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O MAL NO MUNDO 
 

 

Ao longo da História, o problema do Mal tem preocupado a humanidade, 
gerando perplexidade especialmente naqueles que, porque são crentes, 

confrontam essa realidade com a bondade e a justiça divinas que a sua 
fé lhes revela. Inúmeros pensadores e teólogos se têm debruçado sobre o 
problema, procurando explicações que o justifiquem. 
 

Este tema surge recorrentemente nas reflexões dos Grupos de Leitura de 
Teilhard de Chardin, e a experiência de vários anos de participação 

nessas reuniões confirma que a perplexidade que ele levanta nunca fica 
totalmente resolvida. Esta dificuldade explica-se, por um lado, pela 

complexidade do problema em análise, por outro, pela diversidade de 
pontos de vista de cada um, fruto das diferentes convicções e 
experiências pessoais. Esta situação emerge sempre que, na leitura de 

um texto de Teilhard de Chardin em que surge a problemática do Mal, se 
procura interpretar a sua perspetiva. 
 

O presente texto não tem a pretensão de encontrar uma explicação para 
o problema do Mal. Procura, simplesmente, com base em textos de 
Teilhard de Chardin e em interpretações do seu pensamento 

relativamente a este tema, apresentar o ponto de vista do jesuíta acerca 
do Mal1. 
 

O teólogo francês Gérard-Henry Baudry, estudioso de Teilhard de 
Chardin e autor de vasta obra sobre o seu pensamento, abordou este 

problema em diversas obras. Comecemos por ler, no seu “Dicionário 
Teilhard de Chardin”2, a entrada “Mal”: 
 

«O mal designa, segundo a definição filosófica de Lalande, tudo o 
que, por oposição ao bem, “é objeto de desaprovação ou de censura, 
tudo aquilo que é de tal ordem que a vontade tem o direito de se lhe 
opor legitimamente e, se possível, de o modificar”. Esta noção é, 
pois, relativa a um ser reflexivo e aplica-se também em ética para 
designar o que é contrário à lei moral e, para o crente, à lei divina. 
Neste caso, Teilhard falará justamente de “mal moral”, que aparece 
somente numa consciência reflexiva, portanto, a partir da 
hominização. Mas há ainda um mal mais profundo, o “mal 
ontológico”, que afeta o devir do ser, na medida em que ele designa 
uma desordem, um “múltiplo” em vias de organização, que se 
reabsorve em parte no processo de unificação; mas, ao mesmo 
tempo, este processo produz “desperdícios”3, um novo “múltiplo”. É o 
preço que a Evolução tem de pagar pelos seus progressos e ela tem 
os seus “desperdícios”. Desde logo, o problema do mal (ontológico) 

 
1 Os textos cotados são traduções dos originais franceses, sendo para cada um referida a fonte. No caso dos textos 

de TC, indica-se o tomo das Obras Completas com a letra T, seguida do algarismo que indica o nº de tomo 

respetivo.   
2 G.-H. Baudry, Dictionnaire Teilhard de Chardin, Aubin éditeur, Saint-Étienne, p.56/7 
3 No original: déchets 
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explica-se melhor nesta perspetiva evolutiva do que na antiga 
conceção estática do mundo (cf. T.10, p.228). “O Mal, efeito 
secundário, subproduto inevitável, da marcha dum Universo em 
evolução!” (T.7, p.267-268).  

 

Na sua obra “Teilhard de Chardin ou le retour de Dieu”4, o mesmo autor 
aprofunda nestes termos o conceito de Mal : 
 

«Visto à escala dos milhares de milhões de anos, o mal aparece 
como o avesso da tapeçaria cósmica. A este nível, ele não é 
escandaloso. Ele só se torna escândalo quando uma consciência o 
experimenta negativamente, por exemplo, na experiência do 
sofrimento e da morte. Em sentido estrito, um “mal” só existe em 
relação a uma consciência. Uma erupção vulcânica, por exemplo, só 
é uma “catástrofe”, um “mal”, se afeta seres humanos suas vítimas. 
Antes do aparecimento do homem, tratava-se de um simples 
fenómeno físico da evolução do globo terrestre. Falar, neste caso, de 
“mal físico” é utilizar uma linguagem antropomórfica desadequada. 
Passa-se o mesmo com a morte.  No nosso planeta, todos os seres 
vivos são mortais. A morte é um fenómeno tão natural quanto a vida 
e está a ela ligado. Ela só é um mal para um ser consciente que 
toma consciência do seu desaparecimento. Com a tomada de 
consciência pelo homem do mal multiforme que o envolve e o 
penetra, nasce a angústia. Teilhard reconhece-o, por exemplo, em O 
Fenómeno Humano: “Que, sob uma forma primordial, a ansiedade 
humana esteja ligada à aparição da própria Reflexão, e seja, 
portanto, também tão velha como o mesmo Homem, isso é um facto 
evidente”. […] 
 

E, na sua obra “Le Credo de Teilhard”5, no capítulo Le mal dans le 
monde, Baudry expõe assim a sua posição relativamente ao pensamento 
de Teilhard de Chardin nesta matéria:    
 

«O problema da existência de Deus conduz tradicionalmente ao do 
mal. Como é que um mundo, que afirmamos ter sido criado por um 
Deus omnipotente e bom, pode ser palco de tantos males, de tanto 
sofrimento? Teilhard não ignora este problema, contrariamente ao 
que alguns pensam do seu alegado otimismo inveterado. O problema 
do mal sempre o preocupou. A ele consagrou uma parte não 
despicienda no conjunto dos seus escritos. O mal, como ele constata, 
é um facto universal. A evolução do cosmos é dramática, ainda que 
o progresso finalmente a acompanhe. 
 
A originalidade de Teilhard advém de ele pensar ter encontrado 
para o problema do mal, graças à sua perspetiva evolucionista, “a 
solução teórica mais satisfatória” (T.6, p.105, 1936). Sublinhamos a 
qualificação de “teórica” dada a esta solução porque, enquanto 

 
4 Aubin éditeur, 2007, p.226 
5 Gérard-Henry Baudry, Le Credo de Teilhard, Aubin éditeur, Saint-Étienne, 2004, pág. 37-41 (trad.) 
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pessoa, Teilhard sofreu a experiência do mal sob todas as suas 
formas bem concretas. O facto do mal, com o seu cortejo de 
sofrimentos, subsiste no seu mistério fundamental, seja qual for a 
explicação que se lhe possa dar. 
 

No fundo, existem dois problemas: “Uma coisa (…) é explicarmos 
racionalmente a compossibilidade do Mal e de Deus, outra, 
suportarmos o sofrimento na nossa carne e no nosso espírito” (T.11, 
p.212, nº1). Relativamente ao primeiro problema, Teilhard pensa que 
o seu sistema o resolve racionalmente. Iremos ver como. Quanto ao 
segundo, este permanece insolúvel, é e será um escândalo para o 
espírito e para a sensibilidade do homem, até aos sofrimentos e à 
morte na cruz do Homem-Deus. Acrescentemos que, a nosso ver, o 
autor se dedica pouco, demasiado pouco a este lado existencial do 
mal, o que não significa que o ignore. “Nada, escreve ele, se 
assemelha tanto a um caminho da Cruz como a epopeia humana” 
(T.I). 
 

O lugar que ele reserva ao mal na sua síntese merece a nossa 
atenção a diversos títulos. Visto a partir do alto, que é o seu ponto de 
vista, o mal não é um problema propriamente dito. Num universo em 
evolução, é o preço inevitável do devir. À sua maneira, ele contribui 
até para a marcha do progresso. Num sistema evolutivo convergente 
– como é o caso do nosso universo –, em que intervém a lei dos 
grandes números, “é absolutamente inevitável (…) que qualquer 
avanço na direção da organização se pague por falhas, 
decomposições, discordâncias” (T.7). Desde logo, “o imenso 
sofrimento do Mundo aparece como o reverso inevitável – ou, melhor, 
como condição, ou, mais exatamente, como preço dum imenso 
sucesso” (T.5). 
 

Tendo Deus criado um universo evolutivo, isto é, em progresso, por 
via de “transformação criadora”, o mal encontrava-se nele implicado. 
Mas isto com vista a um bem superior. O movimento evolutivo 
aparece como um progresso no ser, uma passagem do menos-ser ao 
mais-ser, uma vitória sobre a desordem, uma marcha para uma 
maior união. Com efeito, na perspetiva teilhardiana, a criação é, 

fundamentalmente, um processo de união. “Criar é unir” (T.11). Este 
processo encontrará o seu apogeu no acabamento final do Corpo 
Místico. A passagem da incompletude à completude implica, assim, 
um mal necessário a vencer. A luta contra o mal é a lei do progresso 
antes de ser uma exigência do cristianismo. 
 
“Um mundo em vias de concentração consciente deveria unicamente 
fruir, poder-se-ia pensar. Pelo contrário, direi eu. Um tal Mundo é 
justamente o que mais naturalmente e mais necessariamente tem de 
sofrer. Nada de mais beatificante do que a união esperada; mas, 
também, nada de mais laborioso do que a demanda da união” (T.5). 
 […] 
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Segundo esta óptica dinâmica, o mal e o sofrimento perdem uma 
parte do seu caracter negativo. Eles são realmente, por algo das 
suas ligações com o todo, elementos positivos e mesmo necessários 
ao progresso do mundo. 
 
“O Mundo, visto experimentalmente à nossa escala, é um imenso 
tateamento, uma imensa busca, um imenso ataque: os seus 
progressos não se podem fazer senão ao preço de imensos 
insucessos e imensos ferimentos. Os que sofrem, seja qual for a 
espécie do seu sofrimento, são a expressão desta condição, austera, 
mas nobre. Não representam propriamente elementos inúteis ou de 
menor valor. Pagam simplesmente pela marcha em frente e o triunfo 
de todos. São como os soldados caídos no campo da honra” (T.6). 
 

Será mesmo necessário ir mais longe e reconhecer “um valor 
construtivo do sofrimento”, valor que nos é confirmado pelo 
cristianismo. Cada um tem o seu lugar e missão insubstituíveis no 
Corpo Místico. Os que sofrem não são desprezados, contribuem, à 
sua maneira, “para fazer elevar o Mundo para além do prazer 
imediato”, no sentido duma espiritualização cada vez maior da 
humanidade. “É assim que os que carregam, em seus corpos 
fragilizados, o peso do Mundo em ascensão, se encontram, por uma 
bela compensação da Providência, como os mais ativos fatores 
desse mesmo progresso que parece sacrificá-los e esmagá-los” (T.6).   
 

Num mundo em evolução convergente, tudo – mesmo o mal e o 
sofrimento – ganha sentido, desde que orientado para a grande 
causa da gestação do Reino de Deus. “Não seria precisamente por 
isso que a criação se consuma, aos olhos do cristão, na paixão de 
Jesus? (…)  Jesus crucificado não é um rejeitado ou um vencido. Ele 
é, pelo contrário, Aquele que carrega o peso e eleva cada vez mais 
para Deus o progresso da marcha universal” (T.6). Finalmente, para 
Teilhard, o mal, tal como a própria evolução, só encontram o seu 
significado último, na revelação cristã.»     
 

Num ensaio de 1948, intitulado “Comment je vois»6, um dos muitos 
textos em que aborda o problema do Mal, Teilhard de Chardin relaciona-

o de perto com o processo do ato criador por evolução:    
 

«Vamos observar as condições reais a que o ato criador deve 
satisfazer. De modo algum por impotência, como se deduz da nossa 
análise, mas em virtude da própria estrutura do Nada sobre o qual 
se debruça, Deus, para criar, só pode proceder de uma única 
maneira: ordenar, unificar pouco a pouco, sob a sua influência 
criadora, utilizando o jogo tateante7 das grandes quantidades, uma 

 
6 T.7 
7 Teilhard refere frequentemente que o processo evolutivo se caracteriza por uma progressão à tâtons, com o que 

pretende significar os avanços e recuos inerentes à própria mecânica dos fenómenos evolutivos. Na sua 

interpretação da realidade «evolução» à luz da fé, afirma que «Deus não faz as coisas, Ele faz as coisas fazerem-

se». 
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multiplicidade imensa de elementos, de início infinitamente 
numerosos, extremamente simples e quase inconscientes – depois, 
gradualmente mais restritos, mais complexos e, finalmente, dotados 
de reflexão. Ora, qual seria a contrapartida inevitável de tudo o que 
é formado a partir de um processo deste género, senão uma certa e 
inevitável proporção de resíduos? Desarmonias ou decomposições 
físicas no Pré-vivo, sofrimento no Vivo, pecado no domínio da 
Liberdade: não existe nenhuma ordem em formação que, em todos 
os graus, não implique desordem. […] Em si, o Múltiplo puro, não-
organizado, não é mau: mas, por ser múltiplo, ou seja, submetido 
essencialmente ao jogo do acaso nas suas ordenações, não pode 
progredir para a unidade sem engendrar o Mal, aqui ou ali – por 

necessidade estatística. Se (como é inevitável admitir, penso eu) só 
existe, da perspetiva da nossa razão, um único modo possível de 
Deus criar – a saber, evolutivamente, através de unificação –, o Mal 
é um subproduto inevitável e aparece como uma pena inseparável 
da Criação». 

 

“O mal no mundo de hoje” é um dos capítulos duma obra do Padre Vasco 
Pinto de Magalhães sj, intitulado “O Mal e o Demónio” 8. Eis, para 

terminar, algumas citações avulsas retiradas da alínea 2. desse capítulo, 
com as quais se remata este conjunto de reflexões acerca do problema do 

Mal: 
 

«O que é que Deus faz? Como permite Deus o mal? … Deus não é um 
Deus que criou, no passado, é um Deus que anda a criar! … A 
realidade não é, ainda não é. E, por isso, Deus não criou, anda a 
criar … Nem sequer a sua obra está mal feita, a sua obra é um a 
fazer-se, anda a fazer-se: é um aperfeiçoamento, é um caminho de 
perfeição. E criar é levar às últimas consequências ... Deus permite o 
mal precisamente porque é Bom, porque respeita infinitamente a 
Criação que anda a levar por diante, porque não interfere 
paternalisticamente nas nossas vidas, não nos trata como 
marionetas, porque assume o desafio de nos ter tornado livres, não 
nos manipula … Na perspetiva de Deus nenhum mal é absoluto, 
todo o mal é relativo e de passagem; e nenhum mal é o último termo 
... Deus não podia permitir um mal absoluto, porque isso sim seria 
contraditório com a Criação, que está em ato … Deus permite o mal 
porque de todo o mal se pode tirar um bem maior … Todo o mal é 
uma prova de purificação e aprendizagem, é um chamamento, … do 
mal que acontece, um cristão, sem ignorar o que é destrutivo ou 
desumanizante, devia dizer que é uma ocasião dum novo bem … 
Para um cristão não há desgraças, não só porque tudo é Graça, mas 
porque tudo é ocasião de outra Graça» 9. 
 

(AAPTCP, agosto 2019) 

 
8 O Mal e o Demónio, Tenacitas, Coimbra, 2017 
9 Teilhard de Chardin fez seu um aforismo utilizado por um amigo: «Tout ce qui arrive est adorable!» 


