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PECADO ORIGINAL 
(segundo Teilhard de Chardin) 

 

 

 

Teilhard de Chardin, dotado de um espírito de grande rigor, desde cedo se 

preocupou com certas visões do mundo que a teologia tradicional propunha e que 

considerava eivadas de contradições, difíceis de aceitar por espíritos inteligentes e 

esclarecidos.  Mas porque tinha uma fé forte e intuía que a Revelação não podia 

ser enganosa, preocupou-se toda a vida em conciliar o mundo e a fé (sem cair em 

concordismos).  Foi essa sua intuição que lhe permitiu perspectivar o fenómeno 

da evolução e o fenómeno humano numa óptica inovadora, susceptível de encarar 

a uma nova luz, sem as desvirtuar, as «verdades» reveladas. 

 

Deste modo, aparecem tratadas nos seus escritos – não nos especificamente 

científicos mas nos de natureza reflexiva e de abordagem de problemas 

metafísicos (ensaios, artigos, comunicações, livros) – a par com os grandes temas 

da fé, como Deus, Cristo, Criação, Incarnação, Redenção, a indispensável reflexão 

sobre o pecado e o mal.  

 

O problema do pecado original ocupa um lugar central das suas preocupações e 

compreende-se porquê.  Para além da necessidade, sentida hoje também no 

próprio seio da Igreja institucional, de fazer do Génesis uma leitura não literal, há 

que procurar entender, sobretudo à luz dos conhecimentos científicos modernos, 

qual o lugar que aí ocupa a figura de Adão (e Eva) e o significado do chamado 

pecado original. 

 

Para começar, o monogenismo está cientificamente posto de lado, o que reforça o 

conteúdo mítico do Génesis, nomeadamente no tocante à criação de Adão e Eva 

como primeiro par humano e pais da humanidade.  Consequentemente, e por 

razões igualmente científicas, está excluída a crença numa criação instantânea do 

que quer que fosse, par humano ou quaisquer outros seres ou elementos do 

universo. 

 

Que pensar então do «pecado original»?  Como aconteceu essa culpa que 

provocou a queda, não só da humanidade mas de toda a criação, e a expulsão do 

«paraíso»? Teilhard de Chardin procura a resposta para estas interrogações e 

encontra-as na lógica do seu pensamento científico, que o faz reforçar, não 

contrariar, a sua visão de fé das verdades reveladas. 

 

O assunto do pecado original, logo em 1922, lhe traz a desconfiança da hierarquia 

e da Ordem, por causa duma “Nota sobre algumas representações históricas do 

Pecado original” (Tomo X), escrita para um número restrito de amigos, um dos 

quais, provavelmente menos prudente ou menos amigo, a divulgou. Este tema 

ressurge aqui e acolá na sua obra (que, como sabemos, só foi publicada depois da 

morte, em 1955), mas foi, em 1947, objecto dum pequeno ensaio intitulado 

“Réflexions sur le Pérché Originel” (Tomo X) que tem o valor e a importância de 

ter sido escrito como “proposta a ser sujeita à crítica dos teólogos” (como o autor 

assinala em nota ao próprio título).   
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Antes de comentar o conteúdo deste ensaio, que coloca com toda a clareza a visão 

definitiva de Teilhard de Chardin sobre o assunto e que revela todas as profundas 

implicações que essa visão tem na sua concepção da união do Mundo e de Deus, 

apresento um excerto (que traduzo) dum texto do Padre Martelet, jesuíta professor 

da cadeira Teilhard de Chardin na universidade jesuíta de Paris, em que é 

comentado o episódio da inconfidência da nota de 1922: «Teilhard rejeita 

nitidamente, com base na ideia empírica de evolução, a ideia de uma Queda que 

pressuporia a existência impensável dum estado humano paradisíaco, de que, 

aliás, não temos o menor rasto... Historicamente considerado, o homem começa 

exactamente como o vemos ser. O pecado dito “Original” não é pois a passagem 

dum estado paradisíaco a um outro que deixou de o ser.» 

 

No ensaio de 1947, Teilhard de Chardin, ao posicionar o problema do Pecado 

Original, começa por afirmar: «Sem exagero, podemos dizer que o Pecado 

Original é, na sua formulação ainda hoje corrente, um dos principais obstáculos 

que neste momento entravam os progressos intensivos e extensivos do pensamento 

cristão. [...] Na sua forma dita tradicional, o Pecado Original é geralmente 

apresentado como um acontecimento “serial”, formando cadeia (com um antes e 

um depois) no interior da História.  Ora, por razões físicas e teológicas decisivas, 

não seria preciso tratá-lo antes como uma realidade de ordem trans-histórica, 

afectando (como coloração ou dimensão) a totalidade da nossa visão 

experimental do Mundo?»  E é o que procura fazer no ensaio.    

 

Desde logo, abordando a concepção tradicional da Morte como consequência do 

pecado original, alerta para o paradoxo daí resultante, visto que, «por motivo 

implacável de homogeneidade física, o Homem não poderia ser o único a escapar 

à decomposição orgânica no seio dum sistema de animais essencialmente 

mortais.»  Assim como o surgimento da morte, também o Pecado Original, que 

lhe teria dado origem, «não é localizável em nenhum lugar nem em nenhum 

momento» da evolução da natureza. 

 

Teilhard de Chardin apresenta-nos, então, a sua visão lógica dos factos, em que se 

parte duma noção de Múltiplo, como “forma original, essencial do ser 

participado”, situado na base do cone da evolução, ou seja, o Múltiplo primordial 

donde por complexificação todas as transformações evolutivas se foram 

originando, até chegar ao nível da vida, depois ao do homem e, por fim, dirigindo-

se para o vértice Deus.  Mas se este “Múltiplo primordial nada tem em si de 

directamente pecaminoso, em contrapartida, em virtude de a sua unificação 

gradual arrastar uma multidão de tacteios e experiências, na imensidão do 

Espaço-Tempo, não pode evitar impregnar-se (a partir do momento em que deixa 

de ser «nada») de dores e de faltas.”  Deste modo, a desordem assim introduzida 

no processo evolutivo conduz a que, ao nível do aparecimento da vida, surja a dor, 

e que ao nível do aparecimento do Homem, dotado de inteligência e liberdade, ela 

se torne no Pecado.   E, acrescenta, o problema do Mal desvanece-se.  Se não, 

vejamos:  diz Teilhard de Chardin, «Como, nesta perspectiva, efectivamente o 

sofrimento físico e as faltas morais se introduzem inevitavelmente no Mundo, não 

em virtude de qualquer deficiência do acto criador, mas pela estrutura própria ao 

ser participado [...], não contradizem nem o poder, nem a bondade de Deus.» 
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Como corolário destas reflexões, para Teilhard de Chardin «o Pecado Original 

deixa de ser um acto isolado para se tornar um estado (afectando a massa 

humana no seu conjunto, no seguimento duma poeira de faltas disseminadas na 

Humanidade ao longo do tempo).»  E logo, mais adiante, numa sequência lógica, 

aborda o Baptismo individual para afirmar que «conserva ou mesmo aumenta 

toda a sua razão de ser.  Com efeito, nesta perspectiva, cada nova alma que 

desperta para a Vida, encontra-se solidariamente contaminada pela influência 

totalizada de todas as faltas passadas, presentes (e futuras), inevitavelmente 

abrangendo, por necessidade estatística, o conjunto humano em vias de 

santificação.  Alguma coisa nela tem, pois, necessidade de ser purificada.» 

 

O ensaio encerra com uma reflexão quanto à Encarnação e à Redenção.  Na 

verdade, observa Teilhard, enquanto no modo de ver tradicional «Criação e 

Redenção correspondem a duas operações e a dois tempos independentes e 

distintos,» numa visão moderna de Universo, em que se parte não dum universo 

estático mas evolutivo, «Criação, Encarnação e Redenção passam a aparecer 

como três faces complementares dum só e mesmo processo: a Criação implicando 

(porque unificadora) uma certa imersão do Criador na sua obra e, ao mesmo 

tempo (porque necessariamente geradora de Mal, por efeito secundário 

estatístico), uma certa compensação redentora.»  E, assim sendo, resulta que «o 

mistério não é de forma alguma eliminado, mas simplesmente reconduzido ao seu 

verdadeiro lugar (i.e., no mais Alto e no Todo), que não é exactamente nem a 

Criação, nem a Encarnação, nem a Redenção nos seus mecanismos, mas a 

“Pleromização”1: quero dizer, a misteriosa relação “repletiva” (se não 

completiva) que une o Ser primeiro ao ser participado.» 

 

A propósito do Pleroma, uma citação de “Le Milieu Divin”, de Teilhard de 

Chardin: 

 

«Em virtude da interligação Matéria-Alma-Cristo, façamos o que fizermos, 

entregamos a Deus uma parcela do ser que Ele deseja.  Em cada uma das nossas 

obras, trabalhamos, atómica mas efectivamente, na construção do Pleroma, ou 

seja, para levar a Cristo um pouco de consumação.» 

 

 

 
António Paixão – 20.10.2006 

 

 

 

                                                 
1 Segundo “Vocabulaire Teilhard”, de Hubert Cuypers, 1963, «Pleromização – Constituição 

progressiva do pleroma, para o qual tende a evolução convergente e personalizante da 

consciência, sob a influência da comunicação que faz de si o Ente-Deus.»  «Pleroma –Do grego: 

plerómia, plenitude.  O pleroma corresponde à constituição da plenitude do mundo cristão, isto é, 

o advento da união orgânica, sobrenatural, do Deus Uno e substancial, com o múltiplo criado, as 

consciências pessoais.  O pleroma coincide com a constituição do Corpo Místico de Cristo. 


