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CPM 
 

Introdução  
 
 

A vida é um caminho para a felicidade. 
 
A procura, que é inerente ao Homem, do Bem e do Belo, como do 
Justo e do Verdadeiro, do Saudável, do Puro, do Inteligente e do 
Eficiente, numa palavra, do Perfeito, aponta precisamente nesse 
sentido, de que estamos destinados a ser felizes e que encontramos 
à nossa volta condições para construir essa Felicidade. 
 
Construir a felicidade: aqui está a chave !   
 
Quando chegamos a este mundo, encontramos tudo para construir 
a nossa felicidade, a começar pelos nossos pais, o nosso lar, a 
nossa escola.  A própria vida, tirando a procura instintiva do leite 
jorrado do seio da nossa mãe, nos coloca perante essa necessidade, 
que é a de aprendermos tudo para construir a felicidade e, depois, 
construí-la. Mas nada se consegue sem esforço.  O nosso progresso 
para a felicidade tem, pois, um preço: esforço, esforço contínuo. 
 
Se por um lado nos parece que tudo à nossa volta nos surge já 
feito, já acabado, sentimos, por outro, que, para alcançarmos seja 
o que for, nós próprios temos também que acrescentar alguma 
coisa ao esforço que outros fizeram antes de nós. 
 
Se bem reparamos, o nosso mundo é composto por aquilo que a 
natureza nos dá espontaneamente e aquilo que o homem constrói 
com o seu esforço.  E aquilo que o homem constrói com o seu 
esforço é, afinal, o que ele, a partir da natureza, transforma em 
outras coisas.  Este processo é de tal modo poderoso, que 
acabamos por ver a mão do homem em tudo, desde as actividades 
mais próximas da natureza – como a agricultura e a pecuária, até 
às grandes realizações tecnológicas, passando pela exploração do 
subsolo e a construção de edifícios, de vias de comunicação e das 
mais diversas estruturas. 
 
Chamamos a tudo isto civilização e temos a noção de que ela é 
produto do homem porque é um ser inteligente, livre e com 
vontade.  Mas, se virmos bem, donde saiu ela e o próprio homem ?  
No fim de contas, não se poderá aplicar a tudo o que vemos e 
construímos a designação de “natural” ? 
 
Se pararmos um pouco a reflectir, damo-nos conta de que o mundo 
tem uma história.  Sabemos hoje em dia que essa história começa 
na origem do próprio universo – a tal hipótese chamada pelos 
cientistas de Big-Bang.  Dizem-nos esses cientistas que tudo o que 
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existe no universo surgiu poucos segundos após o Big-Bang e que 
até mesmo as partículas que constituem os átomos que compõem 
todas as substâncias químicas de que é feita a matéria que 
conhecemos, se formaram antes de decorrido o primeiro segundo 
após o Big-Bang – mais precisamente nas primeiras minúsculas 
fracções de segundo.  E sabemos também que tudo o que nos 
rodeia, sobre a Terra e pelo Universo fora, se cifra em realidades 
infinitamente pequenas e infinitamente grandes.  Esta visão das 
coisas já não nos espanta.  Mas um grande cientista da primeira 
metade do século XX – não só cientista, como filosofo e grande 
místico –, o padre jesuíta francês Pierre Teilhard de Chardin, 
descobriu um terceiro infinito, talvez mais surpreendente ainda 
que os outros dois: o infinitamente complexo. 
 
Uma outra reflexão que nos pode espantar é a de que toda a 
matéria (matéria/energia) que se formou nos primórdios do 
universo continua a existir: nem mais um grama nem menos um 
grama.  Tudo está ainda lá como há 15 mil milhões de anos, nas 
mesmas quantidades.  Mas, não nas mesmas qualidades. E é aqui 
que entra o tal pensamento acerca da complexidade.  No fundo, o 
que se passou desde então nada mais é que um processo de 
transformação constante, mas em que os elementos que assim 
convergem dão origem a novas substâncias, a novos seres mais 
complexos que os seus componentes e com novas propriedades.  
 
Assim se passa da partícula ao átomo, do átomo à molécula, da 
molécula à macro-molécula que, unindo-se a outras macro-
moléculas, deu origem à célula, da qual brotou a vida.  A vida, 
como sabemos, durante muitos milhões de anos reduzida a seres 
unicelulares habitando os fundos dos oceanos, pelo processo de 
complexificação ganhou a forma de seres multicelulares e, a partir 
destes, explodiu numa miríade de formas sempre mais complexas. 
 
Uma das maneiras de avaliar esse grau de complexidade é a 
observação das formas como os seres vivos foram interagindo com 
o meio, que por si também foram sendo sempre mais complexas.   
Assim se passa das algas às plantas, dos protozoários aos 
vertebrados, onde surgem primeiro os peixes, destes os répteis e 
destes ainda as aves e os mamíferos.  
 
Este processo foi acompanhado de acréscimos sucessivos de graus 
de consciência, a qual, segundo a hipótese de Teilhard de Chardin, 
se encontra já latente nas simples partículas constitutivas dos 
átomos, sendo a atracção que entre si se exerce uma manifestação 
dessa consciência rudimentar.  Se observarmos o chamado reino 
animal, verificamos que a níveis mais elevados de complexidade 
biológica correspondem também níveis superiores de consciência e, 
logo, de complexidade de interacção com o meio.   
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Mas este processo foi acompanhado do desenvolvimento dum outro 
fenómeno que determinou esse elevar de níveis de consciência:  o 
desenvolvimento paralelo do sistema nervoso nos animais e o 
fenómeno da cerebralização, isto é, o aparecimento do cérebro 
como centro coordenador de todas as funções vitais.  Este processo 
agiganta-se nos mamíferos e, sobretudo, dentre estes, nos 
primatas. 
 
Se o aparecimento da vida pode ser considerado como um salto 
gigantesco no processo evolutivo da matéria em direcção a formas 
cada vez mais complexas, desembocando nos animais superiores 
dotados de cérebro e capazes de complexas formas de interacção 
com o ambiente, o aparecimento do Homem a partir dos primatas 
é, sem dúvida, duma dimensão incomensuravelmente maior. 
 
O que marca realmente o aparecimento do Homem ?   
 
É aquilo que, também segundo Teilhard de Chardin, se designa 
pelo «passo da reflexão».  Os animais, sobretudo os vertebrados, 
possuem formas de conhecimento decorrente de graus de 
consciência ligados à estrutura biológica.  Mas o conhecimento no 
animal baseia-se no jogo dos instintos, não em capacidade de 
reflexão.  Isso estava reservado para o Homem, que passou a sê-lo 
só a partir do momento em que deixou de «saber» apenas para 
passar a «saber que sabia» e, portanto, a ser capaz de desenvolver 
pensamentos reflexivos. 
 
E é a partir daqui que a Humanidade recebe em suas mãos o 
Mundo e se torna responsável pelo seu futuro.  As rédeas do 
processo evolutivo passaram a ser comandadas pelo Homem e, 
como vimos acima, tudo se submeteu à sua vontade, ao seu 
engenho, à sua capacidade de prever o futuro e de o planear. 
 
Tal como as partículas, ou os átomos, ou as moléculas se agregam 
para dar origem a outras categorias mais complexas e, portanto, 
mais aperfeiçoadas, assim o homem, seguindo a mesma lei do 
aumento da consciência pelo aumento de complexidade, é um ser 
gregário que, desde sempre, desenvolveu todas as formas de 
socialização a partir da família e da tribo primitivas.  É um lugar 
comum dizer-se que o homem só em sociedade pode desenvolver-se 
e sobreviver. 
 
Olhando para toda esta história da humanidade que, como vimos, 
se confunde com a própria história do universo, e fazendo um 
exercício de reflexão que está reservado a humanos, ocorre colocar 
a velha questão: que faz o homem aqui e para onde vai ? 
 
Houve épocas em que se considerou o Homem um epifenómeno, 
quase uma excentricidade da «natureza».  Ou simplesmente mais 
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uma espécie, dotada duma característica pouco provável e 
inesperada que é o pensamento reflexivo.   Ora, dificilmente se 
nega hoje em dia que o Homem é o produto final dum processo de 
espiritualização da matéria que, indo de par com o 
desenvolvimento da consciência, começou desde que começou a 
existir matéria.  Matéria e espírito, duas faces da mesma realidade. 
 
Dizia Teilhard de Chardin: 
 
 Creio que o Universo é uma Evolução 
 Creio que a Evolução se dirige para o Espírito 
 Creio que o Espírito culmina na Pessoa 
 
Mas Teilhard dizia ainda uma outra coisa: produzindo-se a 
espiritualização por processos de convergência que caminham 
sempre num sentido ascensional, pode deduzir-se que ela é 
irreversível. 
 
O Homem, um ser que surge no topo da evolução, portador da 
acumulação de todas as conquistas por ela alcançadas na procura 
sempre das melhores soluções, dotado de inteligência e de espírito 
irreversível, o que significa imortal, o que faz ele à face da Terra e 
em face do Universo ?  Simplesmente continuar a evolução pelo 
espírito ! 
 
Os três credos de Teilhard de Chardin referidos acima completam-
se com um quarto:  
 
 Creio que a Pessoa suprema é o Cristo-Universal  
 
Quando atrás se referiu pela primeira vez o nome deste pensador, 
foi logo dito que era igualmente um grande místico.  Quando ele 
descreve a sua visão da história do mundo e do universo – da 
evolução – ele conclui que esta tem um sentido.  Com isto, quer ele 
dizer que, muito embora se caminhe na evolução por tacteios, 
avanços e recuos, tentativa e erro, o resultado observável pelos 
cientistas – desde os astrofísicos aos paleontólogos, biólogos e 
antropólogos, é que a marcha de milhares de milhões de anos se 
fez num sentido ascensional, do menos complexo para o mais 
complexo, do inerte para o espiritual, e que essa marcha culmina 
no homem que possui todas as capacidades para conhecer essa 
evolução e dominá-la.  Esse sentido da evolução revela-nos, pois, 
que tudo converge para um ponto transcendente, superior e 
exterior à própria evolução a que Teilhard de Chardin chamou 
ponto Ómega.  Esta conclusão a que chega como cientista que 
observa os factos e como filósofo que os interpreta, tem para ele 
um corolário evidente como cristão: Ómega é o próprio Cristo, o 
que, nas palavras de S. Paulo e de S. João, é o Alfa e o Ómega, o 
que sempre existiu antes de todos os tempos e o que há-de reunir 



 5 

a si no fim de todos os tempos todo o Universo e o que com ele foi 
criado (Creio que a Pessoa suprema é o Cristo-Universal !) 
 
Está, pois, respondida a segunda questão acima colocada: para 
onde vai o Homem ? 
 
Situando-nos ainda dentro da palavra das Escrituras, recordemos 
a frase “tudo foi criado para o homem e o homem para Deus”.  A 
Encarnação de Cristo é a divinização do Homem, é a confirmação 
das intenções de Deus para com o ser criado a quem é pedida a 
colaboração no acabamento da Criação.  Cristo vem confirmar, na 
aliança de Deus com o Homem, todo o sentido da evolução desde o 
início e o papel deste como co-criador do universo até ao fim dos 
tempos, papel que ele, em total liberdade, exercerá ou não.   
 
Voltemos à primeira frase desta introdução:  a vida é um caminho 
para a felicidade.   Percebe-se agora que esta felicidade não pode 
ser procurada e construída em função de cada indivíduo 
isoladamente, antes tem que partir da pessoa convergindo com 
outras pessoas.  As forças de atracção reinantes no universo que 
produzem os estados ascendentes de união e que, como vimos, 
levam ao Espírito, emanam duma energia primordial que Teilhard 
de Chardin não hesita em identificar com o próprio Amor.  Num 
ensaio intitulado “O Espírito da Terra”, afirma: «O Amor é a mais 
universal, a mais formidável e a mais misteriosa das energias 
cósmicas. [...] O Amor é uma reserva sagrada de energia, - é como o 
próprio sangue da Evolução espiritual: eis o que nos revela, em 
primeiro lugar, o Sentido da Terra.»; e depois, a dado passo, refere 
na sua obra máxima “O Fenómeno Humano”: «Considerado na sua 
plena realidade biológica, o amor (isto é, a afinidade de ser a ser) 
não é específica do Homem.  Representa uma propriedade geral de 
toda a Vida e, como tal, está unida, em variedade e graus, a todas 
as formas que a matéria organizada toma sucessivamente. [...] O 
amor, em todos os seus matizes, não é outra coisa nem é menos do 
que o rasto marcado, mais ou menos directamente, no coração do 
elemento pela Convergência psicológica sobre si mesmo do 
Universo».   
 
Se o Amor é essa formidável energia que vem dos confins do 
Cosmos para orientar e dar ímpeto a toda a evolução – porque não 
dizer Criação em estado de evolução –, como não reconhecer nela o 
sopro criador de Deus a tudo invadir, a chegar ao Homem na sua 
força máxima e a apontar-lhe o seu destino como continuador da 
obra divina até Ómega ?  E como haveria Jesus de Nazaré de não 
recordar insistentemente ao Homem que o Amor, para além da 
inteligência, é o traço maior da sua humanidade e ao mesmo 
tempo da sua divindade por união plena na Pessoa de Cristo, que é 
Amor?  E que só no Amor pode o Homem realizar a sua obra de 
construtor da (Nova) Terra ? 
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O Homem é, pois, convidado a construir a sua felicidade 
construindo a terra para Cristo Ómega. Com esforço, o que quer 
dizer com sacrifício, dor, perspectiva de morte (inevitável, se bem 
que apenas física). A dor e o mal são o preço dos avanços 
hesitantes da evolução.  Num universo acabado e estático, não 
havia lugar para a dor e o mal, mas também não haveria lugar 
para o Homem ao lado de Deus.  Não há paraísos perdidos, apenas 
um paraíso a construir de mãos dadas com Deus.  E com Amor ! 
 
Entre os seus muitos escritos de carácter reflexivo e místico, 
Teilhard de Chardin tem um opúsculo que intitulou “Sobre a 
Felicidade” que começa assim: 
 

«O Homem, face à vida, pode adoptar uma das seguintes 
atitudes, à semelhança do que se passa com um grupo de 
excursionistas que se propõem escalar uma montanha. 
 
Algumas horas após a partida, o grupo divide-se em três:   
 
 Uns começam a estar arrependidos de ter saído do albergue 

de montanha; parecem-lhes desproporcionados a fadiga e os 
perigos em relação ao interesse do sucesso da expedição. 
Resolvem, assim, regressar ao canto confortável da lareira. 

 
 No segundo grupo, os excursionistas não estão aborrecidos 

por terem partido.  O sol está lindo, a vista é espectacular.  
Mas para quê ir mais acima? Não vale mais a pena gozar a 
montanha a partir daquele sítio, com aquele bom ar e aquela 
vista sobre os prados e os bosques? Então, resolvem estender-
se pela relva ou explorar as imediações, enquanto não chega a 
hora do piquenique. 

 
 O terceiro grupo é composto pelos verdadeiros alpinistas, que 

não tiram os olhos do cimo da montanha, o qual estão 
firmemente decididos a alcançar.» 

 
Teilhard conclui, classificando estes três grupos em:  
 

 os fatigados,  
 os “bons vivants”  
 e os ardentes. 

 
Sendo uma parábola simples, não é difícil concluir quais são as 
atitudes perante a vida que cada um destes grupos de pessoas 
adopta como maneira de construir a sua própria felicidade.  
Passando sobre os dois primeiros grupos, os cansados e os gozões 
da vida, talvez valha a pena reter o que Teilhard diz do último, o 
dos ardentes: 
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«Para estes, viver é uma ascensão e uma descoberta 
permanentes. Não lhes basta ser em vez de não ser, eles 
acham que é sempre possível e unicamente interessante 
tornarem-se mais.» 
 

Poderíamos transpor estas três categorias de atitudes como 
exemplos da forma como se pode encarar o casamento.  Aqueles 
que entram no casamento para se acomodarem a uma situação 
estável, assegurando mínimos de subsistência e de segurança.  Se 
falhar, pouco perdem, voltam ao seu ponto de fadiga inicial.  Os 
gozões, esses avançam para o casamento com a mentalidade de 
consumo a que vêm habituados em tudo na vida.  Consomem 
reciprocamente a juventude e a beleza do outro, visam o sucesso a 
dois, procuram passar bons momentos, põem o acento das suas 
vidas no ter mais, excluem do seu convívio quem não possa 
contribuir para aumentar o grau de fruição dos seus prazeres.  
Enfim, vivem um egoísmo a dois, totalmente impreparados para 
enfrentar as vicissitudes que inevitavelmente virão a surgir.  
Quebrado o primeiro encanto e rotinado o manancial de possíveis 
divertimentos e passatempos, o tédio e a impaciência espreitam.  A 
tentação das alternativas e de novas experiências é grande. 
 
Os ardentes !  Esses amam de verdade.  Vêem no outro o 
complemento para a união que os leve ao ser mais. Deixemos, mais 
uma vez, falar Teilhard de Chardin: «A primeira regra do amor, em 
conformidade com as leis da união criadora, serve à diferenciação 
espiritual dos dois seres que reúne.  Nem, pois, um deles deve 
absorver o outro, - nem, ainda menos, os dois se devem perder na 
fruição duma possessão corporal que significasse queda no plural e 
no nada.  Isto faz parte da experiência corrente.  Mas isto só se 
compreende bem nas perspectivas do Espírito-Matéria.  O amor é 
uma conquista aventureira.  Ele só se sustenta e se desenvolve, 
como o próprio Universo, pela descoberta perpétua.  Somente se 
amam legitimamente aqueles a quem a paixão conduz, a ambos e 
um pelo outro, a uma posse cada vez mais elevada dos seus seres. 
Deste modo, a gravidade das faltas contra o amor não consiste em 
ofender não sei que pudor ou que virtude.  Ela consiste, sim, em 
desperdiçar, por negligência ou volúpia, as reservas de 
personalização do Universo.» 
 
“Reservas de personalização do Universo”, as uniões criadoras que 
Teilhard de Chardin considera o processo de ascensão da 
Humanidade para o Espírito, de intensificação da Noosgénese – 
concentração gradual de todos os psiquismos – e que na escala da 
evolução se sobrepõe à Biogénese, embora dela dependente 
biologicamente.  Na escatologia cristã de Teilhard de Chardin, todo 
este processo culmina na Cristogénese, que reúne em Cristo todo o 
Universo espiritualizado e que culmina na Parusia – a segunda 
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vinda de Cristo.  Esse momento realiza a palavra de S. Paulo: 
“Deus será então tudo em todos”. 
 
Uma última palavra sobre a fidelidade.  A união matrimonial, como 
é costume dizer-se, não é um ponto de chegada, é antes um ponto 
de partida.  Partida para a realização de um projecto a dois em que 
o grande objectivo deverá ser construir mais e melhor o mundo que 
nos rodeia.  Cada avanço do casal na redescoberta diária do amor e 
da entrega absolutamente total e abnegada ao outro, e de ambos 
aos outros, é um passo em frente na Cristogénese.  A fidelidade ao 
outro só pode existir profundamente se enraizada no projecto a 
dois para Cristo.  A quebra dessa fidelidade é a quebra dum 
compromisso para com um projecto maior do que o dos dois 
juntos.  Teilhard, que era um optimista, dizia que toda a vida 
vivida nesta perspectiva é um “caminho da Cruz”.   A Cruz não nos 
deve meter medo, pois é a total dádiva de Cristo à humanidade na 
Sua perfeita identificação com as dores e sofrimentos humanos, 
que ele quis assumir para ser verdadeiro Homem.  Cristo salva-nos 
na Cruz, porque nela deu pleno sentido à Humanidade. 
 
Para terminar, alguns excertos de alocuções feitas por Teilhard de 
Chardin em cerimónias de casamento de jovens casais seus amigos 
ou parentes: 
 
Casamento de Odette Bacot e Jean Teilhard d’Evry – 14.06.1928  
[...] 
Uma coisa é verdadeira: o Mundo, em certos dias, assemelha-se a 
um imenso caos.  É grande a sua confusão, – tão grande que, ao 
olharmos para nós mesmos, acontece sermos tomados de vertigem 
perante a nossa própria existência.  [...]  Não será uma loucura 
arriscarmo-nos a ir mais longe, pelo futuro fora, esforçarmo-nos 
numa vida cheia de imprevisíveis, buscarmos maiores alturas ? 
[...] 
«Se vós ambos quereis corresponder ao apelo (digamos melhor: à 
graça) que a Vida animada por Deus hoje vos faz, apoiai-vos, sem 
dúvidas nem hesitações, sobre a matéria tangível, tomai sobre ela 
um sustentáculo indispensável; mas, através dela, por cima dela, 
acreditai no apoio intangível.» 
[...] 
Acreditai no espírito que vos antecedeu, isto é, na longa sequência 
de uniões, semelhantes à vossa, que acumularam, de geração em 
geração, um tesouro para vo-lo passar, de saúde, de sabedoria e de 
liberdade.  Esse tesouro é hoje deposto entre as vossas mãos.  
Lembrai-vos de que vos tornais, diante de Deus e do Universo, 
responsáveis por ele. 
[...] 
Crede, seguidamente, no espírito à vossa frente.  A criação não 
pára nunca.  A vida quer prolongar-se através de vós dois.  Que a 
vossa união não seja, pois, um abraço fechado; mas que ela se 
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realize no gesto, mil vezes mais unitivo do que qualquer repouso, 
do esforço para alcançar o mesmo fim, sempre maior e 
apaixonadamente amado.  
Crede, pois, (e esta palavra resume todas as outras), no espírito 
entre vós.  A vossa oferta de um ao outro é como um terreno 
infindável de compreensão, de enriquecimento, de sensibilização 
recíprocos.  É, deste modo, sobretudo numa interpenetração e 
intercâmbio permanentes de pensamentos, de afeições, de sonhos, 
de oração, que vós vos reencontrareis.  Somente assim, no espírito 
através da carne, não existirá nem tédio, nem decepções, nem 
limites. Aí, somente pelo vosso amor, tereis ar livre e a grande 
porta aberta. 
[...] 
 
 
Casamtº de M. e Mme. de la Goublaye de Ménorval  – 15.06.1935 
[...] 
Unidade: expressão abstracta, talvez, em que se comprazem os 
filósofos; mas qualidade bem concreta, de que nós sonhamos 
sobretudo ver ornados as obras e o mundo que nos rodeiam.  
Sobre a dispersão aparente dos elementos materiais, sobre os 
caprichosos movimentos da Natureza, sobre a irregularidade das 
cores e dos sons, sobre a agitação das massas humanas, sobre a 
indisciplina e as flutuações das nossas aspirações e dos nossos 
pensamentos, que procuramos nós, pelos melhores dos nossos 
actos, senão fazer reinar sempre um pouco mais de unidade. – 
Ciência, Arte, Política, Moral, Pensamento, Mística: quantas formas 
diversas dum mesmo esforço de harmonização em que se 
exprimem, através das nossas operações humanas, o destino e 
como que a essência do universo.  Felicidade, poder, riqueza, 
sabedoria, santidade: todos sinónimos duma vitória sobre o 
múltiplo. – No fundo de todos os seres, a criação sonha com o 
Princípio que organizará um dia os seus tesouros dispersos.  Deus 
é unidade. 
Ora, qual o gesto a fazer para atingir esta divina Unidade? 
Será, talvez, erigindo-se cada um de nós, no coração do nosso 
pequeno mundo, em centro exclusivo de dominação e de prazer ?  
A nossa felicidade consiste em concentrarmos o máximo possível 
de tudo o que nós somos ?  Seremos felizes se nos tornarmos, cada 
um de nós, no nosso pequeno Deus ? 
[...]  
Como podereis ser verdadeiramente um mais, sendo dois ? – É 
aqui que, chegando ao ponto central desta breve alocução, eu vos 
responderei:  «Em não diminuir nunca o esforço de serdes cada vez 
mais vós mesmos dando-vos». 
[...]  
A verdadeira união diferencia, na mesma medida em que ela 
aproxima.  É uma incessante descoberta e uma conquista 
contínua. 
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[...] 
E agora, [...], a mesma lei que quis que vós vos preparásseis um e 
outro, isoladamente, para a união, espera ainda que vós vos 
acabeis um ao outro, um pelo outro, na união. – Que história será 
essa, jamais terminada, da vossa mútua conquista ?  Só Deus o 
sabe, [Ele] que vai abençoar-vos.  Mas eu, aquilo que vos posso 
assegurar, em nome de toda a experiência humana, é que a vossa 
felicidade depende das largas que derdes às vossas esperanças.  
Uma afeição, estreitamente fechada sobre si mesma, abafa o corpo 
e o espírito.  Para assegurar os contínuos progressos necessários à 
fecundidade da vossa união, é-vos indispensável alargar os 
horizontes em que crescestes.  
Só sereis felizes, tanto como o desejam as nossas orações e os 
nossos votos, se as vossas duas vidas se encontrarem e se 
propagarem, aventurosamente debruçadas sobre o futuro, na 
paixão de um maior que vós. 
 
Casamento de Claude Haardt e de Christine Dresch – 21.12.1948 
[...] 
Entrai, por vosso lado, na vida, com os pés solidamente fixados no 
solo mas com os olhos virados para aquilo que é maior e mais belo 
que vós próprios.  A tentação e a esterilização do amor é, como 
sabeis, o repouso na posse, – é o egoísmo a dois.  A fim de vos 
encontrardes um ao outro, a fim de vos unirdes verdadeiramente, 
não procureis outro rumo que não seja uma forte paixão por um 
ideal comum.  Entre vós dois [...] (não será) possível união mais 
bela do que num centro superior que vos reúna. 
Que esse centro seja em breve um filho ! 
Que esse centro, em todo o caso, seja o interesse e a alegria de vos 
descobrirdes e de vos completardes sempre mais um ao outro, no 
coração e no espírito ! 
E que esse centro, dum modo ou de outro (segundo a vossa própria 
maneira) seja sobretudo o Deus diante de quem e em quem vós 
ireis em breve associar, e para sempre, as vossas duas existências; 
– Deus, o único centro definitivo do Universo; – Deus não 
convencional e longínquo:  mas Deus tal como Ele deve e quer 
manifestar-se incomunicávelmente a vós, desde que obedeçais até 
ao fundo à força interior que age neste momento para vos unir. 
 
 
Alguns dados sobre a figura de Teilhard de Chardin  
 
Teilhard de Chardin: 
 

• França  
• Jesuíta 
• Interesse pela natureza, estudos científicos  
• Falsa dicotomia ciência-fé 
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• Evolução (Darwin, Bergson, Lamarck) :  
 cosmogénese > biogénese > antropogénese > noogénese 
• Sentido na evolução: das partículas ao Homem 
• Síntese criadora > lei da complexidade-consciência 
• Tudo o que sobe converge 
• Passo da reflexão: Noosfera > convergência para o  
      Ponto Ómega 
• Auto-evolução : natural-artificial, papel do Homem como 

co-criador, evolução dirigida pelo Homem   
• São Paulo : universalidade de Cristo > Alfa & Ómega > 

 Pantocrator 
• Apocalipse S. João : Parusia 
• Identificação de Cristo com Ponto Ómega 
• Visão evolucionista da criação por oposição ao fixismo 

(Génesis) > Adão e Eva > pecado original 
• Encarnação > Paixão (Cruz mais de crescimento do que 

de expiação) > Ressurreição (Parusia) 
• Meio Divino > acção do Homem > gosto pela vida 
• Amor > Corpo Místico 
• Aceitação positiva de tudo o que acontece (tout ce qui 

arrive est adorable) 
• Crescimento > preço: esforço, sofrimento 
• Dor : carícia de Deus 
• Amor : energia essencial do Universo > força de atracção 

das consciências reflexivas > força de convergência in XP    
 
 
 Creio que o Universo é uma Evolução 
 Creio que a Evolução se dirige para o Espírito 
 Creio que o Espírito culmina na Pessoa 
 Creio que a Pessoa suprema é o Cristo-Universal. 
 

António Paixão, 20.05.2005 
 
 
  


