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Em trabalho de parto – Criação e evolução 1  
 

Conclusão Geral 
 

Jean-Michel Maldamé 2,  
 

 
 
O carácter falacioso da alternativa «criação ou evolução» posto em evidência permite 
ver como a ciência dá à teologia da criação a ocasião de se renovar, libertando-se 
dos concordismos e dos abusos de linguagem.  Ao longo do estudo, viu-se que a 
teologia cristã sempre teve a preocupação de ter em conta os resultados da ciência.  
Mas uma e outra mudam consoante o progresso dos conhecimentos.  São, pois, 
levadas a dialogar e a melhor se tornarem elas mesmas.  A inteligência da realidade 
que é oferecida pela teoria da evolução é, assim, fonte duma melhor inteligência do 
dom de Deus.  Seguramente, é necessário consentir num certo número de 
adaptações.  Quem fizer esse consentimento, percebe melhor o que significa o acto 
de viver. 
 

1. Resulta deste estudo uma inteligência renovada da maneira como Deus age 
no curso da evolução.  Esta inteligência renova o sentido da palavra criação que é, 
ao mesmo tempo, o dom do ser, dom primeiro e expectativa de realização.  A 
criação, para o teólogo, é o dom de tudo do ser a todos os seres por um ser 
transcendente.  É uma produção total do ser.  O conceito de criação não faz parte 
da ciência, senão de maneira metafórica; designa, com efeito, o que se relaciona com 
a produção total; não designa uma transformação.  Não é uma passagem dum 
estado a outro, mas a chegada pura e simples da existência. 
Por esta razão, a criação deve ser pensada como uma relação.  A criação não é uma 
passagem do vazio ou do nada ao ser, mas a relação da criatura – em tudo o que ela 
é – com Aquele que lhe dá o ser.  Esta relação é actual.  A força dos termos bíblicos, 
para além dos esquemas mítico-poéticos fabricados, vem do facto de exprimirem a 
actualidade desta relação.  Os verbos fundar, talhar, moldar, insuflar ou chamar 
exprimem esta relação como fundadora e actual.  Todo o ser criado é 
contemporâneo da sua origem.  A criação é fundadora e é hoje que ela ganha 
sentido. 
A criação coloca o criador em ligação com tudo o que é.  Nesta relação, cada um está 
à medida do seu ser.  Dum lado, o absoluto do Criador, e, do outro, o relativo e o 
mutável da criatura.  Esta é, pois, referenciável no espaço e no tempo determinados 
pela relação entre as partes do universo. 
A teologia cristã não procura Deus no vazio dum tempo que teria precedido o tempo.  
Procura Deus no presente.  Aí, a inteligência crente procura a marca da acção de 
Deus e reconhece com espanto que tudo é dom de Deus.  Por esta razão, o crente 
tem a felicidade de beneficiar dos conhecimentos da ciência da natureza e das 
ciências do homem.  O crente não parte à procura de Deus como quem abriu no 
passado o curso do tempo e o campo do espaço para que aí se desenrolasse a 
actividade dos vivos.  O crente vai à procura de Deus no hoje, em que reconhece um 
dom de Deus que está presente em todo o ser e em todos os acontecimentos, 
inteiramente ao longo de toda a duração cósmica.  Tudo isto conduz à admiração e 
ao espanto que se situam no início duma procura renovada. 

 
1 «En travail d’enfantement – Création et évolution» - Conclusion générale, Aubin Editeur, 2000 (tradução) 
2 Teólogo dominicano francês, nascido em Argel em 1939. De formação universitária, é filósofo e cientista, doutor em 
teologia, reconhecido especialista das relações entre a ciência e a religião   
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Ele sabe que a vida é um dom e que o doador dá com ela a autonomia e ao homem a 
liberdade e a responsabilidade.  O cristão, instruído pela revelação, sabe que o 
doador é o Deus vivo e que a riqueza da sua unidade se exprime em termos que 
dizem todos eles qualquer coisa sobre o dom da vida.  Deus é Pai; ele é o princípio e 
fonte de tudo o que é, por um acto de amor.  Deus é palavra criadora, Verbo ou 
Logos; ele produz todas as coisas com ordem e apela a que venham a ele.  Deus é 
Sabedoria e Espírito; ele acompanha e ilumina a marcha para frente da vida.  Guia-
a com paciência e renova o seu desejo de acabamento. 
 

2. A criação é, assim, convidada a pensar-se diferentemente do que segundo o 
paradigma da causalidade.  Ela pode fazê-lo apelando às analogias tiradas da vida e 
da relação.  A acção de Deus ao longo da evolução pode ser pensada por analogia 
com a maneira como trabalha um artista.  Este tem um projecto e uma intenção que 
releva das suas fontes próprias e que, num certo sentido, não lhe são ditadas por 
ninguém.  Também a criação aparece como fruto duma decisão de Deus que seria 
vão querer compreender de maneira absoluta.  Este projecto criador não é 
designado o segredo de Deus na literatura dos apocalipses ? 
A realização dum projecto artístico não é arbitrária. O artista, com efeito, deve ter 
em conta os dados disponíveis.  Estes proporcionam simultaneamente 
possibilidades e constrangimentos.  Os limites em que trabalha dão certas 
possibilidades.  Assim, um arquitecto que decide construir num determinado 
terreno é convidado a respeitá-lo tanto na sua natureza geológica (não se constrói 
da mesma maneira na margem dum rio do que sobre as colinas), como no tocante à 
vegetação que aí se encontra (respeitam-se as belas árvores e canalizam-se as 
águas).  Mais ainda, ele está ligado à natureza dos materiais que utiliza para 
construir.  As possibilidades da pedra, do betão ou do tijolo impõem-lhe limites e 
provocam-no a fazer aparecer a beleza desta ou daquela maneira.  A finalidade da 
obra é igualmente tomada em conta.  Pode-se pensar a maneira como Deus age na 
evolução por analogia: a matéria apresenta constrangimentos para a emergência das 
formas de vida, mesmo as mais elementares.  Do mesmo modo, o estado dos seres 
vivos num determinado nível evolutivo dá possibilidades e oportunidades.  Desta 
maneira, Deus está activo num processo que ele conduz sem violência, na medida 
em que não pode deixar de respeitar o que é adquirido.  Respeita a materialidade 
que desabrocha no espaço e no tempo. 
Nesta malha de possíveis e constrangimentos, a acção de Deus aparece como a do 
artista que suscita a beleza.  O artista reconhece-se pela utilização mais judiciosa 
dos materiais que escolhe.  Ele sabe conferir às suas obras o melhor dos efeitos pela 
arte da composição, no encontro entre a tinta e o papel que fazem o desenho, as 
cores ou a tela e o pincel do quadro ou ainda a pedra e o martelo que arranca a 
forma ao bloco tirado da pedreira.  Do mesmo modo, a acção criadora de Deus ao 
longo da evolução utiliza da melhor maneira os elementos da obra assinaláveis num 
jogo dos possíveis.  Este jogo não é ilimitado.  Os elementos impõem 
constrangimentos que, no entanto, são correlativos duma riqueza que pode tornar-
se real. 
A acção de Deus no decurso da evolução aparece retrospectivamente como a arte de 
retirar o melhor de dentro do jogo dos possíveis, que pouco a pouco levaram a vida à 
sua plenitude no reino do espírito. 
A imagem tirada da criação artística permite também não se cair no angelismo.  Os 
constrangimentos impostos pelos dados e os instrumentos fazem com que a 
emergência da obra no decurso do trabalho seja um combate.  Ora, a imagem do 
combate para dizer criação é bastante importante na Bíblia.  Numerosos textos 
empregam esta imagem dum combate de Deus contra os elementos para os colocar 
em acção.  O livro de Job, os salmos, dão elementos disso (suprimidos na redacção 
que é posterior dos relatos do Génesis).  A violência inscrita na natureza e que 
manifesta a teoria da evolução, convida a não os ignorarmos.   
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3. Com a emergência do homem começa qualquer coisa de novo que está ligada 
à liberdade e à responsabilidade.  Aqui, a comparação com o trabalho do arquitecto 
ou do pintor não é suficiente porque um e outro trabalham com materiais inertes.  
O avanço da vida, logo que o pórtico da hominização é transposto, faz supor uma 
outra imagem.  Esta é-nos dada nas Escrituras, a relação interpessoal vivida num 
clima de amor.  Diversos temas desenvolvem este aspecto. 
Um primeiro tema é o da relação educativa.  A Bíblia emprega as figuras da mãe, do 
pai ou do pedagogo para dizer de como Deus acompanha aquilo que advém no 
decurso do tempo. 
Um outro tema é o do amor do homem e da mulher.  O profeta Isaías mistura com 
vigor o tema da criação com o dos esponsais: «O teu esposo será o teu criador» (Is 
54,5).  A relação do homem e da mulher é feliz quando é respeito mutuo, atenção 
recíproca, partilha do desejo, projecto comum.  É feliz quando é mediatizada pela 
palavra.  Ela é também criadora de vida.   
A reciprocidade da relação de amor permite dizer qualquer coisa de novo sobre a 
acção criadora.  A relação humana vivida no amor, a dos pais para com os filhos, tal 
como a do casal ou da amizade, podem dar lugar à surpresa.  O constrangimento 
não é somente uma inércia como no trabalho sobre um suporte material; torna-se 
disponibilidade para receber algo de novo.  A maneira como Deus age na criação 
tem em parte este aspecto.   
Com efeito, a incarnação da Palavra criadora e o cumprimento pascal são um 
acontecimento para a humanidade e o mundo, mas também para o próprio Deus.  
Por esta razão, devemos falar da criação não apenas no registo da causalidade, mas 
em ligação com a acção do Espírito Santo, cuja oração litúrgica de Pentecostes diz 
que ele é criador: «Veni creator Spiritus».  Ora a acção do Espírito Santo é 
caracterizada por traços particulares que são convenientes para dizer da maneira 
como Deus age no decurso da evolução.  
O Espírito de Deus age na intimidade.  Não é uma força exterior.  Ele diz o que é no 
fundo do ser.  Assim, na evolução, Deus age na intimidade dos seres.  Não os 
conduz contra a vontade deles; ele habita o seu dinamismo.  Este elemento faz jus à 
tradição evocada ao falar de estoicismo e romantismo e abre-se igualmente sobre as 
místicas orientais. 
O Espírito de Deus é também dinamismo.  Ele age proporcionando o desejo duma 
realização plena das possibilidades.  Assim, o curso da evolução que manifesta um 
impulso para a frente é traço do Espírito.  As noções de elan vital ou de amor 
natural, que se encontram no cerne das filosofias da vida, compreendem-se bem 
quando aparecem ligadas à presença do Espírito de Deus que é sopro. 
O Espírito de Deus é também consciência e conhecimento.  Ora estes pressupõem a 
concentração do eu sobre si mesmo.  A riqueza do espírito humano reside na 
possibilidade de dizer eu e de se colocar como centro de acção e de 
responsabilidade. Reconhecer na evolução a presença do Espírito como pessoa 
divina convida a não se fazer dele um fluido anónimo, um tecido indiferenciado, mas 
antes uma autonomia fonte de autonomia vivas.  Por isso, a tradição monoteísta é 
diferente da tradição panteísta, que faz do pneuma o tecido do universo e dos vivos. 
Os vivos não são uma metamorfose do divino; são aqueles que são segundo a sua 
natureza.  A autonomia dos vivos torna-os aptos a serem participantes duma acção 
em que a liberdade desempenha um papel decisivo. 
Finalmente, a presença do Espírito Santo permite dar sentido à aspiração a um 
mundo novo.  São Paulo di-lo com força: «A criação geme até hoje em trabalho de 
parto.  E não somente ela: nós mesmos, que possuímos as primícias do Espírito, 
gememos também interiormente na espera da redenção do nosso corpo» (Rom 8, 22-
23). 

(trad. A. Paixão, jun.2006) 


