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Tudo o que sobe converge. Esse é o aforismo de Teilhard de Chardin (1881-1955), 
jesuíta, paleontólogo e filósofo, que percebeu a convergência que vem do Alto. Após séculos 
de rompimento entre Ciência, Religião e Filosofia, em caminhos sem interseção aparente, 
Teilhard apontou o ponto de convergência, como paralelas de uma geometria projetiva, em 
linhas que se encontram no infinito, que é Deus.  
 

Para Teilhard, “tudo está imerso em uma transcendência e dela recebe seu sentido. 
No começo de tudo, está Deus como o ponto Alfa, Deus origem de  todo ser, que  fez 
nosso  planeta  literalmente  explodir em formas cada  vez mais perfeitas de  vida. E no termo 
de  tudo, no ápice de seu movimento e de seu sentido, está Deus 
como o ponto Ômega; ou Deus para o  qual tudo tende e que, repetindo Aristóteles, 
“move como objeto de amor”. Na linguagem do evangelista João, Jesus 
“sabendo  que  vinha  de  Deus e  voltava  para  Deus” 
está  descrevendo o itinerário de tudo o que é criado:  a origem e o destino de tudo”1. 

 
No entanto, a ideia dessa convergência que, por fim, une origem e destino em circuito, 

vem sendo desenvolvida desde a antiguidade. Anaxágoras (499 a.C.-428 a.C.), fundador da 
primeira escola filosófica de Atenas, propôs o abandono das narrativas mitológicas sobre o 
elemento original do Universo e postulou a teoria baseada na existência de várias sementes 
(spérmata, no Grego antigo). Os quatro elementos de Empédocles (água, ar, fogo e terra) se 
convertiam em uma infinidade de elementos qualitativamente diferentes e imutáveis, como 
sementes de todas as coisas2. Todos os seres e objetos seriam compostos pela junção de todos 
os elementos existentes, de modo que “tudo está em tudo”3. Anaxágoras lançara a ideia do 
átomo.   

 
Os ecos da filosofia de Anaxágoras foram ouvidos. Ao admitir que a matéria é 

constituída por átomos, a Ciência reconheceu as sementes na origem de tudo. O filósofo 
acreditava que as sementes agregavam-se por meio de uma força, uma inteligência que tudo 
governa. 

 
As ideias de Anaxágoras se mantiveram vivas na obra de Platão (428 a.C.-347 a.C.). No 

diálogo intitulado Timeu, Platão desenvolveu a ideia de uma inteligência ordenadora do 
universo4. Nessa obra, o personagem-título Timeu apresenta a figura do demiurgo (etimologia: 
demios (de demos, povo), "do povo" e ourgos, "trabalhador"), o deus artesão, a causa do 
mundo sensível, princípio inteligente da geração do cosmo; o artífice, o pai, o arquiteto do 
Universo.  

 
Enquanto Anaxágoras e Platão discutiam o mundo das ideias, Aristóteles (384 a.C. – 

322 a.C), discípulo de Platão, defendia a experiência e a observação como fontes do 
conhecimento. Para isso, desenvolveu o método dedutivo que se utiliza da razão para alcançar 
a verdade, o que, a princípio, distanciou o aluno de seu mestre. No entanto, ao aplicar esse 
método na investigação da natureza, Aristóteles deduziu a necessidade de uma causa 
primária, motor de todo o movimento do Universo.  Por outro caminho, Aristóteles encontrou 
o mesmo princípio que Platão chamara de demiurgo, como se o aluno finalmente tivesse 
entendido seu mestre. O primeiro motor, conceituado em sua obra Metafísica5: aquele que se 
move sem ser movido; o motor do cosmos. 
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Tal dedução de Aristóteles reaparece no título da nota complementar nº 1, do livro O 
Grande Enigma, de Leon Denis (1846-1927): “Sobre a necessidade de um motor inicial para 
explicar os movimentos planetários.6” O autor francês utiliza a divisão de Aristóteles para 
classificar os seres da natureza em três categorias: 

- aqueles que recebem e não transmitem o movimento; 
- aqueles que o recebem e transmitem a outros corpos, como agentes de transmissão; 
- e “as fontes primeiras do movimento, que o dão de sua plenitude, nada recebendo do 

exterior6”. 
 

Denis cita o artigo do Professor Bulliot, que defendeu: pela hipótese mecânica de 
Descartes, “os corpos privados de atividade própria conservam-se absolutamente passivos, 
entregues às impulsões do exterior”.  Mas, qualquer que seja a hipótese sobre a natureza 
íntima da matéria, basta encontrar nos corpos em movimento “a necessidade de recorrer a um 
primeiro motor”.  
 

Essa necessidade, deduzida por Aristóteles no século III a.C., reapareceu na Summa 
Theologica7, de Tomás de Aquino (1225 – 1274) que reconheceu no motor incriado (a causa 
não causada) a mão de Deus.  
 

Essa é a questão central de que tem se ocupado Filosofia e Religião desde sempre. Por 
isso, é objeto da pergunta inaugural de O Livro dos Espíritos8, organizado pelo professor 
Hippolyte Léon Denizard Rivail (1804-1869), sob o pseudônimo de Allan Kardec.  Ao perguntar 
“que é Deus” à equipe do Espírito da Verdade, obteve a resposta que remonta aos filósofos da 
antiguidade: 

- Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. 
 
 É a partir do Motor Incriado que o cosmos se movimenta em uma trajetória que se 
repete em diferentes manifestações da natureza: a lei circular. Acerca dessa trajetória, Leon 
Denis afirma:  

 
“A lei circular preside a todos os movimentos do mundo, rege as evoluções da 

Natureza, a história da humanidade. Cada ser gravita em um círculo, cada vida descreve um 
circuito, toda a história humana se divide em ciclos.  

Os dias, as horas, o ano e os séculos rolam na órbita do Espaço e do tempo, e 
renascem, porque seu fim,  se há um fim, é precisamente o de voltar ao princípio. Os ventos, as 
nuvens, as águas, as flores e a luz seguem o mesmo destino. (...)” 

“Todo ser já existiu; renasce e sobe, evolve assim em uma espiral, cujas órbitas vão 
aumentando cada vez mais”(...) 

“É preciso renascer – é esta a lei comum do destino humano, que também evolve em 
um círculo de que Deus é o centro6”. 
 
 Essa mesma trajetória circular reapareceria anos depois nas observações psicanalíticas 
de Jung. Sigmund Freud (1856–1939) havia se dedicado ao inconsciente, a princípio limitado 
aos conteúdos reprimidos ou esquecidos, “embora ele tenha chegado a discernir as formas de 
pensamento arcaico-mitológicas do inconsciente”, conforme constatou Carl Gustav Jung (1875 
– 1961)9. Coube, porém, a Jung conceber as camadas do inconsciente: uma mais superficial 
(inconsciente individual) e outra mais profunda, “que já não tem sua origem em experiências 
ou aquisições pessoais, sendo inata”, chamada por ele de inconsciente coletivo. 
 
 O autor se explica:  
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 “Eu optei pelo termo “coletivo” pelo fato de o inconsciente não ser de natureza 
individual, mas universal; (...) Em outras palavras, são idênticos em todos os seres humanos, 
constituindo, portanto, um substrato psíquico comum de natureza psíquica suprapessoal que 
existe em cada indivíduo9”.  
 
 Jung denominou de arquétipos os conteúdos desse inconsciente coletivo; “tipos 
arcaicos – ou melhor – primordiais, isto é, de imagens universais que existiram desde os 
tempos remotos9”.  
 
 Entretanto, foi na prática clínica que Jung aprimorou sua teoria ao se deparar com o 
fenômeno universal da lei circular. O psiquiatra constatou que muitos pacientes, quando 
estimulados a desenhar, no decorrer do processo terapêutico de conscientização do 
inconsciente, produziam espontaneamente figuras circulares – mandalas. O psicanalista 
reconheceu que “a simples tentativa nessa direção costuma ter efeito curativo, no entanto só 
quando ocorre espontaneamente9”.  
 

A palavra mandala tem origem sânscrita e significa círculo. “Este termo indiano designa 
desenhos circulares rituais9”. No âmbito dos costumes religiosos e na psicologia, imagens 
circulares são desenhadas, pintadas ou dançadas. Aparecem espontaneamente em “sonhos, 
em estados conflitivos e na esquizofrenia9”. Frequentemente contêm uma quaternidade, sob a 
forma de estrela ou cruz, ou ainda um quadrado. A “quadratura do círculo” é o arquétipo da 
totalidade, pois a quaternidade é uma unidade – o esquema da imagem divina -, como 
mostram as visões bíblicas de Ezequiel, Daniel e Enoch. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Exemplo de mandala com a figura 
quaternária no centro. Disponível em: 
https://www.piqsels.com/de/public-
domain-photo-fpwsd.  Acesso em 28 de fev. 
de 2022 

 

Ilustração de mandala com o 
centro solar. Disponível em: 
https://www.piqsels.com/pt/p
ublic-domain-photo-zrera.  
Acesso em 28 de fev. de 2022 
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A quaternidade no livro de Ezequiel (1:5-6)10: “E do meio dela saía a semelhança de 
quatro seres viventes; e esta era a sua aparência: tinham a semelhança de homens. E cada um 
tinha quatro rostos, como também cada um deles, quatro asas”. 
 

A quadratura presente em Daniel (7:2-3)11: “Falou Daniel, e disse: Eu estava olhando 
na minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. 
E quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar”. 
 

E a repetição em Enoch (22:1)12: “Dali eu me dirigi para outro lugar, onde vi a oeste 
uma grande e elevada montanha, uma forte rocha, e quatro lugares deleitosos”. 
 

Jung relata que “os egípcios representavam Deus, o Senhor do Mundo, sentado sobre o 
lótus, planta aquática cujos frutos e folhas são redondos9”. Existem numerosas representações 
do filho do Sol sentado na flor de lótus, que também é o trono habitual dos deuses da Índia; 
“com isso estaria indicado o movimento circular do entendimento (mentis) que em toda parte 
retorna a si (mesmo). Esta é a origem das transformações e circuitos rituais (circuitiones), os 
quais representavam uma imitação do movimento do céu. O céu, porém, era chamado pelos 
estoicos de Deus redondo e circulante”. Mesmo conceito presente na interpretação simbólica 
do Salmo 11,913 (“os ímpios caminham em círculo”); “caminhavam sempre apenas na periferia 
sem jamais atingirem o centro, que seria Deus9”. 
 

A mandala, desenhada espontaneamente por tantos pacientes, era o símbolo da 
totalidade psíquica e, “ao mesmo tempo, uma imagem de Deus, uma imago dei, porquanto o 
ponto central, o círculo e a quaternidade são símbolos de há muito conhecidos de Deus”. “A 
totalidade – isto é, o esférico – é enfatizada como sendo a essência da personalidade9”. 

 
Jung lembra que a lei circular é reproduzida por Clemente de Alexandria (150 d.C-215 

d.C) nos versos de Orfeu9: 
 
“As obras dos mortais são ramos sobre a terra, 
não há um destino apenas na mente, 
ele se move em círculo, 
tudo à volta não se detém em um só ponto, 
mas tem o percurso com o qual começou.” 
 

A mesma constatação psicanalítica sobre o fenômeno da mandala no processo de 
manifestação do inconsciente foi descrito pela psiquiatra brasileira Nise da Silveira no final da 
década de 1950. Ao ser transferida para o setor de Terapia Ocupacional do Hospital Pedro II no 
Rio de Janeiro, a médica percebeu que muitos pacientes esquizofrênicos desenhavam no chão 
e nas paredes14. Segundo Freud, o neurótico poderia ser tratado pela palavra, ou seja, pela 
psicanálise; para o esquizofrênico, porém, “a palavra não dá conta. Para esse paciente, o 
tratamento deveria ser pela imagem”, segundo o biógrafo de Dra Nise, o jornalista Bernardo 
Horta14. Ao oferecer materiais de pintura e modelagem aos internos da instituição, houve uma 
explosão de pinturas, desenhos e esculturas. A psiquiatra observou algo em comum nas 
produções: as formas circulares. Dra Nise enviou fotos ao próprio Jung, na Suíça, que 
confirmou em carta serem as mandalas que ele também havia observado. 

 
As formas circulares que se manifestavam durante o tratamento de tais pacientes 

eram a expressão da inconsciência nos momentos de crise, na tentativa de reequilibrar a 
psique e reconectar com sua essência. Na parábola de Jesus, é o momento de despertar do 
filho pródigo que decide: “Levantar-me-ei e irei ter com meu pai” (Lucas 15:18)15. 
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Esse circuito em busca da plenitude encontra-se no lótus de mil pétalas do hinduísmo 
e na estrela de Davi do Judaísmo, conforme Joanna de Ângelis16. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Veneranda Joanna conecta-se com as observações de Jung e reitera que o Arquétipo 

Primordial, a manifestação primeira no inconsciente coletivo de todos, é Deus, a fonte 
inexaurível da vida. Nos conteúdos profundos do ser, o self - terminologia usada por Jung  - ou, 
nas palavras de Jesus, o reino de Deus que está dentro de cada um,16 - é “o herdeiro do 
arquétipo primordial, em cujo cerne a vida é plena17” . 
 

Para elucidar o processo do simbolismo, Joanna recupera a proposta de Ken Wilber 
(1949 -) que analisou os estágios de consciência e classificou-os em três fases: pré-pessoal, 
pessoal e transpessoal17. 
 

Na fase pré-pessoal, a consciência ainda estagia no sensório-físico, fantasmagórico-
emocional; tem uma mente representativa. O inconsciente é quem governa as ações e os 
símbolos são recursos que favorecem a comunicação17. Nessa fase, as manifestações fazem-se, 
portanto, através de símbolos. Nesse estágio de predomínio do inconsciente, Joanna reafirma 
que  “a perfeição, estaria, em princípio, caracterizada pelo símbolo do círculo”18. (...) O self “é 
possuidor de símbolos e imagens que se encontram no Arquétipo Primordial, do qual se origina, 
conduzindo o embrião do ego e da consciência” “ao mundo da luz inicial..18.” 

 
De volta ao aforismo: tudo o que sobe converge. Ciência (Descartes, Jung, Nise da 

Silveira, Ken Wilber), Filosofia (Anaxágoras, Platão, Aristóteles, Teilhard de Chardin) e Religião 
(Tomás de Aquino, Allan Kardec, Leon Denis, Joanna de Ângelis) convergem para Deus, como 
paralelas que se encontram no Infinito. 

 
 No processo de atendimento a seus pacientes (ímpios caminhando em rodilha; Salmo 
11,913), ao iniciarem o processo de cura (saindo da periferia em direção ao centro), o ego tenta 
se organizar a partir da força que haure no self (conteúdo profundo do ser; o Reino de Deus 
dentro de cada um). Nesse momento, Jung descreveu pioneiramente a produção espontânea 
de imagens circulares, representações simbólicas de uma fase pré-pessoal, sediadas no 
inconsciente coletivo, inatas, comuns aos seres viventes: a mandala, a quadratura do círculo, a 

Flor de lótus de mil pétalas. 
Disponível em: 
https://pxhere.com/pt/photo/16159
05?utm_content=shareClip&utm_m
edium=referral&utm_source=pxhere
Acesso em 28 de fev. de 2022 

 

Estrela de Davi. Disponível em: 
https://www.piqsels.com/pt/publ
ic-domain-photo-suwok.  Acesso 
em 28 de fev. de 2022 
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flor de lótus, o circuito da perfeição, a estrela, a rotunda, a espiral, o ovo, o cerne, o ponto 
Alfa, o motor inicial, a unidade, o que está em tudo, o demiurgo; em uma só palavra, Deus. 
 

 *Bruno Squárcio Fernandes Sanches 
bsquarcio@gmail.com 
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