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Com este título, “Liturgia Cósmica”, o Padre Antonio Gentili∗ seleccionou um conjunto de 
trechos do grande texto “Missa sobre o Altar do Mundo”, de Teilhard de Chardin, 
destinados a acompanhar as diversas partes da Missa e a serem recitados, a par com os 
textos da liturgia oficial.   
Este pequeno livro saiu no Ano Jubilar 2000 e foi apresentado por Luciano Mazzoni, 
membro do conselho geral da Associazione Italiana Teilhard de Chardin. 
Precedendo a selecção dos textos de Teilhard de Chardin, o Padre Gentili faz uma 
introdução ao profundo sentido da Celebração da Eucaristia. 
Segue-se, traduzido do italiano, esse texto introdutório e os diversos trechos de Teilhard de 
Chardin, com os títulos que o Padre Gentili entendeu atribuir-lhes de acordo com os 
diversos momentos da Missa. 
 
 
 
 
 

LITURGIA CÓSMICALITURGIA CÓSMICALITURGIA CÓSMICALITURGIA CÓSMICA    
 

Pelo Padre António Gentili 
 
 

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  

    
                                                 
∗ É padre barnabita, diocese de Como, Itália 
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O cosmos inteiro readquire um carácter sacramentalO cosmos inteiro readquire um carácter sacramentalO cosmos inteiro readquire um carácter sacramentalO 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 refeiçao de comunhão fraterna e 
antecipação do deslumbramento no céu». 

 
  

As quatro faces doAs quatro faces doAs quatro faces doAs quatro faces do “corpo” de Cristo “corpo” de Cristo “corpo” de Cristo “corpo” de Cristo    
 

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 A ressurreição do Senhor A ressurreição do Senhor A ressurreição do Senhor e e e e a liturgia cósmicaa liturgia cósmicaa liturgia cósmicaa 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 (1881-1955), jesuíta paleontólogo e místico, e de Meditações e orações 
cósmicas (ed. Queriniana 1994). Teilhard, na sua oração, gostava de fazer referência ao 
Cristo cósmico (cf. H. De Lubac, A Oração de Teilhard de Chardin)]. 
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Preparação para a missaPreparação para a missaPreparação para a missaPreparação 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 Este é o meu Este é o meu Este é o meu 

CorpoCorpoCorpoCorpo ! ! ! !».  E, sobre toda a morte, que diminui, mina, desliga, ordena 

(mistério da Fé por excelência!): « Este é o meu sangue !Este é o meu sangue !Este é o meu sangue !Este é o meu sangue ! ». 

 

    

EntradaEntradaEntradaEntrada    

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

No princípio, era o VerboVerboVerboVerbo 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 FogoFogoFogoFogo. 

Eis a verdade. 
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Rito penitenciRito penitenciRito penitenciRito penitencialalalal    

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. 

 

 

    

    

GlóriaGlóriaGlóriaGlória    

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 ésTu ésTu ésTu és,,,, verdadeiramente verdadeiramente verdadeiramente verdadeiramente,,,, o meu Senhor e o meu Deus !  o meu Senhor e o meu Deus !  o meu Senhor e o meu Deus !  o meu Senhor e o meu Deus !     
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Depois do EvangelhoDepois do EvangelhoDepois do EvangelhoDepois do Evangelho    

ÓÓÓÓ Senhor,  Senhor,  Senhor,  Senhor, pela força dpela força dpela força dpela força da tua palavraa tua palavraa tua palavraa 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 PresençaSanta PresençaSanta PresençaSanta 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. 

 

 

OfertórioOfertórioOfertórioOfertório    

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 HHHHóstia óstia óstia óstia total total total total que a criação, atraída por 

ti, te apresenta nesta nova aurora da vida. 

 

 

[no rito Ambrosiano][no rito Ambrosiano][no rito Ambrosiano][no rito Ambrosiano]    

Partir do pãoPartir do pãoPartir do pãoPartir do pão    

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. 
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ComunhãoComunhãoComunhãoComunhão    

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, aceitoSenhor Jesus, aceitoSenhor Jesus, aceitoSenhor Jesus, aceito ser possuído por ti ser possuído por ti ser possuído por ti 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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FinalFinalFinalFinal    

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! ...     


