFICIAIS VIGENTES, RECOMENDAMOS O USO DE MÁSCARA 

    



2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 

ÍNDICE 
 
 
 
 
 
 

 
   Página 

• Carta de Boas-vindas ao Retiro      1 

• Textos para reflexão sobre: «PECADO ORINIGAL»  5 
   

- Papa Francisco sobre o inferno    10 

- Teilhard e o pecado original           12 a 14 

• Orando com Teilhard de Chardin     15    

• «Liturgia Cósmica»        20 

• Textos para a celebração da Eucaristia    22   

• Textos de apoio do Padre Vasco     25 

• Sobre a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE  
         PIERRE TEILHARD DE CHARDIN EM PORTUGAL  31 
 

• LISTA DE PARTICIPANTES DO 15º Retiro    37 
   

•   NOTAS: folhas pautadas para apontamentos             39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 

PECADO ORIGINAL  

CRISTO REDENTOR 
 

 
 

Gn 1, 31  
  
Gn 2, 4   
 
Gn 2, 25  
 
 
Gn 3, 6  
 
 

 

 
Gn 3, 16-17 
 
 

  
 

 

 

 

Gn 3, 19  
 
 

 
«CATECISMO DA 
IGREJA CATÓLICA» 
- COMPÊNDIO   
(Papa Bento XVI, 
2005, art. 72-78) 
 
[Catecismo da Igreja 
Católica: em 1992, o 
Papa João Paulo II 
publicou O Catecismo 
da Igreja Católica 
(Constituição Apostólica 
Fidem Depositum), cuja 
elaboração confiara a 
uma comissão de bispos 
presidida pelo cardial  
Ratzinger. Em 2005, o 
papa Bento XVI deu 
uma nova forma ao 
Catecismo (Motu 

Deus, vendo toda a sua obra, considerou-a muito boa. 
 
Esta é a origem da criação dos céus e da Terra. 
 
Estavam ambos nus, tanto o homem como a mulher, mas não 
tinham vergonha. 
 
Vendo a mulher que o fruto da árvore deveria ser bom para comer, 
pois era de atraente aspecto e precioso para esclarecer a 
inteligência, agarrou o fruto, comeu, deu dele também a seu 
marido, que estava junto dela, e ele também comeu. 
 
Depois disse à mulher: «Aumentarei os sofrimentos da tua gravidez, 
entre dores darás à luz os filhos. Procurarás apaixonadamente o teu 
marido, mas ele te dominará.» 
A seguir disse ao homem: «Porque atendeste à voz da tua mulher e 
comeste o fruto da árvore, a respeito da qual eu te tinha ordenado: 
‘não comas dela’, maldita seja a terra por tua causa. E dela só 
arrancarás alimento à custa de penoso trabalho, todos os dias da 
tua vida. 
Comerás o pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra 
donde foste tirado; porque tu és pó e ao pó voltarás.» 
 
 
72. Qual era a condição originária do homem segundo o projecto de 
Deus?  
Deus, criando o homem e a mulher, tinha-lhes dado uma participação 
especial na própria vida divina, em santidade e justiça. Segundo o 
projecto de Deus, o homem não deveria nem sofrer nem morrer. 
Além disso, reinava uma harmonia perfeita no próprio ser humano, 
entre a criatura e o criador, entre o homem e a mulher, bem como 
entre o primeiro casal humano e toda a criação. 
    
73. Como se compreende a realidade do pecado?   
O pecado está presente na história do homem. Tal realidade só se 
esclarece plenamente à luz da Revelação divina, e sobretudo à luz de 
Cristo Salvador universal, que fez superabundar a graça onde 
abundou o pecado.  
  
74. O que é a queda dos anjos?  
Com esta expressão indica-se que Satanás e os outros demónios de 
que falam a Sagrada Escritura e a Tradição da Igreja, de anjos criados 
bons por Deus, se transformaram em maus, porque, mediante uma 
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Proprio), apresentando-
o num formato de 
perguntas seguidas de 
respostas, fazendo 
“uma síntese fiel e 
segura” dos seus 2 865 
artigos em 577 artigos e 
propondo-se dar-lhe 
uma redação mais 
acessível, que 
denominou “Compêndio 
do Catecismo da Igreja 
Católica”.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Santo Agostinho 
A Cidade de Deus 
(Livro 14º, capítulo 1) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

opção livre e irrevogável, recusaram Deus e o seu Reino, dando assim 
origem ao inferno. Procuram associar o homem à sua rebelião contra 
Deus; mas Deus afirma em Cristo a Sua vitória segura sobre o 
Maligno. 
 
75. Em que consiste o primeiro pecado do homem?   
O homem, tentado pelo diabo, deixou apagar no seu coração a 
confiança em relação ao seu Criador e, desobedecendo-lhe, quis 
tornar-se «como Deus», sem Deus e não segundo Deus (Gn 3, 5). 
Assim, Adão e Eva perderam imediatamente, para si e para todos os 
seus descendentes, a graça da santidade e da justiça originais.  
 
76. O que é o pecado original?  
O pecado original, no qual todos os homens nascem, é o estado de 
privação da santidade e da justiça originais. É um pecado por nós 
«contraído» e não «cometido»; é uma condição de nascimento e não 
um acto pessoal. Por causa da unidade de origem de todos os 
homens, ele transmite-se aos descendentes de Adão com a natureza 
humana, «não por imitação, mas por propagação». Esta transmissão 
permanece um mistério que não podemos compreender 
plenamente. 
 
77. Que outras consequências provoca o pecado original?   
Em consequência do pecado original, a natureza humana, sem ser 
totalmente corrompida, fica ferida nas suas forças naturais, 
submetida à ignorância, ao sofrimento, ao poder da morte, e 
inclinada ao pecado. Tal inclinação é chamada concupiscência. 
 
78. Depois do primeiro pecado, o que fez Deus?  
Após o primeiro pecado, o mundo foi inundado por pecados, mas 
Deus não abandonou o homem ao poder da morte. Pelo contrário, 
pré-anunciou de modo misterioso – no «Proto-evangelho» (Gn 3,15) 
– que o mal seria vencido e o homem levantado da queda. É o 
primeiro anúncio do Messias redentor. Por isso a queda será mesmo 
chamada “feliz culpa” [cit. Sto. Agostinho], porque «mereceu um tal e 
tão grande Redentor» (Liturgia da Vigília pascal) 
 
 

Como já dissemos nos livros anteriores, Deus, querendo unir 
intimamente os homens não só pela comunidade da natureza, como 
também pelos laços do parentesco, fez com que todos nascessem de 
um só, e que a espécie humana não fosse sujeita à morte, se Adão e 
Eva (esta última tirada do primeiro homem, ele próprio tirado do 
nada) não merecessem esse castigo por sua desobediência, que 
corrompeu toda a natureza humana e transmitiu o seu pecado aos 
seus descendentes, bem como a necessidade de morrer. Desde 
então, o império da morte tornou-se tão estabelecido entre os 
homens que todos eles seriam precipitados na segunda morte, que 
não terá fim, se uma graça gratuita de Deus não salvasse alguns deles.  
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Papa Francisco 
Cidade do Vaticano,  

06 fev 2013 (Ecclesia) 
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« Teilhard de Chardin: 
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Teilhard de Chardin 
«Cristologia e evolução» 
- 1933  
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O Papa afirmou hoje no Vaticano que o “pecado original”, realidade 
“difícil de compreender”, consiste em “perturbar ou destruir a relação 
com Deus, colocando-se no seu lugar”. Ao ser “perturbada a relação 
fundamental, são também comprometidos ou destruídos os outros 
pólos da relação”, elemento essencial para o ser humano, dado que 
ninguém “pode viver apenas de si e por si”. 
 
Bem mais do que a realidade histórica das narrativas de criação e 
queda formuladas no começo da Bíblia (Génesis 1 a 4), cuja natureza 
mítica e poética começava a ser admitida [no tempo de Teilhard], o que 
estava em causa era a interpretação que delas tinha sido feita ao 
longo de quinze séculos, no seguimento de S. Agostinho, pela Igreja 
católica, para fundar a doutrina do pecado original e suas 
consequências teológicas.   
 

É somente no século V que S. Agostinho (354-430), sem dúvida ainda 
marcado pela sua passagem pelos maniqueístas, com a sua visão 
pessimista do homem, vai endurecer a posição de Paulo e dar à falta 
de Adão um lugar central na sua teologia. A partir duma leitura 
literalista das narrativas do Génesis, a falta de Adão é concebida 
como tendo uma realidade histórica que se transmite depois dum 
modo quase biológico no ato sexual.   
 
Conheço, sobre o Pecado Original, os cânones solenes do Concílio de 
Trento. Tenho consciência da infinita rede de fórmulas e de atitudes 
pelas quais se insinuou na nossa vida cristã a ideia de que somos os 
filhos culposos de Adão e Eva. 
 
Quando buscamos viver e pensar o Cristianismo com toda a nossa 
alma moderna, as primeiras resistências que se nos deparam vêm 
sempre do Pecado Original. 
 
Num domínio mais imediatamente sensível, o das crenças, o Pecado 
Original (sob a sua figura actual) contraria a cada instante o 
desabrochamento natural da nossa religião. Corta as asas das nossas 
esperanças. A nós que nos lançamos, a todo o momento, em direcção 
ao espaço das conquistas optimistas, ele traz-nos sempre de volta, 
inexoravelmente, às sombras dominantes da reparação e da 
expiação. 
 
«Pelo pecado, a morte.» Procura-se agora, para escapar a evidências 
demasiado manifestas, atenuar esta fórmula luminosa. «É verdade, 
admite-se, que a morte existiu para os animais antes da Falta. E até 
para o homem, no caso de ter permanecido fiel, ela só poderia ser 
afastada por uma espécie de milagre permanente.» Mas, além de que 
estas distinções deixam reaparecer, intacto, o problema do Mal, elas 
contradizem o sentido óbvio do texto da Bíblia.  
 
Quando Adão pecou, o Mundo, segundo S. Paulo, só tinha oito dias, 
não o esqueçamos. Logo, nada tivera ainda tempo de perecer no 
Paraíso. Foi a falta que, no pensamento do Apóstolo, estragou tudo 
para a totalidade da Criação. Se o dogma do Pecado Original nos 
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Gérard Donnadieu 
 

«Teilhard de Chardin: 
  Revisité-compris-actualisé » 

(2018) 
 

 

 

amarra e nos anemia, é muito simplesmente porque, na sua 
expressão actual, ele representa uma sobrevivência de noções 
estáticas caducas no seio do nosso pensamento tornado 
evolucionista. A ideia de Queda não é afinal, no fundo, senão um 
ensaio de explicação do Mal num Universo fixista. 
 
 
Daí a preeminência na Cristologia do conceito de Redenção e de 
sangue derramado. É no fim de contas por ainda ser hoje, tal como 
outrora, projectado num Mundo estático onde o Mal pressupõe uma 
prevaricação, que Cristo continua a manifestar-se a nós, 
principalmente nos documentos eclesiásticos, pela Sombra da sua 
Cruz.  
 
Por consequência, é o problema do Mal, nas suas relações com Cristo, 
que devemos retomar e repensar, num estilo apropriado às nossas 
perspectivas cósmicas novas, se acaso quisermos respirar. Ora o que 
acontecerá agora se tentarmos transportar-nos, sem restrições, para 
a perspectiva de um Mundo em evolução? Desenha-se 
imediatamente no nosso horizonte uma mudança fundamental e 
prenhe de consequências para a Cristologia. Em boa verdade, sem 
nada perder da sua acuidade nem dos seus horrores, o Mal cessa, 
neste novo contexto, de ser um elemento incompreensível para se 
tornar um traço natural da estrutura do Mundo. 
 
Foi-me sempre difícil apiedar-me deveras em frente de um Crucifixo 
enquanto me apresentaram este sofrimento como a expiação de uma 
falta que Deus poderia ter evitado atendendo a que não necessitava 
de modo algum do homem, ou então porque podia tê-lo feito de 
outra maneira. Dir-se-ia que o homem não era para ali chamado... 
Mas tudo muda de uma forma impressionante no ecrã de um mundo 
evolutivo tal como acabamos de o expor. Projectada num tal Universo 
onde a luta contra o Mal é a condição sine qua non da existência, a 
Cruz assume uma gravidade e uma beleza novas, justamente as que 
podem seduzir-nos mais. Sem dúvida, Jesus é sempre Aquele que 
carrega os pecados do Mundo; o Mal moral compensa-se 
misteriosamente pelo sofrimento. Mas Ele é, mais essencialmente do 
que isto, Aquele que supera estruturalmente em Si mesmo, […] as 
resistências à ascensão espiritual inerente à Matéria. Ele é O que 
carrega o peso, inevitável por construção, de toda a espécie de 
criação. E o símbolo e o gesto do Progresso. O sentido completo e 
definitivo da Redenção já não é apenas expiar: é atravessar e 
vencer. Já não há a Sombra, mas os ardores, da Cruz. 
 
Para o papa Francisco, tal como para Teilhard, existe uma 
correspondência profunda entre o Deus Criador e o Deus Redentor. É 
um e mesmo movimento que une a intenção criadora e a da 
Incarnação. No nº 73 [Laudato Si’] lê-se: “O Deus que liberta e salva é o 
mesmo que criou o universo (…) dois modos de agir divinos, 
intimamente e inseparavelmente ligados”. Em oposição à doutrina da 
satisfação, a Incarnação e a Redenção não são o “plano B” de Deus 
após a falta original cometida pelo primeiro par humano; esses dois 
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«O santo que 
inventou o pecado 
original» 
 

António Marujo  
Público,  
14 Novembro 2000  

 

“mistérios da fé” prolongam e rematam o ato de amor de Deus 
manifestado já pela Criação do mundo. O facto de, muito antes da 
aparição do homem, a história do cosmos ter sido uma verdadeira via 
dolorosa permite compreender que a função de Cristo não se limita a 
um resgate moral da humanidade, mas visa também transformar 
toda a Criação, fazendo dela a Jerusalém celeste onde “Deus será 
tudo em todos”  
 

[Nota: Para Ireneu de Lião e numerosos Padres da Igreja depois dele, a incarnação do 
Cristo figurava desde toda a eternidade no plano de Deus, com a falta de Adão ou 
sem ela. Só no século XI é que S. Anselmo elaborou a “doutrina da satisfação”, 
dando a expiação do pecado original como motivo para a incarnação, doutrina que 
se tornou então dominante na Igreja latina.]                            

 
 
Jean Delumeau chamou ao pecado original o "princípio da História". 
O homem que inventou o conceito, Santo Agostinho, escreveu a sua 
obra maior, as "Confissões", há 1600 anos. 
 
O pensamento de Agostinho é marcado pela ideia de pecado original, 
um conceito que marcou a teologia católica e a vida das sociedades 
ocidentais até há pouco. É na resposta à heresia pelagiana sobre o 
problema da origem do mal que Agostinho elabora o conceito. 
Pelágio, um monge britânico, defende que, pela liberdade, o homem 
se redime a si próprio. O pecado de Adão não é hereditário e é 
desnecessário o baptismo das crianças, um tema em debate na Igreja 
da época. Pensa ainda Pelágio que "o homem é livre e responsável 
pelos seus actos" [sg. Henri Tincq] e que pode estar "isento do 
pecado" e tornar-se a "imagem" de Deus. A experiência da conversão 
de Agostinho diz-lhe o contrário do que defende Pelágio. "Negar o 
pecado original é negar a salvação de Cristo." Ou seja, para acentuar a 
graça como dom de Deus ao homem, Agostinho afirma que, reduzido 
à liberdade, o homem pode cair, mas não consegue salvar-se sozinho. 
Daí a necessidade da graça e da salvação oferecida por Deus, que "é 
original e central" [sg. Tincq]. O pecado original - o mal que entra no 
mundo por causa da desobediência de Adão a Deus - transmite-se 
depois pela sexualidade. 
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O papa Francisco revisa a teologia do inferno 

 

Somente no século VI, com Santo Agostinho,  
nasce na Igreja a ideia de uma pena para sempre, sem retorno 

 

EL PAÍS (Brasil), JUAN ARIAS 1 
 

A Igreja oficial defende desde o século XV que o castigo do inferno destinado aos pecadores é 
“eterno”, ideia iniciada no século VI com Santo Agostinho. O papa Francisco acaba de revisar 
tal doutrina católica ao afirmar que a Igreja “não condena para sempre”. 
Sem necessidade de grandes encíclicas, com suas falas habituais, Francisco está realizando 
uma revisão da Igreja para aproximá-la de suas raízes históricas. 
  
Deu o último golpe de graça em um momento um pouco mais solene do que suas conversas 
habituais com os jornalistas. Dessa vez aproveitou, dias atrás, seu discurso aos novos cardeais 
para recordar-lhes que o castigo do inferno com o qual a Igreja atormenta os fiéis não é 
“eterno”. 
Segundo Francisco, no DNA da Igreja de Cristo, não existe um castigo para sempre, sem 
retorno, inapelável. 
O Papa jesuíta é formado em teologia, ainda que não tenha feito o doutorado. Dele, talvez 
hoje o papa renunciante e doutor em teologia, Bento XVI, possa dizer o que afirmava sobre 
seu antecessor, o papa polonês João Paulo II: que sabe pouca teologia. 
Durante um jantar informal em Roma, na casa de um jornalista alemão seu amigo, Ratzinger 
confessou, efetivamente, aos poucos comensais presentes, que o papa Wojtyla “era mais 
poeta que teólogo” e que ele, como Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, cargo que 
ocupava na época, precisava revisar seus discursos e documentos papais para que não 
escapasse “alguma imprecisão teológica”. 
Francisco é, entretanto, um fiel seguidor da teologia inspirada no cristianismo original, que 
era, afirma ele, não o da “exclusão”, mas o da “acolhida” de todos, até mesmo dos maiores 
pecadores. É inspirado por aquele cristianismo antes que a teologia liberal do profeta Jesus de 
Nazaré fosse contaminada pela severa teologia aristotélica e racional. 
Não foi um lapso a afirmação de Francisco aos cardeais de que a Igreja “não condena ninguém 
para sempre”, o que equivale a dizer que o castigo de Deus não é “eterno”, já que as portas 
da Igreja da misericórdia e do perdão estão sempre abertas ao pecador. 
O Papa que está exigindo aos seus, começando pelos cardeais, a ir ao encontro daqueles que 
o mundo esquece e marginaliza, ao invés de perder seu tempo nos palácios do poder, sabe 
que essa doutrina teológica sobre a eternidade e irreversibilidade das penas do inferno, foi 
sofrendo mudanças ao longo da História da Igreja. 
Até o século III a Igreja nunca defendeu a doutrina da eternidade do inferno. Pelo contrário, o 
exegeta das Escrituras, Orígenes (250) defendeu a doutrina da apocatástase, segundo a qual o 

 
1 Professor espanhol, vaticanista 

https://brasil.elpais.com/politica
https://brasil.elpais.com/autor/juan-arias/#?rel=author_top
http://brasil.elpais.com/tag/francisco_i/a/
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/02/15/actualidad/1424028421_109866.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/02/15/actualidad/1424028421_109866.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/02/15/actualidad/1424028421_109866.html
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Deus dos Evangelho perdoa sempre. Orígenes baseava-se na parábola do Filho pródigo que 
volta aos braços do pai e é recebido com tanta festa que causa a inveja do irmão bom e fiel. 
Somente no século VI começa a aparecer o conceito de “condenação eterna”, sobretudo com 
Santo Agostinho, o mesmo que defendia que as crianças mortas sem batismo deveriam ir para 
o inferno. Diante dos protestos das mães dessas crianças, a Igreja criou a doutrina do Limbo, 
um lugar onde essas crianças “não gozam nem sofrem”, algo completamente estranho aos 
Evangelhos 
Em nossos dias, o falecido papa polaco, João Paulo II, no Catecismo da Igreja Universal nascido 
das discussões do Concílio Vaticano II, aboliu o Limbo. De acordo com comentários de amigos 
pessoais do papa, Wojtyla nunca aceitou que uma irmã sua nascida morta e que não pôde ser 
batizada, pudesse não estar no céu por ter morrido antes de ser libertada do pecado original 
com o batismo. 
A família do futuro Papa era muito católica e, fiel àquela doutrina, nem sequer enterraram o 
corpo da pequena por não ter podido receber o batismo. Ele mesmo confirmou quando ao 
falar do túmulo no qual gostaria de juntar os restos de toda sua família, frisou que faltava 
somente sua irmãzinha, “pois havia nascido morta”. Foi jogada no lixo. 
Foi o Concílio de Florença no século XV que rubricou definitivamente a doutrina de Santo 
Agostinho de um castigo e um inferno eterno. Já no século V, entretanto, São Jerônimo estava 
convencido de que a doutrina do inferno com a misericórdia de Deus não era conciliável. De 
todo modo, pedia-se aos sacerdotes e bispos que continuassem defendendo a doutrina 
tradicional “para que os fiéis, por temor ao castigo do inferno eterno, não pecassem”. 
Hoje, o papa Francisco deu um salto de séculos, colocou-se ao lado das primeiras 
comunidades cristãs ainda embebidas da doutrina do misericordioso profeta de Nazaré, que 
veio “para salva e não para condenar”. 
Os primeiros cristãos sabiam que Jesus havia sido duro e severo com a hipocrisia e com o 
poder tirano, enquanto abraçava os marginalizados pela sociedade bem como os que a Igreja 
oficial de seu tempo tachava de pecadores. 
Podem parecer minúcias teológicas para os não religiosos, mas são muito importantes para 
milhões de cristãos que durante séculos sofreram oprimidos pela doutrina de um Deus tirano, 
sedento de castigo e de castigo eterno. 
Lembro que no final dos anos 60, após escrever no jornal espanhol Pueblo um artigo 
intitulado “O Deus no qual não acredito”, em que defendia que os cristãos precisavam 
escolher entre Deus e o inferno eterno, já que ambos eram conceitos inconciliáveis, sofri um 
duro interrogatório do então arcebispo de Madri, Monsenhor Casimiro Morcillo, que me 
acusou de “ter escandalizado os fiéis”. 
Aqui no Brasil, o teólogo da libertação, Leonardo Boff, me contou que há 16 anos o grande 
escritor e poeta de Pernambuco João Cabral de Mello Neto estava para morrer e, apesar de 
não ser religioso, estava angustiado naquele momento pela doutrina sobre o medo do 
inferno, que lhe haviam inculcado na infância. Foi chamado para o tranquilizar. Boff, que foi 
condenado ao silêncio pelo papa Bento XVI quando este era Prefeito da Congregação da Fé, 
usou com o escritor as mesmas palavras que agora o papa Francisco usa para assegurar que 
Deus não condena ninguém para sempre. 
Boff disse com humor ao poeta que alguém capaz de escrever a joia literária, social e 
humana Morte e Vida Severina, merecia indulgência plena na hora de se despedir da vida. 
A mudança é coperniciana. Hoje é um papa como Francisco que afirma com total naturalidade 
que o Deus cristão “não condena ninguém para sempre”, que é como dizer que não existem 
infernos eternos, uma afirmação que há pouco tempo atrás poderia ter servido para abrir um 
processo contra um teólogo e condená-lo ao ostracismo 
 

 

http://brasil.elpais.com/brasil/2014/04/17/opinion/1397742364_734082.html
http://brasil.elpais.com/tag/leonardo_boff/a/
http://brasil.elpais.com/brasil/2014/08/08/sociedad/1407535142_467869.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2014/08/08/sociedad/1407535142_467869.html
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PECADO ORIGINAL 

 

na concepção de Teilhard de Chardin 
(segundo Gérard-Henry Baudry in «Le Credo de Teilhard», Aubin, Paris, 2004) 

 

A pág. 51-55 da supracitada obra inclui-se um capítulo precisamente intitulado Le Péché 
Originel.   
Recordando-nos o autor que este tema é recorrente nos escritos de Teilhard ao longo de 
toda a sua vida, explica as duas razões que ele teve para tal ousadia (que lhe saiu cara, 
como sabemos): 1) a exigência da sua fé pessoal, ávida de apreender a coerência 
profunda do natural e do sobrenatural; 2) a preocupação apologética de afastar os 
obstáculos em que, para os «gentios» do séc. XX, se tornaram certas representações 
teológicas dos dogmas católicos. 
Em síntese, o que o autor nos diz sobre as concepções de Teilhard nesta matéria pode 
resumir-se nas seguintes proposições: 

1. O mundo em evolução implica necessariamente a presença do mal, como reverso do 

processo de tentativa e erro em que se estrutura a evolução; 

2. O homem não escapa a esta necessidade cósmica e, pelo «passo da reflexão», o mal 

atinge nele uma profundidade que, antes, na natureza não podia ter (o verdadeiro 

mal é «o mal da Pessoa»); 

3. O uso da liberdade, que acarreta assumir responsabilidade, implica o mal moral, o 

pecado. 

4. Assim, ao mal dito «natural» vem juntar-se o «mal moral», «gesto positivo de 

desunião», acto de revolta contra a ordem evolutiva estabelecida pelo Criador. «A 

tentação da revolta nasce com a inteligência», afirma Teilhard. 

5. Deste «pecado», aparecido com as próprias origens da humanidade, pode, pois, 

falar-se como «pecado original»; porém, segundo Teilhard, ele não se confina ao 

início da nossa história, ele está ligado à própria condição humana e, por isso, tem 

também uma dimensão trans-histórica.  

6. Finalmente, pela universalidade da Ressurreição, a redenção operada por Cristo tem 

o sentido cósmico de tudo conduzir a si, centrada na remissão da humanidade a 

quem concede as graças no seu percurso para a completude. 

Estes os pontos principais focados por Baudry., se Teilhard chama «pecado original» ao 
estado de pecado aparecido com o homem, é evidente que não reverte esta condição 
para qualquer acontecimento isolado localizado na história da humanidade primitiva. Para 
qualquer humano, que nasce no meio das comunidades que vivem a luta entre o bem e o 
mal, há necessariamente uma herança de ambos e todas as hipóteses de eles influírem 
positiva ou negativamente nos seus comportamentos, nas suas escolhas. Quando Teilhard 
afirma que o mal natural se agrava com o mal moral, quer precisamente significar que 
aquele seria menos gravoso se este não existisse. 
É, pois, este o sentido que, em nosso entender, Teilhard dá à expressão, sempre e quando 
se refere ao pecado (ou à falta, ou à queda) original, ainda que, de cada vez, não o esteja 
a explicitar detalhadamente. 
 

(Notas da AAPTCP para uso dos Grupos de Leitura - Lisboa, 18 de maio 2015) 
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PECADO ORIGINAL 
(segundo Teilhard de Chardin) 

 
Teilhard de Chardin, dotado de um espírito de grande rigor, desde cedo se preocupou 
com certas visões do mundo que a teologia tradicional propunha e que considerava 
eivadas de contradições, difíceis de aceitar por espíritos inteligentes e esclarecidos.  Mas 
porque tinha uma fé forte e intuía que a Revelação não podia ser enganosa, preocupou-se 
toda a vida em conciliar o mundo e a fé (sem cair em concordismos).  Foi essa sua intuição 
que lhe permitiu perspectivar o fenómeno da evolução e o fenómeno humano numa 
óptica inovadora, susceptível de encarar a uma nova luz, sem as desvirtuar, as «verdades» 
reveladas. 
 
Deste modo, aparecem tratadas nos seus escritos – não nos especificamente científicos 
mas nos de natureza reflexiva e de abordagem de problemas metafísicos (ensaios, artigos, 
comunicações, livros) – a par com os grandes temas da fé, como Deus, Cristo, Criação, 
Incarnação, Redenção, a indispensável reflexão sobre o pecado e o mal.  
 
O problema do pecado original ocupa um lugar central das suas preocupações e 
compreende-se porquê.  Para além da necessidade, sentida hoje também no próprio seio 
da Igreja institucional, de fazer do Génesis uma leitura não literal, há que procurar 
entender, sobretudo à luz dos conhecimentos científicos modernos, qual o lugar que aí 
ocupa a figura de Adão (e Eva) e o significado do chamado pecado original. 
 
Para começar, o monogenismo está cientificamente posto de lado, o que reforça o 
conteúdo mítico do Génesis, nomeadamente no tocante à criação de Adão e Eva como 
primeiro par humano e pais da humanidade.  Consequentemente, e por razões 
igualmente científicas, está excluída a crença numa criação instantânea do que quer que 
fosse, par humano ou quaisquer outros seres ou elementos do universo. 
 
Que pensar então do «pecado original»?  Como aconteceu essa culpa que provocou a 
queda, não só da humanidade mas de toda a criação, e a expulsão do «paraíso»? Teilhard de 
Chardin procura a resposta para estas interrogações e encontra-as na lógica do seu 
pensamento científico, que o faz reforçar, não contrariar, a sua visão de fé das verdades 
reveladas. 
 
O assunto do pecado original, logo em 1922, lhe traz a desconfiança da hierarquia e da 
Ordem, por causa duma “Nota sobre algumas representações históricas do Pecado 
original” (Tomo X), escrita para um número restrito de amigos, um dos quais, 
provavelmente menos prudente ou menos amigo, a divulgou. Este tema ressurge aqui e 
acolá na sua obra (que, como sabemos, só foi publicada depois da morte, em 1955), mas 
foi, em 1947, objecto dum pequeno ensaio intitulado “Réflexions sur le Péché Originel” 
(Tomo X) que tem o valor e a importância de ter sido escrito como “proposta a ser sujeita 
à crítica dos teólogos” (como o autor assinala em nota ao próprio título).   
 
Antes de comentar o conteúdo deste ensaio, que coloca com toda a clareza a visão 
definitiva de Teilhard de Chardin sobre o assunto e que revela todas as profundas 
implicações que essa visão tem na sua concepção da união do Mundo e de Deus, 

https://gartic.com.br/pok_ana_so/desenho-livre/maca-mordida-para-mary-3
https://gartic.com.br/pok_ana_so/desenho-livre/maca-mordida-para-mary-3
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
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apresento um excerto (que traduzo) dum texto do teólogo Padre Martelet, jesuíta 
professor da cadeira Teilhard de Chardin na universidade jesuíta de Paris, em que é 
comentado o episódio da inconfidência da nota de 1922: «Teilhard rejeita nitidamente, 
com base na ideia empírica de evolução, a ideia de uma Queda que pressuporia a 
existência impensável dum estado humano paradisíaco, de que, aliás, não temos o menor 
rasto... Historicamente considerado, o homem começa exactamente como o vemos ser. O 
pecado dito “Original” não é, pois, a passagem dum estado paradisíaco a um outro que 
deixou de o ser.» 
 

No ensaio de 1947, Teilhard de Chardin, ao posicionar o problema do Pecado Original, 
começa por afirmar: «Sem exagero, podemos dizer que o Pecado Original é, na sua 
formulação ainda hoje corrente, um dos principais obstáculos que neste momento 
entravam os progressos intensivos e extensivos do pensamento cristão. [...] Na sua forma 
dita tradicional, o Pecado Original é geralmente apresentado como um acontecimento 
“serial”, formando cadeia (com um antes e um depois) no interior da História.  Ora, por 
razões físicas e teológicas decisivas, não seria preciso tratá-lo antes como uma realidade 
de ordem trans-histórica, afectando (como coloração ou dimensão) a totalidade da nossa 
visão experimental do Mundo?»  E é o que procura fazer no ensaio.    
 

Desde logo, abordando a concepção tradicional da Morte como consequência do pecado 
original, alerta para o paradoxo daí resultante, visto que, «por motivo implacável de 
homogeneidade física, o Homem não poderia ser o único a escapar à decomposição 
orgânica no seio dum sistema de animais essencialmente mortais.»  Assim como o 
surgimento da morte, também o Pecado Original, que lhe teria dado origem, «não é 
localizável em nenhum lugar nem em nenhum momento» da evolução da natureza. 
 

Teilhard de Chardin apresenta-nos, então, a sua visão lógica dos factos, em que se parte 
duma noção de Múltiplo, como “forma original, essencial do ser participado”, situado na 
base do cone da evolução, ou seja, o Múltiplo primordial donde por complexificação todas 
as transformações evolutivas se foram originando, até chegar ao nível da vida, depois ao 
do homem e, por fim, dirigindo-se para o vértice, Deus.  Mas se este “Múltiplo primordial 
nada tem em si de directamente pecaminoso, em contrapartida, em virtude de a sua 
unificação gradual arrastar uma multidão de tacteios e experiências, na imensidão do 
Espaço-Tempo, não pode evitar impregnar-se (a partir do momento em que deixa de ser 
«nada») de dores e de faltas.”  Deste modo, a desordem assim introduzida no processo 
evolutivo conduz a que, ao nível do aparecimento da vida, surja a dor, e que ao nível do 
aparecimento do Homem, dotado de inteligência e liberdade, ela se torne no Pecado.   E, 
acrescenta, o problema do Mal desvanece-se.  Se não, vejamos????diz Teilhard de Chardin, 
«Como, nesta perspectiva, efectivamente o sofrimento físico e as faltas morais se 
introduzem inevitavelmente no Mundo, não em virtude de qualquer deficiência do acto 
criador, mas pela estrutura própria ao ser participado [...], não contradizem nem o poder, 
nem a bondade de Deus.» 
 

Como corolário destas reflexões, para Teilhard de Chardin «o Pecado Original deixa de ser 
um acto isolado para se tornar um estado (afectando a massa humana no seu conjunto, 
no seguimento duma poeira de faltas disseminadas na Humanidade ao longo do tempo).»  
E logo, mais adiante, numa sequência lógica, aborda o Baptismo individual para afirmar 
que «conserva ou mesmo aumenta toda a sua razão de ser.  Com efeito, nesta 
perspectiva, cada nova alma que desperta para a Vida, encontra-se solidariamente 
contaminada pela influência totalizada de todas as faltas passadas, presentes (e futuras), 
inevitavelmente abrangendo, por necessidade estatística, o conjunto humano em vias de 
santificação.» 

  
 

António Paixão – 20.10.2006 
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«Meu Deus, quando me aproximar do altar para 

comungar, fazei que consiga discernir para sempre as 

perspectivas infinitas que se escondem por debaixo da 

pequenez e da proximidade da hóstia em que Vos 

dissimulais.  Já me habituei a reconhecer, sob a inércia 

desse pedaço de pão, um poder integrador que, 

segundo a expressão dos Vossos maiores Doutores, me 

assimila a mim, muito mais do que se deixa assimilar 

por mim. Ajudai-me a superar a réstia de ilusão que 

tenderia a fazer-me crer que o Vosso contacto é 

circunscrito e momentâneo.  Começo a compreender: 

sob as espécies sacramentais, é primeiramente através 

dos “acidentes” da Matéria, mas também, por 

extensão, graças ao Universo inteiro, que me tocais, na 

medida em que este reflui e influi em mim sob a Vossa 

influência primordial.  No seu verdadeiro sentido, o 

braço e o Coração que me abris são, afinal, todas as 

potencialidades do mundo reunidas, que, penetradas 

totalmente pela Vossa vontade, pelos Vossos gostos e 

pelo Vosso temperamento, envolvem o meu ser para o 

formar, o alimentar, o conduzir até ao ardor central do 

Vosso Fogo.  Na Hóstia, Jesus, é a minha vida que me 

ofereceis. » 

 
(“Teilhard de Chardin, “O Meio Divino”)   
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« Prière au Christ toujours plus grand » 
 

SENHOR, porque, com todo o instinto e através de todas as ocasiões, na minha vida, 

jamais deixei de Vos procurar e de Vos colocar no coração da Matéria universal, 

será no deslumbramento de uma universal Transparência e de um universal 

Abrasamento que terei a alegria de fechar os olhos... 
 

Como se a aproximação e estabelecimento de contacto dos dois pólos tangível e 

intangível, externo e interno, do Mundo que nos transporta tivesse incendiado tudo 

e tudo desencadeado... 
 

Sob a forma de um menino nos braços da sua mãe – segundo a grande Lei do 

Nascimento –, entrastes na minha alma de criança, Jesus.  E eis que, repetindo e 

prolongando em mim o círculo do Vosso crescimento através da Igreja, a vossa 

humildade palestina se expandiu pouco a pouco por toda a parte, como uma aura 

imensa em que a Vossa Presença, sem nada destruir, penetrava, sobreanimando-a, 

qualquer outra presença em meu redor... 
 

Tudo isto porque, num Universo que se me descobria em estado de convergência, 

tínheis tomado, pelos direitos da Ressurreição, a posição mestra do Centro total 

onde tudo se reúne!  
 

A Humanidade, emergindo para a consciência do movimento que a arrasta, tem cada 

vez mais necessidade dum Sentido e duma Solução a que lhe seja finalmente 

possível dedicar-se plenamente. 
 

Pois bem, esse Deus, já não somente o do velho Cosmos, mas o da nova Cosmogénese 

(na exacta medida em que o efeito dum trabalho místico duas vezes milenar é o de 

fazer aparecer em Vós, com a Criança de Belém e o Crucificado, o Princípio motor e 

o Núcleo colector do próprio Mundo), - esse Deus tão esperado pela nossa geração, 

não sois vós, justissimamente, que o representais e que no-lo trazeis – Jesus ? 
 

Senhor da Consistência e da União, Vós cuja marca de reconhecimento e a essência 

são de poder crescer indefinidamente, sem deformação nem rotura, à medida da 

misteriosa Matéria cujo Cerne ocupais e cujos movimentos totalmente controlais, - 

Senhor da minha infância e Senhor do meu fim, - Deus completo em si e, contudo, 

para nós, jamais acabado de nascer, - Deus que, para vos apresentardes à nossa 

adoração como «evolutor» e «evolutivo», sois o único capaz de nos satisfazer, - 

afastai, enfim, todas as névoas que ainda vos escondem, - tanto as dos preconceitos 

hostis como as das falsas crenças. 
 

E que, por Diafania e Incêndio, se revele a vossa Presença universal. 

Ó Cristo cada vez maior ! 

 
(Teilhard de Chardin, “Le Cœur de la Matière »)  
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"Adora e confia"  2 
 

Não te inquietes com as dificuldades da vida,  

com os seus altos-e-baixos,  

com as suas decepções,  

com o seu futuro mais ou menos sombrio.  

Quer o que Deus quer. 

 

Oferece-lhe, no meio das preocupações e dificuldades, o sacrifício da tua 

alma simples que, apesar de tudo, aceita os desígnios da Sua Providência. 

 

Pouco importa que te consideres um frustrado  

se Deus te considera plenamente realizado; à sua maneira.  

Perde-te confiado cegamente nesse Deus que te quer para si. E que chegará até ti, 

ainda que nunca o vejas. 

 

Pensa que estás nas suas mãos,  

tanto mais fortemente agarrado,  

quanto mais caído e triste te encontres. 

 

Vive feliz. Eu to suplico. 

Vive em paz. Que nada te altere. 

Que nada seja capaz de te tirar a tua paz. 

Nem o cansaço psíquico. Nem as tuas fraquezas morais. 

Faz que brote e conserva sempre no teu rosto 

um doce sorriso, reflexo daquele que o Senhor 

continuamente te dirige. 

 

E no fundo da tua alma coloca, antes de mais nada, como fonte de energia e 

critério de verdade, tudo aquilo que te enche da paz de Deus. 

 

Recorda: tudo o que te deprime e inquieta é falso. 

Eu to asseguro em nome das leis da vida 

e das promessas de Deus. 

Por isso quando te sentires cabisbaixo e triste, 

adora e confia... 

 
Pe. Teilhard de Chardin 

 

 
2 Oração composta por ‘desconhecido’ a partir das cartas de 22.8 e 20.9.1915 escritas por Teilhard de Chardin a sua 

prima Marguerite Teillard-Chambon, incluídas no volume «Génese de um Pensamento», Morais Editora, Lisboa, 

1966, pág. 72-76 e 78-79, repectivamente   
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LITURGIA CÓSMICA 
 

Apresentada pelo Padre Antonio Gentili 3 
 

 
Criaturas, Elementos, Cores, celebram a Eucaristia  
nas palavras de Teilhard de Chardin 

 

«A eucaristia é « comunhão de vida com o ser e com todos os seres,  

é o lugar em que o ser criado e a sua história  

passam do sexto ao sétimo dia da criação,  

quando Deus será tudo em todos ».                       
Carlo Maria Martini 

 

« Adoro um Deus palpável ... » 
Teilhard de Chardin  

 

 

O cosmos inteiro readquire um carácter sacramental 

 

À luz da Incarnação, a matéria e a vida adquirem um dinamismo e uma 

potencialidade sacramental que se exprimem no corpo e no sangue do Senhor.  A 

celebração eucarística oferece à humanidade e ao cosmos um foco do Espírito 

Santo que transforma o todo em nova criatura. 

Deste modo, a missa é o acontecimento em que o Verbo incarnado “toma 

corpo” na humanidade e no cosmos.  Através dele, é restituído ao homem e à 

matéria o seu carácter sacramental original, ou seja, a realidade que contém e 

manifesta o sagrado, o divino. 

No plano humano e ecológico, as consequências desta visão são decisivas 

para a plena realização dos destinos humanos, enquanto contribuem para alterar 

uma relação dessacralizante da própria pessoa com os outros e para instituir com 

o ser criado uma relação respeitadora, isenta de qualquer intenção de domínio e 

desfrute.   

A humanidade e toda a criação tornam-se, assim, a noiva/esposa 

conduzida às eternas núpcias do Cordeiro. 

Trata-se de um ensinamento retirado do Concílio Vaticano II:  

« O Senhor deixou aos seus um penhor desta esperança e um viático para 

o caminho, naquele sacramento da fé, em que os elementos naturais cultivados 

pelo homem se transformam no Seu corpo e no Seu sangue glorioso, como 

refeição de comunhão fraterna e antecipação do deslumbramento no céu». 

  

As quatro faces do “corpo” de Cristo 

 
3 Padre barnabita, diocese de Como, Itália 



21 

 

 

 

Com a celebração eucarística somos chamados a contemplar – e a 

comungar – com Cristo nas quatro faces do seu “corpo”: 

- o corpo eterno do Verbo divino, que o Pai gera no Espírito do seu Amor; 

- o corpo físico do Verbo, concebido e gerado na Virgem Maria, e que nos 

é dado nos santos sinais do pão e do vinho eucarísticos, onde ele se torna 

presente com a sua divindade e humanidade; 

- o corpo social de Cristo, que agrega a si os homens como membros vivos, 

e se torna «cabeça do novo e universal povo de Deus» (Vaticano II); 

- o corpo cósmico, a partir do momento em que «a total plenitude do 

mundo se transforma no corpo do Senhor e no templo do Espírito Santo», do 

memo modo que «o universo é perfeitamente restaurado em Cristo» e se torna 

«uma nova criação» (Vaticano II). 

 

 

A ressurreição do Senhor e a liturgia cósmica 

 

O processo de cristificação da humanidade e do cosmos tem a sua eclosão 

a partir da ressurreição de Cristo, e é-nos proposto, actualizado e vivido 

sacramentalmente, através do banquete eucarístico.  Um fragmento de matéria 

transforma-se em “corpo” do Senhor, e quantos dele se alimentam tornam-se 

“co-corpóreos” de Cristo.  A valência cósmica do sacramento por excelência do 

Ressuscitado foi particularmente sublinhada por João Paulo II no Orientale lúmen, 

falando da «potencialidade eucarística do mundo criado: este está destinado a 

ser assumido na eucaristia do Senhor, na sua Páscoa, presente no sacrifício do 

altar». 

Na tradição do Oriente cristão, fala-se de «liturgia cósmica» para 

evidenciar como os sacros ritos que culminam na eucaristia envolvem o humano 

e o divino, o místico e o cósmico, o temporal e o eterno, de que é testemunho a 

Mistagogia de Máximo, o Confessor (cerca do ano 630), sem esquecer as intuições 

de Ireneu de Lyon (século II). 

 

Os pensamentos que se seguem são retirados da Missa sobre o mundo, de 

Pierre Teilhard de Chardin que na sua oração, gostava de fazer referência ao 

Cristo cósmico. 
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TEXTOS PARA A LITURGIA 
(retirados da «Missa sobre o Mundo», de Teilhard de Chardin) 

 
 

Preparação para a missa 

Espírito ardente, Fogo fundamental e pessoal. Termo real de uma união 

infinitamente bela e desejável ..., digna-Te descer, uma vez mais, sobre 

esta frágil película de matéria nova de que hoje se vai envolver o 

Mundo, para lhe dar uma alma. 

Eu sei.  Não está ao nosso alcance ditar, ou antecipar, sequer, o mínimo 

dos Teus gestos.  De Ti provêm todas as iniciativas, a começar pela 

minha própria oração. 

Verbo cintilante, Força ardente, Tu que modelas o Múltiplo para lhe 

insuflar a tua Vida, impõe sobre nós, eu te suplico, as tuas Mãos 

poderosas, as tuas Mãos protectoras, as tuas Mãos omnipresentes ... 

Com essas mãos poderosas, prepara a grande obra que tencionas 

realizar ... e, através da minha boca, pronuncia a palavra dupla e eficaz 

[da consagração] sem a qual tudo vacila, tudo se desliga e com a qual 

tudo se religa e tudo se consolida.   Sobre toda a vida que hoje vai 

germinar, crescer, florir, amadurecer, repete: «Este é o meu Corpo !».  E, 

sobre toda a morte, que diminui, mina, desliga, ordena (mistério da Fé 

por excelência!): « Este é o meu sangue ! ». 

 

 

Entrada 

No princípio, era a Força inteligente, amante e activa. 

No princípio, era o Verbo sumamente capaz de submeter a si e de 

plasmar toda a matéria nascitura. 

No princípio, não era o frio, não eram as trevas. 

No princípio, era o Fogo. 

Eis a verdade. 

  

Rito penitencial 

O princípio que salva a Criação, culpada pelo regresso ao pó, é Cristo.  

Com a força da sua atracção, com a luz da sua palavra, com a entrega 

do seu próprio ser, Jesus restabelece, no seio do Mundo, a harmonia das 

forças e a convergência dos seres. 
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Glória 

Ó Cristo glorioso! Influência secretamente difundida no seio da Matéria 

e Centro deslumbrante em que se religam as inúmeras fibras do 

Múltiplo! Potência irresistível como o Mundo e quente como a Vida! 

Tu, cuja fronte é de neve, os olhos de fogo, os pés mais cintilantes que o 

ouro em fusão,  

Tu, cujas mãos aprisionam as estrelas, 

Tu, que és o primeiro e o último, o vivo, o morto e o ressuscitado, 

Tu, que reúnes na tua unidade exuberante todos os desejos, todos os 

gostos, todas as forças, todos os estados, 

Tu és aquele que o meu ser invoca com uma aspiração tão vasta quanto 

o Universo. 

Tu és, verdadeiramente, o meu Senhor e o meu Deus !  

 

Depois do Evangelho 

Ó Senhor, pela força da tua palavra, lanço-me no turbilhão das lutas e 

das energias que farão crescer em mim a capacidade de acolher e de 

experimentar a tua Santa Presença.  Aquele que apaixonadamente tiver 

amado Jesus, oculto nas forças que fazem crescer a Terra, a Terra, 

tomando-o maternalmente nos seus braços imensos, levá-lo-á a 

contemplar o rosto de Deus. 

 

Ofertório 

Uma vez mais, sob uma torrente de fogo, a superfície viva da Terra 

desperta, vibra e recomeça o seu labor intenso.  Na minha patena 

colocarei, ó Senhor, a colheita esperada, fruto deste nosso esforço e no 

meu cálice, derramarei a seiva de todos os frutos que hoje serão 

pisados. 

O meu cálice e a minha patena são as profundezas de uma alma 

plenamente aberta a todas as forças que, num instante, se elevarão de 

todos os pontos do Globo para convergir no Espírito.  Venham, a mim a 

memória e a presença mística de todos aqueles que a luz desperta para 

uma nova jornada. 

Recebe, Senhor, nesta oferta, a Hóstia total que a criação, atraída por ti, 

te apresenta nesta nova aurora da vida. 
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Partir do pão [no rito Ambrosiano] 

Prostro-me, meu Deus, diante da tua presença no Universo tornado 

ardente e, sob a aparência de tudo o que eu enfrentar, de tudo o que me 

acontecer, de tudo o que eu realizar no dia de hoje, desejo-te e espero-

te. 

 

Comunhão 

Para que nenhum mal hoje me afecte, para que nenhuma morte me 

atinja, para que nenhum vinho me perturbe, para que em toda a 

criatura eu Te descubra e Te sinta, Senhor, faz que eu acredite! 

Estreita-me a Ti, Senhor! ...  Sem hesitar, estenderei a mão para o pão 

ardente que me apresentas.  Nesse pão, em que encerraste o germe de 

todo o crescimento, reconheço o princípio e o mistério do futuro que me 

reservas.  Sei que aceitá-lo significa abandonar-me às forças que 

dolorosamente me arrancarão a mim próprio para me impelirem para o 

perigo, para o esforço, para a renovação contínua das ideias, para a 

renúncia austera. Comê-lo significa descobrir um gosto e uma afinidade 

por tudo o que está acima de tudo, que me tornarão doravante 

impossíveis as alegrias em que dantes se animava a minha vida.  

Senhor Jesus, aceito ser possuído por ti e, pela inexprimível força do 

teu Corpo, a que ficarei ligado, aceito ser arrebatado para solidões a 

que, sozinho, nunca ousaria subir.   Como qualquer outro homem, 

gostaria também de levantar aqui a minha tenda numa montanha da 

minha eleição.  Como todos os meus irmãos, tenho medo do futuro 

demasiado misterioso e novo para que o tempo que passa me impele. 

Ansiosamente, com eles, interrogo-me para onde irá a vida ...  Possa 

esta Comunhão do pão com o Cristo, revestido das forças que 

sublimam o Mundo, libertar-me do meu temor e da minha passividade! 
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ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE 

PPIIEERRRREE    TTEEIILLHHAARRDD    DDEE    CCHHAARRDDIINN  

EM PORTUGAL 
 

 

Fundada em 22 de Junho de 2006 
 

A AAPTCP tem por fim implementar actividades de índole 

cultural, em ordem a: 

 

 estabelecer o estudo e difusão em Portugal do pensamento do cientista, 

filósofo e místico Padre Pierre Teilhard de Chardin. 

 desenvolver intercâmbios no sentido de concorrer para o processo de 

integração dos povos, culturas e religiões, favorecer a compreensão 

coerente entre diferentes sistemas de pensamento e de vida e escalas de 

valores; 

 promover a investigação interdis-ciplinar no campo das ciências humanas e no 

espírito da Carta Europeia Teilhard de Chardin (Estrasburgo 22 de Outubro 

de 1989). 

 colaboração cordial com Associações análogas estrangeiras que se inspiram 

no pensamento e escritos de Teilhard de Chardin. 

 

 

 

 
 

Pierre Teilhard de Chardin 
 

Nascido em Auvergne, França, a 1 de Maio de 1881, faleceu em Nova Iorque a 10 de 

Abril de 1955. Padre jesuíta, geólogo e paleontólogo, investigou as origens do 
universo e a evolução da vida, da sua génese até ao homem. Para além de uma 
vasta obra científica, os seus escritos de carácter filosófico e místico estão reunidos 
em treze volumes, que compreendem “O Fenómeno Humano”, “O Meio Divino” e um 
enorme número de ensaios, cujo fio condutor é a aproximação da ciência e da fé. 
Na obra maior, “O Fenómeno Humano”, apresenta uma síntese da história do 
universo, centrada no tema nuclear da evolução, onde desenvolve o conceito de 
«noosfera» e antecipa o fenómeno da globalização a que assistimos hoje em dia.  
Visionário do mundo moderno, Teilhard de Chardin propõe respostas para muitas 
questões contemporâneas, particularmente a procura do sentido da vida. Perante o 
desencanto da actual situação mundial e a aceleração do progresso científico e 
técnico, que acarretam o apagamento de referências do passado, o seu pensamento 
oferece verdadeiras razões para reencontrar a confiança no futuro. 
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ACTIVIDADES DA AAPTCP 
 
 
 

 

 Constituição de Grupos de Leitura Teilhard de Chardin, como centros 
de encontro e de reflexão sobretudo à volta da espiritualidade de 
Teilhard de Chardin, com base na leitura e discussão dos seus 
textos. 
 

 Organização de seminários, cursos, colóquios e encontros de debate e 
aprofundamento da mundovisão de Teilhard de Chardin.   

 
 Realização de um retiro anual na óptica da espiritualidade de 

Teilhard de Chardin, aberto a associados e não associados da 
AAPTCP. 

 
 Relização anual dum Encontro Nacional dos Amgos de Teilhard de 
Chardin. 

 
 Manutenção duma página-internet, www.amigosteilhardportugal.pt , 
como espaço de abordagem de textos de Teilhard e de reflexões sobre 
o seu pensamento, recentes e antigas, tanto de autores estrangeiros 
como portugueses e de comunicação das nossas actividades, em 
curso ou em projecto. 

 
 Contactos com os media no sentido de dar visibilidade à figura de 
Teilhard de Chardin como grande pensador e profeta do século XX. 
Fomento dos contactos com outras associações de amigos de 
Teilhard de Chardin, espalhadas pelo mundo, mas sobretudo na 
Europa, onde se encontram reunidas no CET – Centre Européen 
Teilhard de Chardin, forum de encontro fundado em Strasbourg em 
1989 por diversas associações europeias. A AAPTCP assumiu a 
presidência do CET no biénio 2007-2008 e voltou a assumi-la no ano 
de 2013. 
 
 
 

 
 

QUEM ESTIVER INTERESSADO EM PARTICIPAR NAS  
NOSSAS ACTIVIDADES  

OU FAZER PARTE DA ASSOCIAÇÃO E QUEIRA 
INSCREVER-SE COMO SÓCIO,  

PODE CONTACTAR-NOS ATRAVÉS DE QUALQUER DOS  
MEIOS A SEGUIR INDICADOS: 

 
Rua Vila de Catió, 397 - 6º esq. 

1800-348 LISBOA 
Telem.:  91 234 13 56 

 teilhard.portugal@sapo.pt 

  

 
 

 

http://www.amigosteilhardportugal.pt/
mailto:teilhard.portugal@sapo.pt
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ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE 

PPIIEERRRREE    TTEEIILLHHAARRDD    DDEE    CCHHAARRDDIINN  
EM PORTUGAL 

 

CORPOS SOCIAIS 
 

Membros eleitos para o triénio 2022 - 2025 
 

Mesa da Assembleia-Geral 
Presidente: 

Padre Vasco Pinto de Magalhães, sj 

 Secretárias: 
Drª Maria de Lourdes Ludovice Paixão 

Drª Mª Isabel B. da Silva P. Costa e Moura 
 

Conselho Fiscal e Disciplinar 

Presidente: 
Dr. Eloy Pereira 

Vogais: 
Drª Mª Luísa de Castro Neves e Cruz 
Drª Mª Manuela Carneiro de Sousa  

 
Direcção 

Presidente: 
Prof. Dr. Michel Renaud 

Vice-Presidente: 
Engº Frederico de Melo Franco 

Vogal: 
Engº Miguel Raimond Silva Amado 

Secretário-geral : 
Dr. António Ludovice Paixão 

Tesoureiro: 
Engº Francisco Ferreira 

Suplentes: 
Arqº Filipe Lopes  

Drª Maria José de Oliveira Lopes Gonçalves  
Profª Drª Marina Prieto Afonso 

 
Sócios Honorários 

Prof. Dr. Luís Archer 
D. Manuel Clemente 

Prof. Dr. Almerindo V. Lessa 

Prof. Dr. Adriano Moreira 
Prof. Dr. Manuel Ferreira Patrício 

Prof. Dr. Carlos Alberto Martins Portas 

Padre Vasco Pinto de Magalhães, sj 
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 15º Retiro AAPTCP - 20, 21 e 22.05, 2022 - Rodízio  
Lista de Participantes    

Nome 
 

EMAIL OBS. 

Padre Vasco Pinto de Magalhães sj   vascomagsj@gmail.com   

Ana Mª Lino Netto analinonetto@gmail.com  

Ana Veloso Matos    anasdg@yahoo.com  

Anna Maria Czernin   a.czernin@gmail.com  

Antº Manuel Duarte e acompanhante  ??? 

António e Mª de Lourdes Leite Garcia algarcia@sapo.pt  

António João e Mª Benedita Abreu  benabreu@gmail.com  

António e Mª Lourdes Paixão   ludovicepaixao@sapo.pt  

Daniel Lobo dflalobo@gmail.com  

Elói e Mª Teresa M. Pereira    eloiper7@gmail.com  

Fátima Carriço  ftm.carrico@gmail.com  ??? 

Fernando e Ângela Lacerda Nobre lacerda.nobre@gmail.com  

Filipe e Bárbara Lopes arquitecto.lopes@gmail.com    

Francisco Ferreira francferreira@sapo.pt 
   

Frederico e Joana Melo Franco frederico.melo.franco@gmail.com  

Isabel Almeida   luisa.toscano@sapo.pt     

Isabel Jonet de Almeida Peneda  isabeljonetapeneda@gmail.com  

Ivo Pimentel ivopimentel@gmail.com   

Joana Calheiros Sampaio  calheiros.jo@gmail.com ??? 

Jorge e Mª Fátima Vieira Lima jmmvlima@gmail.com    

José Maria e Clara Sá da Bandeira jsadabandeira@hotmail.com  

Lídia Renata Goulart Whytton da Terra rwhytton@hotmail.com  

Mª Antonieta C. Simões  antonietamsimoes@gmail.com  

Mª Carmo Caupers Andrade e Castro  mcarmocaupers@sapo.pt  

Mª Cristina Álvares     kikitaalvares@sapo.pt   

Mª da Conceição Parreira isabeljonetapeneda@gmail.com  

Mª Eduarda Carvalho  eduarda_r_carvalho@yahoo.com  

Mª Ernestina Camacho ernestinacamacho@hotmail.com    

Mª Gabriela Sampaio mgabrielasampaio@sapo.pt  

Mª Júlia Moniz Pereira pedro_moniz1@hotmail.com  

Mª Luísa Coelho Toscano   
luisa.toscano@sapo.pt     

Mª Luísa Paiva Boléo   luisaboleo@hotmail.com  

Mª Manuela Carneiro de Sousa maria_s@netcabo.pt   

Madalena Vieira Neves   m.madalena.neves@hotmail.com ??? 

Mário Anselmo Fernandes  anselmobarrosster@gmail.com  

Marta Cavestany martacavestany@gmail.com   

Michel Jean Gerald Thierry  ??? 

Miguel Amado   miguelrsamado@yahoo.com  

Paulo José Santos  ??? 

Paulo Ramos Costa pauloramoscosta@gmail.com  

Pedro Moniz Pereira pedro_moniz1@hotmail.com  

Teresa Cristóvão cristina.cristovao@cascaismirage.com  

Teresa Rebello de Andrade mteresarandrade@gmail.com   

mailto:vascomagsj@gmail.com
mailto:analinonetto@gmail.com
mailto:anasdg@yahoo.com
mailto:a.czernin@gmail.com
mailto:algarcia@sapo.pt
mailto:ludovicepaixao@sapo.pt
mailto:dflalobo@gmail.com
mailto:eloiper7@gmail.com
mailto:ftm.carrico@gmail.com
mailto:lacerda.nobre@gmail.com
mailto:arquitecto.lopes@gmail.com
mailto:francferreira@sapo.pt
mailto:frederico.melo.franco@gmail.com
mailto:luisa.toscano@sapo.pt
mailto:isabeljonetapeneda@gmail.com
mailto:ivopimentel@gmail.com
mailto:calheiros.jo@gmail.com
mailto:jmmvlima@gmail.com
mailto:jsadabandeira@hotmail.com
mailto:rwhytton@hotmail.com
mailto:antonietamsimoes@gmail.com
mailto:mcarmocaupers@sapo.pt
mailto:kikitaalvares@sapo.pt
mailto:isabeljonetapeneda@gmail.com
mailto:eduarda_r_carvalho@yahoo.com
mailto:ernestinacamacho@hotmail.com
mailto:mgabrielasampaio@sapo.pt
mailto:pedro_moniz1@hotmail.com
mailto:luisa.toscano@sapo.pt
mailto:luisaboleo@hotmail.com
mailto:maria_s@netcabo.pt
mailto:m.madalena.neves@hotmail.com
mailto:martacavestany@gmail.com
mailto:miguelrsamado@yahoo.com
mailto:pauloramoscosta@gmail.com
mailto:pedro_moniz1@hotmail.com
mailto:cristina.cristovao@cascaismirage.com
mailto:mteresarandrade@gmail.com
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