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SOFRIMENTO 1  

 

É passado o tempo em que o nome de Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) era símbolo 

duma abertura recíproca entre religião e ciência. A audiência que se constituiu 

imediatamente antes do concílio Vaticano II junto de numerosos universitários, crentes ou 

não, tinha feito dele uma bandeira de excelência em tudo o que diz respeito ao destino 

espiritual duma humanidade comprometida, a seus olhos, com uma imensa aventura 

classificada, justamente, como «cosmomística». Um certo pessimismo pós-estruturalista, 

marcado por uma desconfiança em relação ao homem e às suas possibilidades, ainda por 

cima conjugado com o receio de extremismos religiosos, teria posto em questão o seu 

inalterável optimismo humano e crístico. Mas a força deste pensamento e a sedução verbal 

de que se reveste destiná-lo-iam a ressurgimentos que vemos despontar, aqui e ali, bem 

para além dos entusiasmos passageiros.  

Teilhard conta-se entre os grandes cientistas do século XX. O seu campo de acção 

intelectual estende-se desde a geologia e a paleontologia dos mamíferos até à pré-história 

do homem. Nestes três domínios, ele realizou no terreno, nos últimos anos da sua vida, 

pesquisas na China e em África que continuam a ser marcos. A descoberta, em equipa, do 

homem fóssil de Zhoukoudian (sinantropo), datado de quinhentos anos antes da nossa era, 

e a prova de se tratar dum autêntico homo faber, permitiram alargar e precisar o 

conhecimento que se procura adquirir sobre as origens do homem. A sua hipótese quanto 

a ser a região do lago de Tanganica o local de nascimento do homo sapiens continua a ser 

a mais plausível para numerosos sábios. 

Estas investigações relativas à época paleolítica serviram, para Teilhard, de base de apoio 

para elaborar uma visão grandiosa que reinterpretaria os evolucionismos do século 

anterior, visão essa duma cosmogénese resolutamente virada para o futuro. Teilhard soube 

fazer frente a toda e qualquer concepção cíclica do tempo; o seu olhar varre os milénios e 

dispõe os grandes momentos da história do mundo e da vida ao longo dum eixo ou duma 

espiral que, passando por dois limiares – nascimento advindo da vida e nascimento a vir 

duma realidade plenamente espiritual – arrasta o cosmos inteiro em direcção a um êxtase, 

o do «ponto Ómega», que marcará , no termo duma convergência de forças disseminadas 

pelo universo, o nascimento último do ultra-humano. Lei da complexidade-crescimento, 

«energia de Personalização» inteiramente ordenada em vista a esse atingimento: um 

movimento em que Teilhard descobre, em filigrana, a superior figura dum Cristo cósmico, 

cujo anúncio ele pressente nos escritos de S. Paulo e que, só ele, a seu ver, pode dar sentido 

a esta cosmogénese e à biologia evolutiva. 

É aqui que o místico toma o lugar do sábio e do filósofo. Ou antes, ele mostra então que os 

dois coexistiam desde o começo, pois, na verdade, neste sistema de pensamento, um não 

 
1 O texto aqui apresentado é a tradução (AAPTCP) do prefácio à colectânea de textos de Teilhard de Chardin, 
editada em 1995 por Éd. Seuil, Paris, com o título Pierre Teilhard de Chardin – Sur la Souffrance. O autor deste 
prefácio é o Pe. Pierre-Jean Labarrière sj, docente das faculdades jesuítas de Paris, Centre Sèvres. Todas as 
citações entre “” são extraídas de textos de T.C. 



2 
 

poderia subsistir sem o outro. O fundo da visão teilhardiana é, sem dúvida, a convicção de 

que a própria matéria é lugar de afirmação e de emergência duma energia espiritual 

infinita. Energia que encontra o seu suporte e a sua finalidade nos traços dum Cristo 

«pantocrator» na origem e que, ao mesmo tempo, consuma e leva a seu termo todas as 

energias do universo. Visão indiscernivelmente científica e religiosa: Teilhard, amoroso do 

Mundo e da Matéria – estes termos, tal como outros, sempre escritos por ele com 

maiúscula, visto constituírem a seus olhos autênticos transcendentais –, o próprio 

espiritual é físico; este é, no real, a única realidade que vale. Visão servida por uma 

linguagem que desenvolve, em períodos de feitura eminentemente clássica, um 

instrumento simbólico de grande riqueza, arquétipos junguianos como centro, água, fogo 

e luz, com um lirismo talvez algo datado ou fora de moda, mas que conserva todo um 

potencial de arrebatamento.   

É sobre estre fresco de fundo que se destacam as reflexões sobre o sofrimento, contidas 

nas páginas que se seguem. São extraídas da sua obra – A Energia humana, O Meio Divino, 

Génese dum pensamento, Ciência e Cristo, entre outros; mas também, e amplamente, da 

sua correspondência, sobretudo a que data dos tempos em que, durante a Grande Guerra 

de 1914 que ele viveu na frente de batalha como maqueiro, conheceu as lágrimas e o 

sangue. 

Qual foi a sua atitude face àquilo que ele chamou «o lado decididamente negativo das 

nossas existências, aquele em que o nosso olhar, por muito longe que procure, não 

discerne qualquer resultado feliz, nenhuma solução sólida para o que nos sucede»? De 

maneira nenhuma uma resignação passiva e frouxa, antes a vontade de lutar. O 

desprendimento, assim encarado, toma forma e figura de «sobre-apego», e a necessária 

descentração de si mesmo não tem outro sentido senão o de levar o homem a «sobre-

centrar-se em Deus». Afirmação geral que Teilhard, à sua maneira peculiar, produz, 

dispondo as etapas duma análise que, a seus olhos, assume pleno rigor. 

À partida, uma visão do mal e do sofrimento que poderíamos dizer «física», tendo como 

chave o reconhecimento do seu carácter inelutável e «natural». «Quanto mais a 

humanidade se refina e complica, mais se multiplicam as hipóteses de desordem e se 

acentua a sua gravidade; porque não se eleva uma montanha sem originar abismos, e 

qualquer energia potencia tanto o bem como o mal.» Num primeiro nível, o sofrimento 

aparece quase como a contrapartida necessária dum bem de alcance mais vasto; nele, 

exprimir-se-ia a «dura lei da Criação», submetida à dispersão do Múltiplo2 e devendo 

tender à instauração duma Unidade amorosa. Gestação, crescimento: «O Mundo a 

construir-se», «Há algo em vias de se cumprir no Universo». O homem e todas as coisas 

são destinados a um «rearranjo orgânico completo», e isso só pode acontecer sendo 

dolorosamente retesadas as capacidades de acolhimento, corporais e espirituais, que 

incumbem ao homem.  

 
2 «Múltiplo – designa, para Teilhard, o ponto de partida e o suporte do movimento evolutivo de centração, 
i. e., de unificação.» (Dictionnaire Teilhard de Chardin, Gérard-Henry Baudry, Aubin, 2009 – trad.)  
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Sofrimentos de crescimento, mas também «poderes de diminuição»; Teilhard reúne estes 

últimos sob o termo de «passividades». Perante elas, a primeira reacção, que é também a 

dum Deus confrontado, tanto como o próprio homem, com esta dura lei do devir, deve ser 

a de lutar e de opor uma «resistência ao Mal», a esta «organização imperfeita do Múltiplo», 

no homem e em redor do homem.  Estas «servidões do mundo», esta «resistência das 

coisas», não são, «de maneira nenhuma, desejadas por Deus». «Representam a parte de 

incompletude e de desordem que vicia uma criação ainda não perfeitamente unificada». 

«A este título, elas desagradam a Deus; e Deus, à partida, luta connosco (e em nós) contra 

elas. Um dia Ele triunfará.» 

Até aqui, nada de mais clássico, e Teilhard pode ser incluído no grupo dos que se 

empenham ao extremo para que cessem os sofrimentos que afligem a humanidade. Mas a 

reflexão não fica por aqui: pode mesmo dizer-se que, para ele, uma vez esta evidência 

adquirida, o essencial situa-se noutro lado; ele depende da capacidade que o crente tem 

de inverter o curso das coisas, de converter o mal e de fazer sair um bem a partir do 

infortúnio sem nome que se abate sobre o homem e que terminará, para cada um, na 

dissolução do seu ser físico, numa vitória aparente das forças de dispersão.  

Tal curso de pensamento não fará apressadamente ignorar a atitude que consiste em 

recusar, sem hesitações, sem escapatória, o que é, e deve permanecer, inaceitável? De 

facto, não parece tal, pois há que fazer justiça a Teilhard: a «resignação» que ele enaltece 

tem muito pouco duma submissão, sofredora ou desprovida de grandeza, àquilo que – 

alegria ou sofrimento – se considera uniformemente como «vontade de Deus». Luta e 

aceitação são, para ele, coextensivas; e, além do mais, a «aceitação» é sempre vista como 

uma realidade activa, uma nova maneira de lutar que, sem se encarniçar contra o 

impossível, o torneia e transforma para lhe extrair a energia de que é portador.  

Se a matéria contém, pois, uma «energia espiritual», deve dizer-se igualmente, e ainda 

mais,  que «no sofrimento se esconde, com uma intensidade extrema, a força ascensional 

do Mundo». São os doentes e aqueles que sofrem que mais se debatem com esta «energia 

possível» e é a eles que cabe «sublimar, espiritualizar o trabalho geral de progressão e 

conquista». Atribuição de papeis diferentes? Não se consegue ler sem emoção as linhas 

ardentes nas quais Teilhard evoca os destinos cruzados e complementares assumidos por 

ele próprio e uma das suas irmãs, gravemente doente durante toda a vida: «Oh, 

Marguerite, minha irmã, enquanto eu, entregue às forças positivas do Universo, percorria 

continentes e mares, apaixonadamente ocupado em ver harmonizarem-se todos os 

matizes da Terra, tu, imóvel, prostrada, metamorfizavas silenciosamente em luz, no mais 

profundo de ti mesma, as piores sombras do Mundo. Aos olhos do Criador, diz-me, qual de 

nós dois terá tido a melhor parte?» 

Esta redenção – «um acréscimo de Espírito nascendo dum defeito da Matéria» – o 

«milagre, constantemente renovado, desde há dois mil anos, duma Cristificação possível 

do Sofrimento». Para além dum distanciamento universalizante que poderia nascer dum 

estoicismo altruísta – sucumbimos, mas a Humanidade progride, «parecemo-nos com 

aqueles soldados que caem no decurso do assalto de que despontará a Paz» – para além, 

mesmo, da aceitação razoável duma provação lucidamente assumida, que deixa o homem 
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«engrandecido, temperado, renovado», a «cosmomística» de Teilhard é fonte duma 

inteligência positiva do Sofrimento e da Morte – quase sacralizada por ele sob a capa destas 

maiúsculas. Simples sinais dum «crescimento inacabado», estes elementos negativos  

transformam-se em «Realidade vigorosa», como que havendo uma «alegria (sã) da  

morte», uma percepção justa da «sua harmonia com a Vida». «Vertigem», certamente, 

mas não poderemos «utilizar o horrível e repulsivo sofrimento» para «progredir» e, pelo 

jogo duma «libertação», duma «nudez» consentida, usando o mal «à maneira dum 

sacramento», tender finalmente a um «paroxismo de vida»? Então, a desorganização 

corporal pode ser lida como «marcha em direcção ao mais real». Ora «Cristo operou esta 

reviravolta das nossas vistas e dos nossos temores»; e é nele que nos tornamos capazes de 

escapar ao «domínio do Múltiplo» e ultrapassar «o horror que a destruição nos inspira». 

É isto um qualquer novo Deus ex machina, o recesso pouco glorioso – ópio do povo – para 

justificar o injustificável? A fronteira é estreita entre uma demissão, que seria recusa de 

compreender e de agir, e a decisão de aderir, inflectindo-a, à via dum sofrimento que 

distende as nossas fibras íntimas e decuplica as nossas capacidades de acolhimento e de 

felicidade. «Deus terá, de qualquer maneira, que nos escavar, nos esvaziar, abrir para si um 

lugar, a fim de penetrar definitivamente em nós.» Daí, esta voz de comando: «Superemos 

a Morte, aí descobrindo Deus. E o Divino encontrar-se-á, de imediato, instalado no coração 

de nós mesmos, no último recôndito que parecia poder escapar-lhe.» Esta morte será, 

então, sacramento de unidade e lugar duma vitória assegurada sobre o múltiplo.  

Teilhard, em pessoa, soube viver desta própria convicção, ele que nos confidencia nesta 

oração que é um grito de todo o seu ser: «Não é suficiente que morra comungando. Ensinai-

me a comungar morrendo.» 

Capitulação perante o inelutável? Não, porque «temos de ter este paroxismo de fé na Vida 

que nos faça abandonarmo-nos à morte; como um mergulho na mais-Vida». Assim 

somente, o Cristo pode tornar efectiva «a omnipotência que ele possui de, pela sua função 

cósmica, salvar e beatificar todos os elementos doceis do seu Corpo em crescimento». 

Pierre-Jean Labarrière 

  


