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Depois daquele dia 10 de Abril de 1955 em que o Padre Teilhard de 
Chardin nos deixou, a originalidade do seu percurso e a força do seu 
pensamento não deixaram de acompanhar e de estimular o nosso 
tempo.  Quer se trate dos seus irmãos jesuítas de ontem e de hoje, quer 
de homens e mulheres que encontram nos seus escritos a abertura e o 
suporte de que necessitam para a sua própria caminhada, todos sabem 
o quanto lhe devem.  O livro do Padre Martelet vem na hora exacta 
para mostrar e demonstrar quanto a figura e o mistério do Cristo estão 
no âmago da obra do Padre Teilhard de Chardin e lhe conferem uma 
posição frequentemente negligenciada e por vezes ocultada, mas uma 
posição fundamental e essencial.   Isto porque, desvendar o mistério do 
universo levou Teilhard a descobrir, através das suas investigações, a 
imensidão do Cristo em quem tudo toma uma dimensão nova e 
verdadeira consistência.   Interrogar-se sobre o homem fez com que 
Teilhard se servisse de muitos caminhos através do conhecido e do 
desconhecido, mas esses caminhos não levariam a lado nenhum se não 
testemunhassem a sua relação íntima e decisiva com o Verbo 
incarnado.  Receber, acolher e contemplar o que a Escritura nos revela 
do mistério de Deus e da vinda de Cristo torna-se, para Teilhard, a 
ardente exigência de olhar duma maneira nova, ou seja, à luz da 
promessa do dia em que tudo se cumprirá em Cristo, o universo e a sua 
evolução, o homem e as suas origens, a história do mundo e a revelação 
de Deus. 
É assim que, lendo o Padre Martelet, o leitor desperta para esta 
impressionante visão do Cristo que constitui o fundamento e cerne do 
percurso de Teilhard.  Que testemunho nos é assim dado da 
profundidade, da imensidade e da universalidade do acontecimento 
crístico !  Trata-se, ao mesmo tempo, da presença do Cristo no universo 
e da relação do universo com o Cristo.   E, ao longo das páginas, o leitor 
escuta, como se fosse a ele dirigida, a palavra do Ressuscitado a Maria 
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Madalena: «Não me prendas» (João 20, 17) .  Manter a memória do 
Cristo é desejar, não agarrá-lo, mas deixar que Ele assuma, em tudo e 
em todos, esta dimensão sempre maior e sempre mais nova que se 
revela à medida que nos deixamos ser por Ele agarrados.  Ao rigor 
dum leitor atento e apaixonado, o Padre Martelet junta a inteligência 
vibrante de quem não se satisfaz com pouco quando se trata de ser 
recto e de fazer justiça àquele a quem o desejo de Cristo conduziu a ir 
sempre mais longe na ordem das exigências da inteligência e da fé.  
Assim, aos confins de disciplinas frequentemente justapostas e à 
articulação de saberes demasiado fragmentados, Teilhard abre uma via 
para Cristo.  O Padre Martelet não deixa de indicar o que possa ser 
pouco consistente na conceitualização, o que nem sempre seja 
teologicamente muito feliz ou, ainda, o que surja aproximativo na 
formulação.  Mas, como o autor deste livro o diz incessantemente, 
poderemos nós censurar os tacteios dum pensamento que se esforça 
por encontrar a forma mais exacta de se expressar ?   Não será antes, 
para começar, necessário reconhecer na obra de Teilhard uma 
ressonância forte e nova dos textos que, na Escritura e na Tradição, nos 
falam do primado de Cristo ?  Não será preciso compreender, seguindo 
Teilhard, que o acontecimento crístico faz estalar claramente os limites 
– especialmente o das palavras – tanto quanto «o Cristo, presente em 
todo o lado e sempre crescente», não cessa de requerer aquela abertura 
de coração e aquela largueza de espírito, sem os quais o homem não 
aceita deixar-se desafiar por aquilo que o extravasa e ultrapassa?  
 
Na situação espiritual do nosso tempo, este livro do Padre Martelet não 
vem apenas fazer abrir os olhos e fazer ver a fonte de luz que está no 
centro da obra do Padre Teilhard de Chardin.  Mostra, seguindo o 
caminho do pensamento de Teilhard, como é importante que o homem, 
ao volver-se para um «Cristo sempre maior», desperte para a sua 
verdadeira dimensão.  A questão de Deus não é uma qualquer:  ela 
agarra o homem no mais profundo do seu ser até o fazer descobrir que 
o mistério de Deus é essencial para a compreensão da sua própria 
humanidade.  Assim, este livro é tanto um testemunho como um apelo: 
é o testemunho prestado a um homem que soube falar do Cristo, do 
universo e do homem com a força própria do crente à espera da hora 
em que Cristo será tudo em todos.  E é também um apelo a viver, sem 
receio, a própria paixão de Cristo, sem jamais desligar o que o Verbo 
feito carne uniu para sempre. 
Um tal testemunho e um tal apelo são mais actuais do que nunca.  


