
 
Teilhard de Chardin gostava de invocar textos joaninos e paulinos de carácter cósmico. 

 
A seguir se transcrevem os principais desses textos, retirados de:  

“Novo Testamento e Salmos, A Boa Nova Para Toda a Gente”, Sociedade Bíblica de Portugal, Lisboa, 2001  
 

 
João, I, 3-4 
“Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada foi 
criado. Nele estava a vida, e essa vida era a luz dos homens.” 
  
João XII, 32 
“E eu, quando for levantado da terra, hei-de atrair todos a mim.” 
  
João XVII, 1-5 
“Depois de ter falado desta maneira, Jesus levantou os olhos para o 
céu e disse: «Pai, chegou a minha hora! Mostra a glória do teu Filho, 
para que ele mostre também a tua. Tu entregaste ao teu Filho o 
poder sobre toda a humanidade, para conceder a vida eterna a todos 
os que lhe confiaste. E a vida eterna consiste em conhecerem-te 
como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 
Manifestei neste mundo a tua glória, pois cumpri a missão de que 
me encarregaste. Dá-me, pois, ó Pai, a glória que eu tinha junto de 
ti, antes de o mundo ser mundo.” 
  
 

De S. Paulo: 
 

Rom. VIII, 18-22 
“Julgo que os nossos sofrimentos de agora não têm comparação 
com a felicidade que depois havemos de ter. O mundo todo espera 
e deseja com ânsia essa manifestação de Deus aos seus filhos. Na 
verdade, o mundo ficou sujeito ao fracasso, não por sua vontade, 
mas porque era esse o plano de Deus. Entretanto, Deus manteve-o 
sempre, na esperança de que um dia o mundo seria libertado da 
escravidão e da destruição, para tomar parte na gloriosa liberdade 
dos filhos de Deus. Bem sabemos que até agora o mundo geme e 
sofre como se fossem dores de parto.” 
  
1. Cor. XV, 23-28 
“Mas cada um recebe na sua altura própria: primeiro foi Cristo, 
como garantia para todos. Depois, quando Cristo voltar, recebem-
na aqueles que lhe pertencem. Chegará então o fim de tudo ! Cristo  

 
 
 
acabará de destruir todos os poderes, autoridades e inimigos e 
entregará o Reino nas mãos de Deus, o Pai.  Pois é preciso que 
Cristo tome conta do Reino até Deus sujeitar todos os inimigos ao 
seu domínio. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Pois, 
como diz a Escritura: Deus determinou que tudo estivesse debaixo do seu 
domínio. E ao dizer que tudo devia estar debaixo do seu domínio é 
claro que esse «tudo» não inclui a Deus, pois Deus é que dá ao Filho 
o poder sobre todas as coisas. E quando Deus colocar todas as 
coisas debaixo do poder do Filho, também este se colocará debaixo 
do poder do Pai que lhe entregou tudo. E deste modo, Deus será 
tudo para todos. 
  
Ef. I, 10 
“Esse plano consiste em levar o universo à sua realização total, 
reunindo todas as coisas, tanto dos céus como da terra, tendo Cristo 
como cabeça e chefe.” 
 

Ef. I, 19-23 
“(... a herança que destinou aos seus escolhidos) e o poder 
extraordinário que ele nos dá, a nós que temos fé.  Foi esse mesmo 
poder que manifestou no mais alto grau, ao ressuscitar Jesus Cristo 
da morte e ao dar-lhe o lugar de honra à sua direita, no céu. 
Colocou-o acima de todos os chefes, autoridades, poderes e 
domínios e acima de todos os que têm poder neste mundo ou no 
outro. Submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e fez dele 
chefe e cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo e ele, que 
enche o universo inteiro, está nela em toda a sua plenitude.” 
  
Ef. IV, 9-16 
“Que quer dizer «subiu», senão que, antes, tinha descido ao mais 
profundo da terra? Esse mesmo que desceu é o que subiu também 
ao mais alto dos céus, para encher o universo com a sua presença. E 
é ele que faz com que uns sejam apóstolos, outros, profetas, outros, 
pregadores da Boa Nova, outros, pastores e mestres. Desta maneira, 



vai preparando os crentes para servirem uns aos outros e formarem 
o verdadeiro corpo de Cristo. Assim, poderemos viver todos unidos 
pela fé e pelo conhecimento do Filho de Deus. Seremos pessoas 
adultas, conseguindo aquela medida de perfeição que Cristo nos 
apresenta. Já não nos comportaremos então como crianças que 
andam ao sabor do vento e das ondas. Não nos deixaremos enganar 
pelas artimanhas inventadas pela esperteza daqueles que se armam 
em mestres. Mas, proclamando a verdade com amor, cresceremos 
em todos os sentidos, para Cristo, que é a cabeça. É nele que todo o 
corpo se mantém firmemente unido pelas articulações e de cada 
uma delas recebe força para ir crescendo em harmonia.” 
  
Filip. II, 10 
“ para que em sua honra se ponham em adoração todas as criaturas: 
no céu, na terra e debaixo da terra;” 
  
Filip. III, 20-21 
“Nós, porém, somos cidadãos do céu e de lá esperamos que venha 
o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso 
pobre corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, com 
aquele mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas.” 
  
Col. I, 15-27 
“Ele é a imagem do Deus invisível: nascido do Pai antes da criação 
do mundo. Foi por ele que Deus criou tudo o que existe no céu e na 
terra, o que se vê e o que não se vê, as forças espirituais, os 
domínios, as autoridades e os poderes. Foi por ele e para ele que 
Deus criou tudo. Já existia antes de tudo e é ele que dá consistência  
a tudo o que existe.  Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é a 
origem, o primeiro dos ressuscitados, de modo que tem o primeiro 
lugar em tudo. Porque Deus achou por bem estar totalmente 
presente no seu Filho, e também, por meio dele, reconciliar consigo 
todo o universo, fazendo as pazes pela morte do seu Filho na cruz. 
E assim tudo o que existe na terra e no céu ficou em paz com Deus. 
Também vocês dantes estavam longe de Deus e no vosso íntimo 
eram seus inimigos, por causa do mal que praticavam. Mas agora, 
por meio da morte do seu Filho, Deus fez de vocês seus amigos, 
para vos trazer à sua presença perfeitos, dignos e sem culpa. Mas, é 
preciso que se mantenham firmes e bem fundamentados na fé, e 

não se afastem da esperança que receberam quando ouviram a Boa 
Nova, essa Boa Nova que tem sido anunciada a toda a gente deste 
mundo e da qual eu, Paulo, me tornei pregador. Neste momento, 
sinto-me contente pelo que sofro por causa de vocês, pois o que eu 
sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, completa 
os sofrimentos que Cristo padeceu por ela. Deus chamou-me para 
servir a igreja. Encarregou-me dessa tarefa para que vocês fossem 
beneficiados, ao realizar-se em vocês a mensagem de Deus. Esta 
mensagem é o plano misterioso que Deus tinha, sem o revelar à 
humanidade nos séculos passados, mas que agora deu a conhecer 
aos crentes. E deu-lhes também a conhecer a imensa riqueza desse 
plano para todos os povos. E o plano de Deus é que em vocês está 
Cristo que é a vossa esperança da glória divina.” 
   
Col. II, 9-10 
“Porque Deus está totalmente presente em Cristo, de forma 
corporal, e vocês estão totalmente nele, que domina todos os 
poderes e autoridades.” 
 

Col III, 9-11 
“Não mintam uns aos outros, porque vocês já são diferentes do que 
eram e deixaram-se dos velhos hábitos. Vocês agora são diferentes, 
renovados de acordo com a imagem do próprio Deus e criados por 
ele para o conhecerem. Assim, não se irá pôr mais a questão de ser 
ou não ser judeu, de estar circuncidado ou não, de ser ou não 
civilizado, estrangeiro, escravo ou livre, pois Cristo é tudo e está em 
todos.” 
 

1Cor XV,28 
“E quando Deus colocar todas as coisas debaixo do poder do Filho, 
também este se colocará debaixo do poder do Pai que lhe entregou 
tudo. E, deste modo, Deus será tudo para todos.” 
 

Hebr. II, 7-8 
“Fizeste-o um pouco inferior aos anjos, coroaste-o de glória e 
dignidade, deste-lhe poder sobre todas as coisas. Ora, se a Sagrada 
Escritura diz que Deus sujeitou tudo ao ser humano, que dizer que 
nada ficou fora do seu domínio. Mas o certo é que ainda não vemos 
que todas as coisas estejam sujeitas a ele.” 


