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Com a descoberta dos homens fósseis, o paleontologista Teilhard havia 
sido levado a elucidar o problema das origens do Pensamento.  

 
Pouco a pouco, no seu estudo apaixonado e assíduo do fenômeno 

universal (tudo está ligado na unidade do Cosmo), ele tinha visto crescerem 
e se unirem as luzes da Ciência e da Religião: 

 
Religião e Ciência: as duas faces ou fases conjugadas de um mesmo ato 

completo de conhecimento, o único que pode abarcar, para contemplá-los, 
medi-los e consumá-los, o Passado e o Futuro da Evolução.  1 

 
E eis que, concluído o périplo, o Religioso se encontrou como que no 

ápice de um último cume donde se descobria, a perder de vista, o Universo 
purificado e transfigurado no Cristo, todo banhado de sua glória de 
Ressurreição. 

 
A uma tal iluminação, o Religioso respondia com uma total adesão 

ao querer unificador d'Aquele que ele havia descoberto com a própria 
Essência do Amor: 

 
Meu Deus, os braços e o Coração que me abris não são nada menos 

que todas as potências reunidas do Mundo que, penetradas até o fundo 
de si mesmas por vossa vontade, vossos gostos, vosso temperamento, 
dobram-se sobre o meu ser para formá-lo, alimentá-lo, arrebatá-lo até os 
ardores centrais do vosso Fogo. 

 
Que poderia eu fazer para receber esse abraço envolvente ? Para 

responder a esse beijo universal ? Ao oferecimento total que me é feito, eu 
não poderia responder senão com uma total aceitação. Ao contato 
eucarístico, reagirei, portanto, com o esforço inteiro de minha vida. Minha 
vida deve se tornar, graças ao sacramento, um contato convosco sem 
limite e sem fim. 0 Sacramento da vida. O Sacramento da minha vida — 
da minha vida recebida, da minha vida vivida, da minha vida 
abandonada… 

  
Essa completação unitiva acompanhava-se, em Teilhard, do 

ardente desejo de consumação do Pleroma: 
 
O Senhor Jesus só virá depressa se o esperarmos muito. É uma 

acumulação de desejos que deve fazer eclodir a Parusia. 
Cristãos, encarregados, depois de Israel, de conservar sempre viva 

na Terra a chama do desejo, vinte séculos apenas depois da Ascensão, 
que fizemos nós da espera ? 

 
∗ Este texto é o 4º capítulo da 1ª parte da obra “Pierre Teilhard de Chardin – pensador universal”, da autoria de Jeanne-Marie 
Mortier, editado em língua portuguesa pela editora Cultix, S. Paulo, Brasil, em1981. Mlle. Mortier foi estreita colaboradora do 
Padre Teilhard nos últimos anos da sua vida e foi a pessoa a quem ele legou todos os seus escritos de carácter filosófico-místico, 
cuja publicação ela promoveu imediatamente após a morte do autor.  As notas remetendo para as Obras Completas de Teilhard de 
Chardin, que se seguem, são da sua autoria.  
 
1 Le Phénomène Humain, 1.1, p. 317. 



É preciso, custe o que custar, reavivar a chama. É preciso, a 
qualquer preço, renovar em nós mesmos o desejo do grande evento.  2 

 

À medida que os anos passam, os clarões do "Meio Divino" se 
intensificam, o horizonte se torna mais luminoso aos olhos do Padre. 
Ele o testemunha com sua autobiografia datada de 1950: 

 
É no deslumbramento de uma universal Transparência e de uma 

universal Incandescência que eu terei a alegria de fechar os olhos. 3 

 

O Religioso irá até o fim de sua missão: Não podemos nos perder em 
Deus senão prolongando para além delas mesmas as determinações 
mais individuais dos seres: eis a regra fundamental pela qual distingue-
se sempre a verdadeira mística de suas contrafações. 

Quando, pelo êxtase ou pela morte, Deus quer definitivamente 
submeter e unir o cristão a Si, pode-se dizer que ele não o arrebata senão 
enquanto tenso pelo amor e pela obediência na extensão de seu esforço. 4 

 

Foi no paroxismo de sua tensão em direção ao fim entrevisto — 
depois de uma última renúncia, por obediência, à publicação das obras 
nas quais havia passado toda a sua chama apostólica — que, na tarde 
da festa pascal do ano de 1955, o Cristo quis, pela morte, defini-
tivamente submeter e unir a si o jesuíta que foi, talvez, o mais ardente 
dos filhos de santo Inácio. 

 
Uma última vez, na Quarta-Feira Santa, 7 de abril de 1955, o Padre 

Teilhard tinha reaberto o seu diário para ali registrar, sob o título No 
que eu creio, um último resumo da História do Mundo e os três 
versículos de são Paulo relativos à sua consumação: 

 
"O último inimigo [a ser] destruído será a Morte; pois Ele [o Cristo ] 

tudo colocou debaixo dos seus pés.. . E quando todas as coisas lhe 
tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que 
tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos". 5 

 
2 Le Milieu Divin, 1.1V, pp. 155-156, 197. 
 
3 Le Coeur de la Matière, t. XIII, pp. 67, 119. 
 
4 Le Milieu Divin, t. IV, pp. 142-143, 198. 
 
5 1 Co 15, 26-28. O cónego Osty, na Bíblia que recentemente publicou pelas Edições du Seuil, traduziu: "Para que Deus seja tudo em tudo". Tradução 

mais cósmica que Teilhard teria, sem dúvida, preferido. 
 


