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Esta experiência de um amor transbordante por Jesus 
Cristo está na origem das intuições mais decisivas de toda a 
fenomenologia teilhardiana: com efeito, tal como a ciência 
moderna impõe, segundo Teilhard, a substituição da ideia 
de «cosmos» estático pela de «cosmogénese», tal como a 
filosofia moderna nos convida a pensar a «antropologia em 
termos de antropogénese», também é tempo de renovar a 
«cristologia» pela visão de uma «cristogénese» que permita 
reconhecer que o Universo está «em vias de cristificação» e 
que Cristo, sendo Deus, Pessoa divina, é também o «salvador 
da antropogénese».  Sem dúvida, de maneira nenhuma 
submetido às flutuações do Devir, mas, pelo facto da sua 
incarnação redentora, Ele continua a ser o fermento que não 
cessa de trabalhar a humanidade e a orienta para o ultra-
humano:  
 

«Depois de Jesus ter nascido, depois que ele deixou de 
crescer, depois que morreu e ressuscitou, tudo 
continuou a mover-se porque o Cristo não acabou de se 
formar. Ele ainda não recolheu a si as últimas pregas 
da Túnica de amor e carne que os seus fiéis lhe tecem.  
O Cristo místico não atingiu ainda o seu crescimento 
pleno.  E, no prolongamento desta gestação, está 
colocada a mola real e última de toda a actividade 
criada.  Cristo é o Termo da Evolução, mesma a natural 
dos seres.» (T.C.) 
 

Existe futuro para o homem porque o Cristo é o modelo para 
o qual ele deve tender a fim de se alcançarem todas as 
possibilidades. Se Teilhard fala, por vezes, do «Deus sempre 
maior», não quer com isso de maneira nenhuma significar 
uma «dilatação» de Deus de que os homens pudessem ser 
autores, mas apenas um reconhecimento sempre mais 
exacto, por um número sempre crescente de humanos, da 
infinidade de Deus presente no Universo. 


