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Ao contrário das demais religiões, o cristianismo apresenta um Deus transcendente e imanente ao 
Universo do qual ele é o Autor. Um Deus, foco inextinguível da Energia que Teilhard identificou com o Amor. 

Deus é Amor, ensinou João, o Apóstolo que foi alvo da dileção particular do Cristo (1 Jo 4,8).  
Como podem, na Divindade eterna, concordar entre si transcendência e imanência ? 
É numa reflexão sobre o mistério cristão da santíssima Trindade que o Padre Teilhard encontra uma 

solução para esse problema: 
Bem compreendido, a concepção trinitária não faz senão reforçar nossa idéia da unicidade divina, 

conferindo-lhe a estrutura que é a marca de toda unidade real e viva em nossa experiência. Tal concepção se 
descobre como a condição essencial da capacidade inerente a Deus de ser o ápice pessoal (e, apesar da 
Encarnação, transcendente) de um Universo em vias de personalização (Comment je crois, t. X, p. 186 ) 

Mas por que o Universo ? 
O autor de O Fenômeno Humano é por demais consciente do soberano valor desse Universo para não 

procurar em Deus a sua razão de ser. 
A metafísica clássica nos tinha acostumado a ver no Mundo, objeto da "Criação", uma espécie de 

produção extrínseca, saída, por benevolência transcendente, da suprema eficiência de Deus. Invencivelmente, 
sou levado a ver nela agora (conforme o espírito de são Paulo) um misterioso produto de completação e de 
acabamento para o próprio Ser Absoluto (Le Coeur de la Matière, t. XIII, p. 65). 

Teilhard, que se sentia, teologicamente, aparentado com a Escola francesa, teria, sem dúvida, aderido 
sem reserva, à maneira pela qual o Cardeal de Bérulle, em sua obra mestra, As Grandezas de Jesus2, vê o 
Cristo (indissoluvelmente ligado ao Mundo) completar a terceira Pessoa divina: 

Na Trindade eterna, explica Bérulle, "o Pai, que é a nascente fontal da Divindade (...), produz em si 
mesmo duas Pessoas divinas. E o Filho, que é a segunda Pessoa produtora na Divindade, conclui sua 
fecundidade na produção de uma só Pessoa divina. E essa terceira Pessoa (o Espírito Santo), não produzindo 
nada de eterno e incriado, produz o Verbo Encarnado" (Bérulle, As Grandezas de Jesus, Ed. Siffre, p. 272). Para tanto, o 
Espírito suscita, na Virgem Maria, uma humanidade que ele liga hipostaticamente3 ao Verbo Eterno, 
encontrando assim no Cristo, Homem-Deus, uma fecundidade realmente divina. 

Tal é o fundamento indestrutível do Universo sobre o qual, na esteira de Bérulle, Pierre Teilhard, em 
quem se uniam eminentemente ciência experimental e conhecimento religioso, pôde formular a Cristologia na 
dimensão requerida para que se abrisse uma grande era Crística. 

São Paulo havia afirmado: 
"O Cristo é antes de todas as coisas e tudo subsiste n'Ele" (Col1,17).   
Teilhard desenvolve: 
Deus não quis isoladamente o sol, a terra, as plantas, o Homem. Ele quis o seu Cristo; e, para ter o seu 

Cristo, ele teve que criar o mundo espiritual, os homens particularmente, sobre quem germinaria o Cristo; e, 
para ter o Homem, ele teve que lançar o enorme movimento da vida orgânica (que não é pois um luxo, mas um 
órgão essencial do Mundo); e, a fim de que essa nascesse, foi necessária a agitação cósmica toda inteira 
(Science et Christ, t. IX, p. 108). 

Depois, retraçando a História do Mundo à luz do Cristo, ele escreve: 
As prodigiosas durações que precedem o primeiro Natal não estão vazias dele, mas imbuídas de seu 

influxo poderoso, É a agitação de sua concepção que revolve as massas cósmicas e orienta as primeiras 
correntes da Biosfera. 

É a preparação de seu parto que acelera os progressos do instinto e a eclosão do pensamento sobre a 
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abóbada do Universo. Sua concepção exigia, pois, um mundo único na história humana. 
 



Terra. Não nos escandalizemos mais, tolamente, com as esperas intermináveis que nos impôs o Messias. Era 
preciso nada menos que os labores terríveis e anônimos do Homem primitivo, e a longa beleza egípcia, e a 
espera inquieta de Israel, e o perfume lentamente destilado das místicas orientais, e a sabedoria cem vezes 
refinada dos Gregos para que sobre a haste de Jessé e da Humanidade a Flor pudesse desabrochar (Ibid., pp. 

89-90). 
Para o Padre Teilhard, como para o Cardeal de Bérulle que conserva em sua integridade a mensagem 

evangélica, os três mistérios fundamentais são: 
A santíssima Trindade, 
A Encarnação, 
A Eucaristia. 
É no seio do eterno Sol de Amor Trinitário, na suprema tensão energética que regula o dom e as atividades 

dos três Termos divinos, que foi concebida a criação do Mundo e desejada a Evolução universal que a realiza 
progressivamente. 
Acabamos de ver que a razão essencial da Criação foi o Cristo, fecundidade do Santo Espírito. Nosso Universo 
é, portanto: 

— predestinado ao Cristo, 
— orientado para o Cristo, 
— centrado pelo Cristo. 
A Encarnação do Verbo marcou o fim da primeira etapa do Mundo. Por conseguinte, há um tempo antes 

de Jesus Cristo e um tempo depois de Jesus Cristo. 
No nascimento de Jesus, glória é rendida a Deus "no mais alto dos céus". O Espírito Santo é fecundo do 

Homem-Deus. 
Paz é dada aos Homens: eles serão, na sua união com Jesus, saciados com a glória e com a felicidade 

de Deus. 
Pois, segundo o desígnio criador, o Cristo devia ser por sua vez, fecundo de uma extensão de sua 

Humanidade a uma multidão de seres pensantes, extensão que cobriria a imensidade do tempo e do espaço e 
formaria o seu Corpo Místico. 

Porque em Jesus, Verbo Encarnado, reside corporalmente a plenitude da divindade (Col 2, 9). Ele tem o 
poder, pelo dom de seu Corpo, de tornar verdadeiros filhos de Deus todos os Homens que, respondendo ao 
seu Amor, aceitarem seu convite ao repasto da Ceia perpetuada e universalizada pelo sacramento eucarístico4. 

O Corpo Místico do Cristo aureola-se de um Corpo Cósmico, isto é, de todas as coisas enquanto 
convergem para o Cristo, sob sua atração, para se consumarem no Pleroma. ( Écrits du Temps de la Guerre, t. XII, p. 

440). 
Jesus incorpora em si progressivamente, pelo sacramento eucarístico, a Igreja, seu Corpo Místico e o 

Corpo Cósmico ao qual ela está ligada. Assim se constitui o Pleroma: a Unidade do Universo no Cristo. 
No fundo, desde as origens da preparação messiânica até a Parusia, passando pela manifestação 

histórica de Jesus e pelas fases de crescimento de sua Igreja, um único acontecimento se desenvolve no 
Mundo: a Encarnação, realizada em cada indivíduo pela Eucaristia. 

A cada instante, o Cristo Eucarístico controla, do ponto de vista da organização do Pleroma (que é o 
único verdadeiro ponto de vista para compreender o Mundo), todo o movimento do Universo. 

Nossa Humanidade assimila o Mundo material, e a Hóstia assimila nossa humanidade; assim, a 
Transformação eucarística ultrapassa e completa a Transubstanciação do pão do altar. Pouco a pouco, ela 
invade irresistivelmente o Universo. 

No sacramento eucarístico, é toda a Criação que, progressivamente assimilada pelo Homem-Deus, entra 
na Unidade Divina. 

O Cristo é, pois, verdadeiramente, tal como o denominava Pierre Teilhard, o Cristo Cósmico, o Cristo Uni-
versal, o Cristo sempre maior no crescimento de sua função pleromizante (Le Milieu Divin, t. IV, pp. 151 -154). 

 
4 É a vida do Cristo dada na Eucaristia que irriga todos os outros sacramentos. Foi preciso a Ceia e a Ressurreição para que os Apóstolos pudessem 
administrá-los. 
 


