
CAUSA DE CANONIZAÇÃO DO BEATO RAIMUNDO LÚLIO
 
A veneração que o povo cristão de Maiorca devota a Raimundo Lúlio é 
grande. Basta dizer “o beato” para todos entenderem de quem se está 
falando. O postulador da Causa de canonização de Raimundo Lúlio, Dr. 
Gabriel Ramis, informou-nos no passado mês de setembro que antes é 
preciso obter da Santa Sé o reconhecimento do culto que se lhe atribui. 
Uma das tarefas necessárias para obter a confirmação do culto é a de 
voltar a estudar os processos já realizados nos séculos passados. Podem se 
agrupar em três seções: a primeira, são as declarações sobre temas 
diversos feitas durante os anos 1612 e 1613; a segunda, o processo do ano 
1751 e finalmente os processos de 1905 e 1911. Os processos da terceira 
seção não oferecem problemas. O de 1905 está já impresso e o segundo 
encontra-se no arquivo da Congregação das Causas dos Santos. 
 
O que apresentam maiores dificuldades são os da primeira e segunda 
seção. Todos estes processos são manuscritos, e o de 1751 foi traduzido 
para o italiano em Roma. Para poderem ser estudados com facilidade e 
método, é preciso fazer a transcripção dos mesmos e ser for necessário a 
edição crítica. São um total de 9.375 fólios. A Postulação microfilmou 
também um manuscrito de testemunhos sobre a santidade do beato que se 
encontra no arquivo do convento dos frades menores de São Isidro, em 
Roma. 
 
No momento já foram encaminhadas todas as obras do fecundo escritor, 
para serem examinadas pelos censores teólogos, nomeados pela Santa Sé. 
No dia 18 de outubro de 1999, na Chancelaria da Congregação para as 
Causas dos Santos, abriram-se as quatorze caixas contendo as edições 
impressas e as fotocópias de todo o opus lullianus, num ato histórico, 
esperado e desejado por todos os que se dedicam ao estudo da obra do 
sábio maiorquino.
 
O Postulador pede a todos os que obtenham alguma graça mediante a 
intercessão do Servo de Deus, Raimundo Lúlio, que o comuniquem ao 



seguinte endereço:
 
Rvd. Sr. Dr. Gabriel Ramis, pbro.
Apartado 26 – 07080 PALMA DE MAIORCA
 
Os que quiserem fazer alguma doação para contribuir no processo, podem 
fazer o depósito na
 
Llibreta d’estalvi (Caderneta de poupança) 
nº 2051 0015 15 1030061473 
 
De SA NOSTRA, Caixa de Baleares
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Disco local
	Raimundo Lúlio sabia, graças à sua singular visão prática das coisas, que Miramar não poderia manter-se apenas com as doações consignadas na Bula do papa João XXI (1276) e a Carta do rei Jaume II de Aragão (1291)


