
PECADO ORIGINAL  

na concepção de Teilhard de Chardin 

(segundo Gérard-Henry Baudry in «Le Credo de Teilhard», Aubin, Paris, 2004) 

 

A pág. 51-55 da supracitada obra inclui-se um capítulo precisamente intitulado Le Péché 

Originel.   

Recordando-nos o autor que este tema é recorrente nos escritos de Teilhard ao longo de toda a 

sua vida, explica as duas razões que ele teve para tal ousadia (que lhe saiu cara, como sabemos): 

1) a exigência da sua fé pessoal, ávida de apreender a coerência profunda do natural e do 

sobrenatural; 2) a preocupação apologética de afastar os obstáculos em que, para os «gentios» 

do séc. XX, se tornaram certas representações teológicas dos dogmas católicos. 

Em síntese, o que o autor nos diz sobre as concepções de Teilhard nesta matéria pode resumir-

se nas seguintes proposições: 

1. O mundo em evolução implica necessariamente a presença do mal, como reverso do 

processo de tentativa e erro em que se estrutura a evolução; 

2. O homem não escapa a esta necessidade cósmica e, pelo «passo da reflexão», o mal 

atinge nele uma profundidade que, antes, na natureza não podia ter (o verdadeiro mal 

é «o mal da Pessoa»); 

3. O uso da liberdade, que acarreta assumir responsabilidade, implica o mal moral, o 

pecado. 

4. Assim, ao mal dito «natural» vem juntar-se o «mal moral», «gesto positivo de 

desunião», acto de revolta contra a ordem evolutiva estabelecida pelo Criador. «A 

tentação da revolta nasce com a inteligência», afirma Teilhard. 

5. Deste «pecado», aparecido com as próprias origens da humanidade, pode, pois, falar-

se como «pecado original»; porém, segundo Teilhard, ele não se confina ao início da 

nossa história, ele está ligado à própria condição humana e, por isso, tem também uma 

dimensão trans-histórica.  

6. Finalmente, pela universalidade da Ressurreição, a redenção operada por Cristo tem o 

sentido cósmico de tudo conduzir a si, centrada na remissão da humanidade a quem 

concede as graças no seu percurso para a completude. 

Estes os pontos principais focados por Baudry. Eu acrescentaria que, se Teilhard chama «pecado 

original» ao estado de pecado aparecido com o homem, é evidente que não reverte esta 

condição para qualquer acontecimento isolado localizado na história da humanidade primitiva. 

Para qualquer humano, que nasce no meio das comunidades que vivem a luta entre o bem e o 

mal, há necessariamente uma herança de ambos e todas as hipóteses de eles influírem positiva 

ou negativamente nos seus comportamentos, nas suas escolhas. Quando Teilhard afirma que o 

mal natural se agrava com o mal moral, quer precisamente significar que aquele seria menos 

gravoso se este não existisse. 

É, pois, este o sentido, quanto a mim, que Teilhard dá à expressão, sempre e quando se refere 

ao pecado (ou à falta, ou à queda) original, ainda que, de cada vez, não o esteja a explicitar 

detalhadamente. 

(Comentário de António Paixão, na sequência de reflexões de Grupos de Leitura) 

Lisboa, 18 de maio 2015 


