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O DEUS DA EVOLUÇÃO 

Teilhard de Chardin, 1953 

 

Este ensaio, pela data em que foi escrito – 1953 – i.e., menos de 2 anos antes da morte de TC, 
pode ser considerado (a par com “O Crístico”, 1955) como um «testamento» das suas 
concepções crísticas.  

TC conduz-nos à apreensão da sua visão duma nova perspectiva da revelação de Cristo, quanto 
a ele necessária para «renovar» o Cristianismo ( «mística nova», «religião do futuro» ). Esta era 
a sua «obsessão» de há 50 anos, quando escreveu este ensaio. 

Esta sua visão duma nova perspectiva crística assenta numa realidade, num postulado e num 
pressuposto de fé: 

1. Realidade: o fenómeno evolução, cientificamente comprovado e descrito nas suas 3 
fases: 1) Pré-vida, 2) Vida dotada de consciência insipiente, 3) Passo da reflexão 
(hominização);  

2. Postulado: a marcha da evolução para um ponto de convergência, que ele designa por 
«ómega», e o fenómeno do pensamento não ser exclusivo do planeta Terra; 

3. Pressuposto de fé: que Cristo ocupa, de jus e de facto, esse ponto central de 
convergência, com todos os seus atributos teândricos universais. 

Neste pressuposto de fé contrapõem-se as duas concepções possíveis da Criação: ou a estática 
(tradicional, ligada a uma interpretação literal do Génesis), ou a dinâmica, identificada com a 
cosmogénese, defendida pelo autor. Na primeira, o Criador fica exterior à Criação, intervindo 
apenas para corrigir os erros dos homens rebeldes; na segunda, pelo contrário, o Criador 
identifica-se com a Criação, habita nela e anima-a ( « amoriza-a» ) em direcção a um 
aperfeiçoamento constante (este aperfeiçoamento implicando a vitória sobre a incompletude). 

Por outro lado, esta identificação do Criador com a criação pressupõe o abandono duma 
concepção aristotélica dum Primeiro Motor agindo a retro, dando apenas o impulso inicial, para 
passar à concepção dum Criador Primeiro Motor ab ante, i.e., que nos atrai para diante. Esta 
visão encaixa na afirmação bíblica do Alfa e Ómega da Criação: o Criador impulsiona e atrai, ao 
mesmo tempo, a si a criação, daí resultando um processo evolutivo ou cosmogénese. 

Este processo ( «movimento cósmico» ), desenvolve-se segundo a lei formulada por TC da 
Complexidade-Consciência, que culmina na antropogénese por meio do fenómeno biológico da 
«cefalização». Esta «humanização» da Criação é o pressuposto para a Incarnação do Criador em 
Cristo, o Homem por excelência, e, daí, nos falar TC (noutros escritos) de «Cristogénese».   

Assim, Cristo, identificado com o Ponto Ómega, é o centro para que tende toda a evolução do 
universo, mas ao mesmo tempo é o Deus que se incarna progressivamente na Criação, dela 
recolhendo o seu Corpo Místico (a Igreja, no sentido da reunião do povo crente que caminha 
para Deus). 

Este «acontecimento revolucionário» vem perspectivar a religião numa «nova mística», numa 
Cristologia renovada, coerente com a harmonização da ciência e da mística. 
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Para TC, esta visão de Cristo encontra-se, afinal, na continuidade do testemunho de Pedro ( «Tu 
és Cristo Filho de Deus vivo» ) e na proclamação da cosmicidade de Cristo feita por S. Paulo e S. 
João.  


