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Introdução 
 

Robert Spaemann - revelou sua admiração 
por Joseph Ratzinger, descrevendo-o como 
um filósofo que havia unificado a Filosofia e 
a Teologia. Indicava, assim, o início de uma 
nova etapa no desenvolvimento do 
pensamento humano. 
Ramon Llull, 700 anos antes, atingiu o 
mesmo objetivo: pela primeira vez, explicava 
a convergência entre o esforço exercido pela 
limitada razão humana e os conhecimentos 
recebidos na Revelação, superou com a sua 
metafísica as noções gregas de Logos e de 
substância e, portanto também a Lógica 
aristotélica.  
 
 

Razão e Fé , em Llull 
 

O contexto histórico e as experiências vitais 
de  Llull fizeram dele um homem que 
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assumiu plenamente a fé cristã. Apesar de 
estar convencido de que o mundo se 
encontrava fixo no mal, vivia intensamente o 
desejo de ajudar os povos que ainda 
desconheciam seu Deus que  amava e 
perdoava àqueles que não possuíam ainda 
sua mesma fé e compreendia a 
impossibilidade de fazê-lo. 
 
Imbuído da necessidade de respeitar a 
liberdade de todos, deduziu, baseado na sua 
fé, a possibilidade de se explicar cada vez 
melhor, exclusivamente pela filosofia as 
verdades acreditadas, sem apoiar-se na fé.  
 
O universo, dizia, comporta-se sempre de 
acordo com o misterioso querer divino. Até 
os movimentos espontâneos da natureza e 
os atos inconscientes dos homens tinham a 
sua origem no Verbo Divino. Se o mundo 
funcionava assim, bastaria conhecê-lo bem 
exclusivamente com a filosofia, para chegar 
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às conclusões racionais que necessariamente 
coincidiriam com a fé cristã.  
 
Não se apoiou na fé para explicar sua 
metafísica, nem para concluir com nova 
lógica real, a sua Arte.  
 
 A metafísica de Llull ultrapassa a metafísica 
tradicional 
 
Não foi fácil juntar a sabedoria revelada e o 
saber filosófico deduzido. Sua união só podia 
ser explicada graças à sua única origem, mas 
exigia entrar profundamente no mistério do 
Ser divino 
 
Este saber sobre Deus, porém, não é apenas 
especulativo, por isso partiu de um conjunto 
de experiências pessoais entre as quais 
estava a fé. Llull sabia que a realidade que o 
envolvia era uma realidade criada. Seu 
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pensamento de algum modo participava de 
sua fé.  
 
No início do Livro da Contemplação  Llull 
exulta de alegria ao verificar que Deus, como 
ele diz, está “no ser”: 
 

“Honra e reverência sejam feitas a 
Vós, senhor Deus, que tendes dada 
tanta graça ao vosso servo, que seu 
coração nada no gozo e na alegria, 
como o peixe nadando no mar; gozo 
e alegria que o atingem, Senhor, 
quando considera que o vosso Ser, 
Senhor, está no Ser”1. 

 
Vincula a alegria da vida ao conhecimento de 
Deus. Seu pensamento e sua vida  devem 
apoiar-se na possibilidade de se conhecer 
algo do ser divino; só assim seu pensar 
filosófico poderá sustentar a si mesmo. Deve 
                                                      
1
 .   
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entender pelo menos uma parte daquilo em 
que acredita, e insiste  que o homem foi 
feito para entender. 
 
 Não basta acreditar na fé, porque o 
entender, diz, convém melhor com a 
natureza humana do que o acreditar.  
 
Deu-se conta, porém, das dificuldades da 
metafísica tradicional. Talvez a primeira e 
mais importante delas, afirma claramente 
que o ato que coloca a coisa pensada no 
pensamento – o ato aristotélico da enérgeia 
– não é o mesmo que fornece existência 
extra-mental à coisa pensada. 
 
Também não ignorava que o ato humano de 
conhecer é limitado e incapaz de esgotar o 
conteúdo dos entes. Sabia que não poderia 
pular a distância que vai do pensar para a 
existência extra-mental. 
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 Como resolverá estas dificuldades? Com a 
sua noção de “ato”, que unificando os dois 
âmbitos do ser, o do ser e o do conhecer, 
anula esta distância.  
 
 

O que entende Llull por ato? 
 
Por ato, entende “atividade”, expressada 
sempre por algum termo verbal. Llull sabe 
que o ato é “princípio de realidade e do 
entender e está interessado nesses dois 
tipos de atividades: na que dá ao ente seu  
ser extra-mental e na  que coloca esta 
realidade no pensamento.  
 
Se interessará pela realidade de Deus, para 
depois explicar o universo criado. Depois 
considerará a realidade do pensamento. 
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Llull diz que Deus é o “Ato Puro e Infinito de 
Ser”, às vezes também denominado “Ato 
completo”.   
 
Tudo quanto não for Deus serão entes 
constituídos por atos de ser “finitos”, que  
são como algum tipo de “potência passiva”, 
a capacidade de receber o ato finito.  
 
Sobre os entes, Llull dirá que seus princípios 
são  o “ser”e a “essência”. Ambos em 
conjunto principiam o ente. A essência tem 
algo de abstrato e é sustentada pelo “ato 
finiro de ser”do ente. 
 
Toda atividade é “correlativa”. Com este 
termo  quer expressar que a atividade é do 
sujeito que a realiza e que a ela 
corresponde sempre um objeto. Considera, 
portanto três elementos na essência de uma 
atividade. O “ato de amar”, por exemplo, 
implica sempre um amante - e um “amável”. 



9 
 

 
Na atividade divina, o sujeito se identifica 
com o objeto, por isso, no exemplo citado do 
ato de amar, Deus é o Amante e também é o 
Amado.  
 
Em todas as outras atividades o objeto não 
se identifica com o sujeito.  No amor 
humano o objeto do amante é o amável, e 
não se identifica com o próprio amante; há, 
portanto uma distância a percorrer no 
tempo entre o amável e o amado. 
 
A atividade correlativa esclarece 
definitivamente que para fazer o bem, por 
exemplo, o sujeito já tem de ser bom, para 
conhecer, o sujeito  tem de ser inteligente, 
etc.  
 
Para Llull ao realizar uma determinada 
realidade o sujeito se mantém no ser que é, 
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embora não tenha alcançado a plenitude 
daquela atividade. 
 
Sobre o ato que coloca uma realidade no 
pensamento, Llull distingue também entre o 
pensamento divino e o humano.  
 
Considera que o primeiro só pode objetivar 
sua própria realidade divina, portanto a Ideia 
de Deus identifica-se com o próprio Deus. 
Por conseguinte, no conhecimento divino o 
abstrato identifica-se com o concreto. 
 
A essência de Deus coincide com o Ser 
divino. 
 
 Nos outros entes, a essência de suas 
atividades – amar, entender, durar, poder, 
etc. – não coincide com o sujeito que o ente 
é. 
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Sobre o ato humano de conhecer Llull 
explica que é um ato limitado e incapaz de 
esgotar o conteúdo dos entes extra-
mentais. Por isto o sujeito nunca se 
identifica com o seu objeto, e por 
conseguinte o abstrato pensado nunca se 
identificará com a realidade concreta 
objetivada. 
 
Por causa desta limitação e sabendo que 
Tomás de Aquino acusou Anselmo de ter 
dado um salto indevido passando do ente 
pensado para a existência extra-mental 
desse ente, Llull preferiu situar-se num lugar 
diferente para suas reflexões metafísicas e 
lógicas, e adotou uma nova perspectiva: a 
perspectiva do ato. 
 
Está perspectiva permite compreender 
melhor a atividade específica dos entes 
durante seu processo de mudança devida 
aos seus atos.  Os entes mudam pela sua 
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atividade e pela atividade dos outros entes, 
e continuam sendo o que eles são, até 
completarem sua mudança. 
 
Llull explica também que as atividades são 
diferentes entre si, pois cada uma tem um 
objeto próprio; porém pôde apropriar-se do 
objeto próprio de outra. A atividade da 
potência “entendimento”, por exemplo, que 
executa o ato de “entender” tem como 
objeto próprio o que é “inteligível”, mas 
pode também se apropriar do objeto próprio 
da “vontade”, que é o “bem”, podendo 
entender também o que já é bom.  
 
Llull, classifica também dois tipos de 
atividade, a substancial e a acidental. A 
primeira ocorre quando o sujeito e modifica 
a si mesmo atualizando seu objeto próprio. 
 
Exemplificando: o entendimento aperfeiçoa-
se ao entender-se, a vontade aperfeiçoa-se 
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ao amar-se. Llull as chama “substanciais” 
aqueles que aperfeiçoam a substância do 
sujeito. 
 
 As atividades “acidentais” aperfeiçoam só 
acidentalmente o sujeito que atua, porque 
atualizam objetos apropriados. 
 
 

A  Arte de Llull 
 
O pensamento grego entendia por Logos o 
envolvimento do conjunto de entes 
existentes, pela Luz de uma inteligência;  ou 
o vínculo das realidades existentes com 
inteligência. O mesmo que afirmar a 
racionalidade de tudo quanto for real.  
 
Ora, como Llull tem fé na atividade do Deus 
Uno e Trino, apoiando-se em suà concepção 
de ato, expandiu o Logos incluindo como 
mais uma realidade, tal como se verá daqui a 
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pouco, um ente humano concreto igual a 
Deus. 
 
A primeira consequência imediata desta 
expansão é a de que Deus entra no tempo e, 
portanto este fato torna-se algo pensável e 
racional.  
 
A segunda consequência será que a 
atividade humana, na medida em que se 
assemelhar à divina, poderá ser entendida 
pela razão.  
 
A Arte examina e reflete sobre como se 
entrelaçam as atividades todas dos entes; 
não só sob sua condição de verdadeiras ou 
falsas, mas também se são boas, poderosas, 
virtuosas, eternas, etc. O critério será 
sempre o chamado “Princípio da 
conveniência”. Sempre que Llull usar o 
termo “convém” referir-se-á à comparação 
dos atos de várias atividades.  
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A “conveniência” equivale sempre ao ato de 
ser que no juízo se afirma ou nega entre o 
sujeito e seu predicado. O “ser” não tem 
somente a função lógica de cópula entre o 
conceito do sujeito e o conceito do 
predicado, mas tem também o sentido de 
dar realidade àquela atividade. 
 
 Quando o ato chegar ao seu fim, o ato de 
conhecer, por exemplo, fará com que a 
realidade extramental seja igual ao objeto 
conhecido, e dirá que ocorreu a “verdade” 
no sujeito conhecedor; da mesma maneira, 
ocorrerá com as outras atividades. 
 
O Princípio primeiro que rege a sua Arte é o 
Princípio da Conveniência:  “se uma 
atividade inferior tem existência real, 
convém que exista a atividade superlativa. 
 



16 
 

Llull descobriu também a demonstração per 
equiparantiam, ou por equiparação: uma 
demonstração,  superior às duas 
demonstrações aristotélicas, a quia  — pelo 
efeito demonstra-se a causa — e a propter 
quid —pela causa o efeito.  
 
 
Junto com o Princípio da Conveniência, 
demonstra a realidade do ser extra-mental 
de um ato que ainda não chegou à plenitude 
de ser daquela atividade, ou de um conjunto 
delas.  
 
Finalmente, em sua Arte, Llull distribuirá os 
entes existentes em nove grupos: Deus, 
anjos, homens, animais, plantas., etc. A cada 
grupo aplicará uma série de princípios 
lógicos – Diferença, Concordância, 
Contrariedade, Principio, Médio, Fim, 
Maioridade, Igualdade e Menoridade – e 
observará e dimensionará as atividades 
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entrelaçadas dos entes entre si, 
possibilitando o conhecimento de suas 
mútuas influência graças à lógica de cada 
grupo.  
 
 

A sua Filosofia-Teológica 
 

Llull não pretendeu fazer uma filosofia do 
cristianismo baseada na fé.  No caso de ter 
sido esta sua intenção, bastaria utilizar a 
ideia do Deus Uno e Trino como porta de 
entrada de uma possível concepção geral do 
Ser. Llull não faz isto. 
 
Seus raciocínios começavam sempre com 
premissas exclusivamente racionais e, de 
acordo com a sua nova lógica real, avançava 
filosoficamente no conhecimento do real, 
ampliando, se for necessário, o sentido de 
algumas definições da Filosofia, tais como a 
do ato, a do Logos, a de substância, de 
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unidade, etc. Depois de concluídas, seria fácil 
verificar que suas conclusões coincidiam com 
o afirmado pela fé.   
 
Construiu sua Filosofia-Teológica sob a 
perspectiva do “ato”. Situado nessa nova 
perspectiva, pode observar as diferenças ou 
igualdades nos atos, os tipos de atividade e 
sua condição de atividade substancial ou 
acidental.  
 
Sua obra Metaphysica nova et compendios, é 
uma aplicação de sua Arte ao “conhecimento 
universal do ente enquanto ente”. Llull, já no 
início desta Obra, divide os entes em 
“incriados” – Deus   – e “criados”, 
consistindo estes nas outras realidades do 
universo.   
Esta perspectiva do ato de ser permite ao 
artista da Arte luliana crescer 
paulatinamente no conhecimento de Deus, a 
partir da evidência de que a divindade não 
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pode manifestar-se como não é. A criação e 
todas as manifestações divinas 
necessariamente devem ser manifestações 
do próprio ser de Deus, sem confundi-las 
com as alterações subjetivas que podem se 
encontrar nas consciências humanas, que 
nunca poderiam elevar o sujeito humano até 
um contato com o próprio Deus. 
 

 
O Ser Uno e Trino de Deus 

 
Llull axiomatizou sua metafísica mediante os 
Princípios do ato do Ser original, que são 
Princípios do ser e do conhecer, portanto 
maximamente universais, por não terem 
outros princípios anteriores. 
 
Estes Princípios são teológicos e não 
exclusivamente metafísicos, pois o que Llull 
pretende é explicar com boa lógica as 
verdades cristãs aplicando a sua lógica real a 
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toda atividade entitativa, começando pela 
divina. 
 
Segundo ele, estes Princípios são reais, 
ativos e quando constituem o ente divino, o 
Deus Uno, e Trino, são chamados por ele de 
Dignidades. Llull, portanto, amplia a 
concepção aristotélica de “substância”, que 
para o estagirita equivalia a uma unidade de 
ente, resultado de contínuas divisões, até se 
alcançar a unidade do seu ser.  
 
 Llull, de modo diverso, concebe a unidade 
como originada pela multiplicidade. Na 
concepção de Llull, estas Dignidades são 
movimentos distintos, que em suas múltiplas 
dimensões englobam-se uns nos outros, 
numa igualdade de dimensão.  
Dentre as Dignidades Llull cita o Amor, a 
Bondade, a Grandeza, a Eternidade, o Poder, 
a Sabedoria, a Vontade, a Virtude, a 
Verdade, a Glória, a Perfeição, a Justiça, a 
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Misericórdia, a Humildade... etc., sendo cada 
uma delas um Ato infinito, puro, igual às 
outras, e igual ao próprio Deus.  
 
Joseph Ratzinger apresentou, como um forte 
apoio à uma autêntica filosofia-teológica, 
uma nova  forma do pensar científico da 
física atual que pode ajudar a entender 
melhor a ampliação da noção de 
“substância” apresentada por Llull. 
 
  A física atual mostra o modo como uma 
“unidade” poderia ter sua origem, não pela 
divisão, mas pela composição de diversos 
movimentos superpostos. Refere-se às duas 
maneiras de se conceber hoje a “matéria”: 
como “corpúsculos” ou como “ondas”.  
 
Uma autêntica metafísica do Ser divino 
poderia afirmar que a absoluta atualidade 
do Deus Uno é o resultado englobado dos 
inúmeros atos infinitos das Dignidades.  
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Por serem também essas Dignidades 
Princípios ativos da realidade, 
necessariamente revelam a atividade do Ser 
divino, e, portanto pode-se concluir que o 
Ser de Deus é  Amor, é a Bondade, a 
Verdade, o Poder... etc.  
 
A continuação Llull também afirma que do 
maior Atocorrelativo  possível de suas 
Dignidades é também correlativa e gera em 
si mesmo um Outro Essencial Infinito, 
Eterno, Bom, Poderoso, etc. e que do gerado 
e do gerador procede um Essencial Infinito, 
Eterno, etc. e que  a eles três 
necessariamente convêm numa Unidade de 
Essência Infinita, Eterna, Boa, etc., pois se 
não fosse assim, haveria imperfeição nessa 
Unidade de Ato 
 

Após provar a Unidade da Atividade divina, 
Os outros entes combinam atos finitos das 
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diferentes atividades essenciais, constituindo 
um “ser”, escolhido livremente por Deus, e 
cuja essência é sustentada por este mesmo 
ato finito. 
 
De fato, na medida em que o homem 
participe de algumas Dignidades, estará 
participando no Ser de Deus, pois o Ser de 
Deus é o ser das Dignidades. 
 
 Prova-o diretamente a partir do Princípio da 
Conveniência, pois é evidente que se não 
existisse nenhuma atividade no universo, 
não existiriam atos bons nem maus, mas 
poderiam coexistir subsistindo alguns entes 
bons na presença de entes maus. Ora, se 
houvesse alguma atividade, não seria 
impossível a existência de algum ato bom.  
 
Então, conclui que, existindo atividades 
boas nos entes finitos, será necessária a 
existência de uma atividade superlativa em 
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Deus. Llull expressa o mesmo sentido desta 
demonstração com outras palavras, dizendo 
que a maior impossibilidade é existir 
maldade na Bondade divina, fraqueza no 
Poder divino, engano na Verdade divina etc. 
 
Tendo provado a existência em Deus de três 
Pessoas, Llull diz que Deus, ao criar o 
universo, manifestou-se tal como Ele é,  por 
conseguinte a criatura humana com a sua 
alma, é capaz de reconhecer o ser Uno e 
Trino de Deus observando a Obra da 
criação.  
 
Com efeito: Deus criou a alma humana com 
suas três potências para significar a sua 
Trinidade em sua Unidade. Começa assim 
sua antropologia teológica dizendo: por isto 
Deus quer que a memória intelectual, 
recordando algum objeto, gere um 
entender igual à sua lembrança, e que da 
memória e do entendimento surja um 
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querer, um entender e um lembrar também 
iguais. Esta igualdade perfaz-se na forma do 
objeto que é igualmente lembrado, 
entendido e amado na alma humana. 
 
 E continua: assim como em Deus o Pai gera 
o Filho igual a Si mesmo, Deus quer que a 
memória gere igual entender. E  assim como 
do Pai e do Filho procede o Espírito Santo 
igual a ambos, assim os três quiseram que 
da memória humana lembrando e do 
entendimento humano entendendo, saia 
um querer igual ao lembrar e ao entender, 
para deste modo significar que o objeto é 
igualmente recebido pelas três potências da 
alma. 
 
E chega a sua conclusão: como as três 
potências da alma concordam entre si com 
menor nobreza, pois não são três 
substâncias, senão potências numa única 
substância, elas significam a maior Nobreza 
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que há em Deus, pois as três Pessoas não 
são em Deus potências numa substância, 
mas propriedades essenciais de uma 
Essência divina, portanto com sua menor 
nobreza a alma demonstra a maior Nobreza 
de seu Criador, quando este nos manifesta a 
paternidade, a filiação e a processão divinas. 
 
Se o entendimento humano não pudesse 
entender os artigos da fé, o homem teria 
maior possibilidade de entender as coisas 
com menor concordância, e lhe seria mais 
impossível entender as coisas mais nobres e 
que melhor sabe significar, e isto é 
impossível. 

 
O Homem-Deus 

 
Llull, depois de provar a Unidade e a 
Trindade do ser divino, precisava provar a 
Encarnação da segunda Pessoa divina na 
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natureza humana, em Jesus Cristo, perfeito 
Deus e perfeito Homem. 
 
Fará isto na IV Distinção do impressionante 
Livro contra o Anticristo, considerando 
conjuntamente o Ato Puro da Grandeza 
divina com os Atos das Dignidades divinas, 
posto que cada uma delas é a mesma 
Essência de Deus. 
 
Ao comparar o ato puro da Grandeza divina 
com o ato de sua Vontade, exemplifica Llull, 
convém que este ato da Vontade seja um 
ato Puro e Completo do querer divino, um 
ato de Amor infinito, que só pode ser Amor 
a si mesmo, e, subordinado a este fim, 
queira que este Amor infinito esteja também 
em ato na criatura para que esta participe 
dele.  
 
É fácil então compreender que se o Maior 
Ato de Amor que Deus pode fazer é Amar a 



28 
 

si mesmo, e não amar mais algo que não 
seja Ele, esta deve ser sua primeira 
intenção. E é pensando neste seu Querer, e 
subordinada a esta primeira intenção, decida 
livremente criar Adão à sua imagem e 
semelhança, vendo nele toda a futura 
Humanidade.  
 
Portanto, diz Llull, a primeira finalidade da 
criação é que Deus seja homem e o homem 
seja Deus. Assim se compreende que o Amor 
infinito de Deus se derrame na criação do 
Homem-Deus. O Deus-Homem é assim a 
maior prova do Amor divino para com a 
criatura humana. 
 
Llull procede assim comparando o ato da 
Grandeza divina com o ato das outras 
Dignidades, chegando à mesma conclusão: 
ao encarnar-se, Deus entra no jogo da 
atividade humana, possibilitando que o amor 
da criatura humana, seu entendimento, sua 
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duração, sua verdade, sua paciência, todos 
seus atos,  imperfeitos e decaídos, tenham 
não só o modelo, mas também a 
possibilidade de se tornarem divinos, na 
medida em que  criatura humana participe 
no Ato de Ser divino 
 
 

 
A Antropologia-Teológica luliana 

 
Se a primeira intenção que tem Deus para 
realizar a criação foi tornar-se Homem e a 
segunda é que o homem se torne Deus, 
nada mais faz que repetir o que já afirmava 
São Irineu no século II: Deus se fez filho do 
homem para que o homem chegasse a ser 
filho de Deus. A diferença está no modo em 
que os dois chegaram a mesma conclusão:  

 
Irineu parte da fé e a explica, enquanto Llull 
parte do maior Ato de Ser do Deus Uno e 
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Trino, em Bondade, Verdade, Eternidade, 
etc. Sua antropologia filosófica passou, pois, 
a ser antropologia teológica. Não há 
continuidade sequencial entre uma e outra, 
mas o englobamento da antropologia 
filosófica pela antropologia teológica. 

 
Sendo Deus o principal objetivo de toda a 
criação, esta tem de passar pelo homem 
para assim chegar a Deus, pois o homem é a 
única criatura composta de espírito é 
matéria, e portanto inclui em si mesmo  
tudo o criado.  
 
Assim sendo, os homens se  aproximam de 
Deus na medida em que se identificam com 
o Homem-Deus. Esta identificação é 
resultado da Encarnação. 

 
O ser humano quando delibera, ama, 
lembra as diferentes possibilidades de 
escolha de realização, buscando o objeto 
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moral das virtudes que devem integrar o 
seu ato, percebe que essas virtudes que 
integram cada ato são muitas  também que 
não pode ultrapassar o grau de 
endeusamento que Deus determinou para 
ele. Mas não está sozinho nesse trabalho, 
porque graças à Encarnação participa da 
identificação parcial com a atividade divina, 
podendo se equiparar em cada ato a 
atividade  humana e a divina. 
 
Llull baseia sua antropologia teológica na 
unidade de todas as virtudes criadas, as 
três  criadas por Deus nas criaturas 
humanas, que expressam a atividade divina 
— a fé, a esperança e a caridade —e as 
cinco virtudes morais. O homem livre, diz 
Llull, deve escolher, sempre com a sua 
liberdade, o melhor objeto moral possível 
no conjunto dessas virtudes.  
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Embora o ser humano nunca perca a 
imagem divina porque sempre contará com 
suas potências espirituais, sua atividade 
pode decair, tornar-se até viciosa. Por mais 
que Deus mantenha sua primeira intenção 
na criação – fazer-se homem — torna-se 
necessário sempre que o homem quera ser 
Deus. 
 
 
 
 

Conclusão 
 
Llull mostrou como na íntima atividade do 
Ser de Deus existe uma multiplicidade de 
três Pessoas, cada uma delas sendo por sua 
vez o resultado de inúmeros atos 
correlativos das Dignidades, constituindo 
no seu conjunto uma única Essência.   
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Em sua suprema liberdade, o Deus Trino, 
decide criar um universo, sem qualquer 
tipo de necessidade de ser o mais perfeito 
possível, e criar nele uma criatura imagem 
de Deus e fim de tudo o criado. Um 
primeiro homem de uma humanidade cuja 
natureza Deus assumirá para sempre num 
momento da história humana. Ao unir 
deste modo as duas naturezas, a divina e a 
humana, na Pessoa do Filho, possibilitará o 
endeusamento de todas as criaturas 
humanas. 
 
Para edificar esta sua particular filosofia-
teológica, Llull precisou ampliar algumas 
noções filosóficas tais como a de “ato”, 
“movimento”, “substância”, 
demonstração”, etc. a fim de adaptá-las às 
necessidades de sua teologia. 
 
Llull ultrapassa também a definição de 
Boécio de “Pessoa”, que apenas serve para 
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a pessoa humana. O paradigma de pessoa é 
a Pessoa divina, totalmente espiritual, que 
subsiste junto com outras pessoas divinas 
numa única essência. Deste modo Llull 
mostra a Personalidade divina.  
 
A criatura humana tem a possibilidade de 
crescer no seu endeusamento pelo Ser 
Completo de Deus. Não só pelo amor, mas 
por todos os atos das Dignidades divinas, 
ou seja os atos da  Bondade, da Grandeza, 
da Eternidade, do Poder, da Virtude, etc. 
O que torna possível o crescimento no 
endeusamento do homem é o crescimento 
na participação de sua semelhança com o 
Ser divino, que deve ser também um 
crescimento na participação na Sabedoria 
divina. 
 

Esteve Jaulent 


