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RESUMO 

Esta dissertação apresenta um estudo sobre a concepção de vida entendida como 
sem-porquê a partir das obras espirituais de Mestre Eckhart, mais precisamente, os 
Sermões Alemães (Deutsche Predigten), O livro da divina consolação (Das Buch der 
götlichen Trostung), Do homem nobre (Von dem edlen Menschen), Palestras de 
instrução ou conversações espirituais (Die Reden der Unterweisung) e Do 
desprendimento (Von Abgeschiedenheit). Seguindo o pressuposto do 
desprendimento, procura-se compreender e explicitar a concepção de vida sem-
porquê como a irrupção que des-vela Deus e homem. Assim, descreve-se 
primeiramente uma reflexão do que é o desprendimento de acordo com três 
dimensões: ôntica, ontológica e mística. A onticidade da pobreza absoluta nos 
remete imediatamente a uma análise do ontológico de todo ôntico, que para Eckhart 
é o ser de Deus em sua deidade, inapreensível para o homem. Entretanto, a análise 
do ser de Deus nos leva para a vida humana novamente - a unidade entre o 
ontológico e o ôntico no mundo. A dimensão mística fundamenta essa unidade como 
totalmente sem-porquê. Mas a possibilidade de falar e pensar sobre o 
desprendimento se faz a partir da manifestação da vida mesma. Não existe sermão 
definitivo, método milagroso, caminho percorrido ou estratégia eficaz para tal fim – é 
na realização da vida que se é capaz de perceber o ressoar da autorrevelação divina 
que nos escapa. Para elucidar essa manifestação e compreender o significado de 
vida como sem-porquê, esta dissertação analisa quatro perspectivas dessa injunção: 
a arché e o telos da vida, o tempo sob o viés do nun, o verbum e o ego sum qui sum 
como o que justifica a vida sem-porquê e a insistência no cotidiano mundano 
entendida como transcendência. É difícil expressar a profundidade do pensamento 
eckhartiano em relação à sua concepção de vida, pois todo seu esforço é resguardar 
o vigor desse des-velamento do enclausuramento de uma determinação. Não 
obstante, é daí que ele abre um novo horizonte para o sentido de vida. Com isso, 
não existe rotina e determinação em Mestre Eckhart. Todo o ordinário é o espelho 
do extraordinário e todo clamor eckhartiano tem em vista a urgência de restabelecer 
a unidade do que é corriqueiro pelo viés do que é essencial: a vida nossa de cada 
dia como sem-porquê. 
 
Palavras-chaves: Desprendimento, Deus, homem, cotidiano, vida sem-porquê. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

Diese Masterthese beschäftigt sich mit der Erforschung der Frage nach dem Begriff 
„Leben ohne Warum“ basierend auf den Werken des Meisters Eckhart, genauer 
gesagt, auf den „Deutschen Predigten“, auf „Das Buch der göttlichen Tröstung“, „Von 
dem edlen Menschen“, „Die Reden der Unterweisung“ und „Von Abgeschiedenheit“. 
Bei der Theorie der Abgeschiedenheit versucht man die Idee des „Lebens ohne 
warum“ zu verstehen und zu zeigen, die Gott und der Mensch ent-decken kann. So 
wird erstmals eine Reflexion darüber beschrieben, was Abgeschiedenheit ist, und 
zwar mittels dreier Dimensionen: Ontik, Ontologisch und Mystik. Die Ontik der 
absoluten Armut fordert eine Analyse der Ontologie aller Ontik und das bedeutet 
nach Eckhart das Gotteswesen in seiner Gottheit, die unbegreifbar für den Menschen 
ist.  Unterdessen bringt die Analyse des Wesens Gottes des Menschenlebens wieder 
– die Einheit zwischen dem Ontischen und dem Ontologischen in der Welt. Die 
mystische Dimension begründet diese Einheit als „Absolutum ohne Warum“. Aber die 
Möglichkeit des Sprechens und des Denkens über die Abgeschiedenheit führt zum 
erfüllten Leben. Es gibt keine endgültige Predigt, keine wundersame Methode, 
keinen bekannten Weg oder keine leistungsfähige Strategie dafür – nur in der 
Vollendung des Lebens ist es möglich, die subtile Äusserung von Gott, die uns 
entgeht, zu empfinden. Um diese Erfüllung zu erklären und die Lebensbedeutung als 
ohne Warum zu verstehen, untersucht diese Masterthese unter vier Perspektiven: 
arché und telos des Lebens, die Zeit unter dem Begriff des nun, das verbum und das 
ego sum qui sum, was das Leben als ohne Warum beweist und die Beharrlichkeit in 
der täglich von der Welt verstandenen Transzendenz. Es ist schwierig die Tiefe des 
„Leben-ohne-Warum-Begriffs“ von Meister Eckhart auszudrücken, weil seine ganze 
Bemühung darin besteht, die Kräfte dieser Ent-deckung vor einer begrenzten 
Bestimmung zu schützen. Und in dieser Hinsicht öffnet er einen neuen Horizont für 
den Grund des Lebens. Es gibt keine Routine und Determination bei Meister Eckhart. 
Alles, was ist, spiegelt das Außerordentliche, seine dringende Absicht ist die 
Widerherstellung der Einheit mit dem Gegenwärtigen, mit dem Wesentlichen, mit 
dem Leben im Alltag ohne Warum.  
 
Schlüsselworte: Abgeschiedenheit, Gott, Mensch, Alltag, Leben ohne Warum 
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2. DESPRENDIMENTO: PARA UMA VIDA SEM-PORQUÊ 

Quem busca o nada, a quem pode reclamar se encontra o nada? 
Encontrou o que buscou. Quem busca ou aspira por alguma coisa 
busca ou aspira pelo nada, e quem pede por alguma coisa, recebe o 
nada. Mas quem não busca e a nada aspira a não ser puramente 
apenas a Deus, para ele, Deus põe tudo a descoberto e doa tudo o 
que ele escondeu no seu divino coração para que isto lhe seja tão 
próprio como é próprio de Deus; nem mais nem menos, uma vez que 
anseia imediatamente apenas por Deus (ECKHART, 2006, p. 100, 
Sermão 11)45 
 

A busca só é busca quando aspira a algo ou quando aspira ao nada? Qual é o vigor 

da busca? O vigor da busca se essencializa na simples realização de si mesma 

enquanto ato de buscar. Entretanto é o “não buscar” que alcança a mais profunda e 

radical busca: Deus. Para o “não buscar”, Eckhart sugere o desprendimento:46 

O desprendimento, porém, tão perto está do Nada que coisa alguma 
é subtil bastante para nele ter lugar, a não ser Deus somente. Só Ele, 
com efeito, é simples e subtil bastante para bem caber no coração 
desprendido. É por isso que o desprendido não dá acesso senão a 
Deus (ECKHART, 2006, p. 149).47 
 

Qual o significado do “desprendimento”? Giachini (2006, p. 338), no glossário 

comentado dos Sermões Alemães I de Mestre Eckhart, apresenta a possibilidade de 

incompreensão da tradução do neologismo Abgeschiedenheit criado por Mestre 

Eckhart. Aqui entendemos que tanto o termo quanto a realização de seu sentido em 

ato exige uma renúncia de monta, algo que foge a nossas experiências usuais de 

abdicação.48 Além disso, para Caputo (1974), o desprendimento pressupõe uma 

experiência no seio do modo de ser e pensar do medievo: enquanto na atualidade 

                                                           
45

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 12, p. 211: Impletum est tempus 
Elizabeth (Luc. I, 57): Wer irgend etwas sucht oder erstrebt, der sucht und erstrebt das Nichts, und 
wer um irgend etwas bittet, dem wird das Nichts zuteil. Aber nichts sucht und nichts erstrebt als rein 
nur Gott, dem entdeckt und gibt Gott alles, was er verborgen hat in seinem göttlichen Herzen, auf 
dass es ihm ebenso zu eigen wird, wie es Gottes Eigen ist, nicht weniger und nicht mehr, dafern er 
nur unmittelbar nach Gott allein strebt. 
46

 No foco das primeiras pesquisas do tratado Von Abgeschiedenheit dispõe-se sobre a autenticidade 
desse texto de Mestre Eckhart. Após a publicação do tratado no segundo volume por F. Pfeiffer 
“Deutschen Mystiker des 14. Jahrhunderts” surgiram diversas discussões que se posicionavam em 
relação a essa questão. O trabalho do pupilo de Quint, E. Schaefer, marca um ponto de virada sobre 
a problemática da autenticidade: com base em uma investigação detalhada do conjunto dos textos 
escritos à mão por Mestre Eckhart, ele conseguiu provar sua autenticidade (ENDERS, 2008, p. 99). 
47

 ECKHART, Meister. Traktat von Abegescheidenheit. Op. cit, p. 211: Nun ist Abgeschidenheit dem 
Nichts so nahe, dass nichts derart feingefügt ist, dass es sich in Abgeschiedenheit aufhalten kann als 
Gott allein. Der ist <nämlich> so einfaltig und feingefügt, dass er sich in dem abgeschiedenen Herzen 
sehr leicht aufhalten kann. 
48

 Nas tentativas de adequação com o português e com nosso modo de pensar a realidade, 
geralmente interpreta-se Abgeschiedenheit como desprendimento, abandono, ser separado. Essas 
traduções se aproximam, mas não são as correspondentes imediatas do termo eckhartiano, pois no 
alemão “eckhartiano” já se tem uma remissão direta ao de, que e para do desprendimento. 



 

 

(fruto da modernidade) se tende a uma valorização exacerbada da experiência da 

subjetividade, os pensadores medievais estavam preocupados com a objetividade - 

eles subordinam o mundo sensível a um objetivo transcendente a partir de um 

anseio por unidade com ele.49 

De qualquer forma, traduz-se para o português o termo abegescheidenheit, no 

moderno alemão, abgeschiedenheit por desprendimento e/ou abandono.50 O que 

pode incomodar nessa tradução é a possibilidade dela ser compreendida a partir da 

acepção de renúncia e abnegação única e exclusivamente no sentido ascético-

moral. Apesar de envolver certo ascetismo, para Mestre Eckhart, o desprendimento 

diz respeito ao próprio ser de Deus: 

Quando o espírito livre se mantém verdadeiramente desprendido, ele 
força Deus a vir ao seu ser; e, se pudesse subsistir sem forma 
alguma e sem quaisquer acidentes, ele assumiria o ser próprio de 
Deus. Mas tal ser Deus a ninguém pode dá-lo senão a Si mesmo; eis 
por que Deus nada mais pode fazer pelo espírito desprendido do que 
dar-se-lhe a Si mesmo (ECKHART, 2006, p. 151).51  
 

Não obstante, Giachini esclarece a compreensão de Ab-geschieden-heit postulada 

por Mestre Eckhart:  

Abgeschiedenheit vem do verbo abscheiden que é composto por ab 
que designa “de” no sentido de afastamento, separação e scheiden, 
“deixar”, “separar” cujo particípio é geschieden, “deixado”, “separado 
de” enquanto heit indica a formalidade abstrato-essencial. Abschied é 
despedida, deixar ser. Abgeschiedenheit é o “estar separado de”, 
“desprendido” (GIACHINI, 2006, p. 337).52  

                                                           
49

 A objetividade eckhartiana se alicerça no transcendente não a partir da dicotomia entre criador e 
criatura, mas pela realização do Uno em que homem e Deus se essencializam como tais - o homem 
só conhece a Deus estando no próprio Deus Caputo (1974, p. 479). 
50

 Por considerarmos mais elucidativa, a tradução que utilizamos é a de Enio Paulo Giachini e de 
Raimundo Vier, abgeschiedenheit como desprendimento. 
51

 ECKHART, Meister. Traktat von Abegescheidenheit. Op. cit., p. 212: wenn immer der freie Geist in 
rechter Abgeschiedenheit steht, zwingt er Gott zu seinem Wesen; könnte er ohne jede äussere Form 
und ohne jeden Zufall dastehen, so nähme er Gottes Eigenschaft an sich. Das kann aber Gott 
niemand geben als sich selbst; deshalb vermag Gott einem abgeschiedenen Geist nicht mehr zu tun, 
als dass er sich selbst ihm gibt.  
52

 In.: ECKHART, M. Sermões alemães Vol. 1. Trad. e introdução Enio Paulo Giachini. Petrópolis/RJ: 
Vozes, 2006, p. 337, Verbete 4. Na versão em espanhol - Maestro Eckhart. El fruto de la nada (y 
otros escritos). Traducción Amador Vega Esguerra. Madrid: Ediciones Siruela 1998 [1ª edición, 5ª 
impresión] - Vega traduz diretamente do alemão para o espanhol Abgeschiedenheit como ser 
separado. Em UEDA, Shizuteru. Die Gottesgeburt in der Seele und der Durchbruch zur Gottheit. Die 
mystische Anthropologie Meister Eckharts und ihre Konfrontation mit der Mystik des Zen-Buddhismus. 
Gütersloh: Verlagshaus G. Mohn, 1965, p. 72: “Ser separado de tudo através da abnegação é o que 
Eckhart considera em sua terminologia como Abgeschiedenheit - calar, silenciar, esquecer, morrer, 
dormir, ser cego, ser mudo, ser sacrifício, a si mesmo odiar, pobreza, deserto, solidão, ali onde os 
seres humanos estão desquitados de toda multiplicidade, à noite em que nenhuma criatura brilha ou 
tem lugar na alma, escuridão etc.” 



 

 

Mestre Eckhart ao longo de seus sermões utiliza muitas palavras no sentido do 

desprendimento: livre, vazio, nada, solto, separar, morrer, serenidade. Esta, apesar 

de não ser tão utilizada quanto Abgeschiedenheit, é uma palavra bastante cara a 

Mestre Eckhart e mais imediatamente compreensível. Ela é a tradução de 

Gelassenheit, cuja etimologia a partir de gelassenheit ab, advém do verbo gelassen, 

deixar.53  

A questão é que se tomarmos desprendimento e serenidade pelo viés do 

deixar ser, vemos uma apologia eckhartiana em favor da autonomia das coisas, um 

não apego a nada com vistas à essência de Deus. Assim:  

O mais elevado e o extremo que o homem pode deixar é deixar Deus 
por Deus e para Deus. São Paulo deixou Deus por e para Deus; 
deixou tudo que podia tomar de Deus, tudo que Deus lhe podia dar e 
tudo que podia receber de Deus. Ao deixar tudo isso, deixou Deus 
por e para Deus e assim lhe restou Deus como Deus é em si mesmo 
em sendo, não no modo de seu ser recebido ou adquirido, mas no 
vigor do ser que Deus é em si mesmo. Ele jamais deu algo a Deus, 
nem jamais recebeu algo de Deus; é um e uma pura e clara união 
(ECKHART, 2006, p. 103, Sermão 12).54 

 

Segundo Enders, os termos Abgeschiedenheit e Gelassenheit nas Reden der 

Underscheidunge (ou no alemão moderno, Reden der Unterscheidung, 

Conversações espirituais) podem ser empregados de modo equivalente: “ambos se 

referem a um deixar a Deus, a si e ao mundo” (ENDERS, 2008, p. 103).55  

                                                           
53

 Sobre o tratado Abgeschiedenheit, veja: SCHAEFER, Eduard. Meister Eckharts Traktat “Von 
Abgeschiedenheit”. Untersuchung und Textneausgabe. Bonn: Ludwigröscheid Verläg, 1956; MIETH, 
Dietmar. Meister Eckhart: Einheit im Sein und Wirken. München: Piper, 1986; WAGNER, Jürgen. 
Meditationen über Gelassenheit: der Zugand des Menschen zu seinem Wesen im Anschluss na 
Martin Heidegger und Meister Eckhart. Hamburg: Kovac, 1995; PANZIG, Erik A. Gelâssenheit und 
Abgeschiedenheit. Eine Einführung in das theologische Denken des Meister Eckhart. Leipzig: 
Evangelische Verlagsanstalt, 2005; ENDERS, Markus. Gelassenheit und Abgeschiedenheit – Studien 
zur Deutschen Mystik. Hamburg: Verlag Dr. Kovac, 2008. 
54

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 13, p. 213: Qui audit me (Eccli. 
24, 30): Das Höchste und das Äusserste, was der Mensch lassen kann, das ist, dass er Gott um 
Gottes willen lasse. Nun lies Sankt Paulus Gott um Gottes willen; er liess alles, was er von Gott 
nehmen konnte, und liess alles, was Gott ihm geben konnte, und alles, was er von Gott empfangen 
konnte. Als er dies liess, da liess er Gott um Gottes willen, und da blieb ihm Gott, so wie Gott in sich 
selbst seiend ist, nicht in der Weise seines Empfangen – oder Gewonnenwerdens, sondern in der 
Seinsheit, die Gott in sich selbst ist. Er gab Gott nie etwas, noch empfing er je etwas von Gott; es ist 
ein Eines und eine lautere Einung. 
55

 O termo Abgeschiedenheit pode ser análogo ao de Gelassenheit de duas formas: “através de uma 
apreensão negativa entendida como separação, afastamento, fuga da criatura e do próprio eu” e por 
outra forma “positiva que implica diretamente a uma direção ao fundamento da significação da união 
mística”. Contudo: “o espectro de significação do termo Abgeschiedenheit não é inteiramente 
unificado com o de Gelassenheit, pois Mestre Eckhart teve o cuidado de utilizar em seu tratado Von 
Abgeschiedenheit a expressão Abgeschiedenheit como a mais elevada virtude e não Gelassenheit.  



 

 

Devido a essa proximidade pelo deixar ser, e pelo fato de Mestre Eckhart ter 

escrito um tratado Sobre o “Desprendimento” (Von Abgeschiedenheit) e não sobre a 

Serenidade, utilizaremos ao longo desta dissertação a expressão “desprendimento”. 

Mas mesmo de posse da interpretação de Abgeschiedenheit, qual o sentido do 

desprendimento para Mestre Eckhart? Podemos traçar um paralelo com a apathéia 

aristotélica, na Ética a Nicômaco, “os estados de impassibilidade e de repouso”, 

“virtude entendida como ausência de paixões”? Ou com a mística do êxtase em 

Plotino e seu imperativo “abandona tudo!”? Ou ainda, com a doutrina estoica da 

apatia, cuja liberação do querer passa por uma luta contínua da vontade moral de se 

colocar inalterado a tudo, ou melhor, da rejeição e da reprovação do mundo para 

uma ausência de inquietação interior? Ou com o abandono de Pseudo-Dionísio em 

sua Teologia Mística, que exige a renúncia das sensações e das operações 

intelectuais pela via do desconhecimento com vistas à união daquele que 

transcende toda essência e conhecimento como defende Libera (1999)?  

De acordo com Bernard McGinn (2001), o ensinamento eckhartiano sobre o 

desprendimento é o deixar ser que segue o paradoxo da mensagem cristã: “pois 

aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perdê-la, por 

causa de mim, vai encontrá-la” (Mt. 16-25). O paradoxo cristão eckhartiano versa 

sobre uma separação radical de tudo, mas capaz de unir todas as coisas com o ser 

do real, Deus. O desprendimento do Mestre dominicano não é ataraxia, apatia, 

insensibilidade, rejeição do mundo, negação do corpo ou indiferença: é busca 

incessante pela via apofática, uma “busca de Deus que deixa Deus ser Deus” 

(VANNINI, 1991, p. 18).56 

A rigor, Abgeschiedenheit comporta uma dimensão negativa e outra positiva: o 

primeiro momento do desprendimento demanda um querer o não querer. É ativo e 

implica em certo ascetismo porque exige ao homem separação, um deixar a si 

mesmo, a Deus e ao mundo. O segundo diz respeito à perfeição do próprio 

desprendimento, em que a renúncia anterior conduzirá à autonomia do deixado e o 

perfeito repousar em si, ser uno com Deus. O desprendimento é um exercício cuja 

orientação é Deus. Logo, o desprendimento pode ser interpretado num sentido 

negativo como desapego e num sentido positivo como ser de Deus: “vazio de 

criatura, cheio de Deus” (ECKHART, 2006, p. 150). Caputo (1974) afirma que é um 

                                                           
56

 Vannini diz que Eckhart afirma o desprendimento porque se reporta a Deus e pressupõe sua graça. 
É um constante caminho de vida espiritual. 



 

 

despojar-se de tudo o que não condiz ao humano e uma abertura à presença de 

Deus. 

Dessa forma, temos uma aparente dicotomia e uma necessária unidade: o 

desprendimento não diz respeito apenas à negação imediata do exterior; antes, é 

uma negação tão radical que ele mesmo se inclui nesse processo: o homem 

desprendido é livre até mesmo em relação ao próprio desprendimento. E nessa 

irrupção, se dá um retorno no qual Deus vem ao encontro de Si mesmo, pois pelo 

que lhe é natural e próprio, o desprendimento se relaciona diretamente apenas com 

Deus, puro nada. Vejamos a seguinte passagem: “o lugar natural e próprio de Deus 

é a unidade e a pureza nascida do desprendimento. É necessário, pois que Deus se 

dê a um coração desprendido” (ECKHART, 2006, p. 149).57 

Nesse sentido, enfatizar apenas um sentido ascético-moral para o homem é 

equivocado, uma vez que o que deve ser ressaltado é a liberdade ontológica, o 

desquitar-se das criaturas e o vínculo apenas com o que é – Deus. Além disso, o 

desprendimento não deve ser compreendido através de um viés utilitarista: ser 

desprendido para alcançar a Deus. Na verdade, o homem já vive desde a dinâmica 

da pureza de ser de Deus. Contudo, ainda assim, é preciso deixar ser para 

consumar a união do homem com Deus. Então, como traduzir o deixar ser? (BOFF, 

2006). O homem conhece um deixar ser expresso muitas vezes por uma renúncia 

corriqueira e banal no cotidiano, mas em que medida Eckhart fundamenta o deixar 

ser do desprendimento? A fim de elucidar essa questão e melhor entender a 

proposta do tratato Von Abgeschiedenheit,58 podemos afirmar juntamente com Haas, 

Caputo, Leão e Schürman,59 que o desprendimento pelo deixar ser perpassa três 

                                                           
57

 ECKHART, Meister. Traktat von Abegescheidenheit. Op. cit., p. 210: Gottes natürliche Stätte ist nun 
<aber> Einheit und Lauterkeit, <und> das kommt <beides> von Abgeschiedenheit. Deshalb muss Gott 
notwendigerweise sich selbst einem abgeschiedenen Herzen geben. 
58

 Vários estudos foram realizados sobre o tratado Von Abgeschiedenheit. Enders reúne as 
sistematizações elaboradas por J.Quint, E. Schaefer, E. Waldschütz e D. Mieth em oito categorias: I – 
Exposição da questão e a tese fundamental de todo o tratado; II – A superioridade do 
desprendimento sobre as mais elevadas virtudes (amor/caridade, humildade e misericórdia); III – o 
conhecimento completo e a onipotência do espírito desprendido; IV – as determinações gerais do ser 
do desprendimento como a forma mais fundamental do ser de Deus; V – o objeto do desprendimento: 
puro nada; VI – a oração do coração desprendido: sua uniformidade com Deus; VII – a nobreza e o 
fruto do completo desprendimento e VIII – o caminho mais curto para o desprendimento e seu 
fundamento (ENDERS, 2008, p. 107). 
59

 Trata-se, pois, de um ponto de convergência da vida ética-ascética e da vida mística na qual pode 
assinalar-se com toda agudeza a exigência que Deus põe ao ser humano de chegar a ser por graça o 
que Deus é por natureza (HAAS, 2002, p. 49). O primeiro momento do desprendimento é ativo e 
ascético, o segundo diz respeito a sua perfeição, a abertura mesma que deixa Deus ser Deus, o 
terceiro é a vida ou a existência correlacionada ao intelecto, a vida mística do desprendimento. 
(CAPUTO, 1975, p. 66). A serenidade atravessa três níveis integrados, de busca de si mesma em si 



 

 

dimensões intrinsecamente ligadas: a dimensão ôntica, a dimensão ontológica e a 

dimensão mística.  

Tendo em vista a unidade divina, a nobreza da alma e Deus em sua pureza, 

temas centrais dos sermões eckhartianos, a dimensão ôntica do desprendimento é 

pressuposta pela pobreza radical e pelo despojamento a ela inerente. A ontológica 

diz respeito à fonte em sua mais plena serenidade no cerne de todo ôntico. A 

terceira dimensão é a resultante do viver o mundo de Deus e Deus no mundo, a vida 

mística do desprendimento. 

O desprendimento expressa essas dimensões de modo unívoco na medida em 

que o homem desprendido se torna o espaço ontológico de realização do 

transcendente. O ôntico, o ontológico e o místico estão interligados na realidade de 

Deus e podem ser expressos no próprio homem. No entanto, o homem e todas as 

criaturas são nada, só possuem ser em Deus. Deus, por sua vez, não possui ser, é a 

pureza de ser. O que coopera para que Deus se posicione no homem é a alma em 

desprendimento (CAPUTO, 1974). 

A saber, Mestre Eckhart tem uma só reivindicação: que o homem se posicione 

de acordo com o que é enquanto nada de ser, pois Deus é à medida do nada que é.  

Diante disso, Eckhart tem em vista uma só realidade que abarca a ordem ontológica, 

ôntica e mística, pois tanto Deus quanto o homem possuem como imperativo o ser 

em desprendimento (RIBEIRO, 2004).60 Daí Eckhart exorta: “sai totalmente de ti 

mesmo por Deus e para Deus, pois assim Deus sai totalmente de si próprio por e 

para ti. Quando ambos saem de si, o que ali permanece é um simples Um singular” 

(ECKHART, 2006, p. 68, Sermão 5b).61 Com isso, na perspectiva de compreender o 

deixar ser do desprendimento, analisaremos as dimensões que o integram a partir 

do despojamento da pobreza, da pureza da unidade divina e do viver essa unidade 

no mundo.  

 

                                                                                                                                                                                     
mesma: o nível ôntico, o nível ontológico e o nível místico (LEÃO, 2007, p. 175). De modo análogo, 
Schürman também aponta essas dimensões através de uma análise de três aspectos do 
desprendimento: antropológico ontológico e transcendental (SCHÜRMAN, 1974, p. 458). 
60

 O homem quando se aparta dessa sua relação íntima com Deus, se percebe em sua existência 
como pura contingência – isso porque na existência do homem e de toda criatura nada se revela 
como necessário, como essencial. É através do ser de Deus que tudo vem a ser, é, e deixa de ser 
(RIBEIRO, 2004, p. 101). 
61

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., Sermão 6, p. 181: In hoc apparuit caritas 
dei in nobis (I Joh. 4,9): Geh völlig aus dir selbst heraus um Gottes willen, so geht Gott völlig aus sich 
selbst heraus um deine willen. Wenn diese beiden herausgehen, so ist das, was da bleibt, ein 
enfaltigen Eins.  



 

 

2.1 Dimensão ôntica 

 

A dimensão ôntica é o desapego do desprendimento expresso pelo deixar ser 

da pobreza de espírito: “O desprendimento (…) quer apenas ser e nada mais. 

Quanto a ser isto ou aquilo, ele não o quer, pois quem quer ser isto ou aquilo, quer 

alguma coisa, ao passo que o desprendimento não quer ser coisa alguma. Por isso 

deixa estar todas as coisas, sem importuná-las” (ECKHART, 2006, p. 151).62 

Como deixar ser, sein lassen, para apenas “ser” e nada mais? Não no sentido 

de “ser alguma coisa”, e sim ser em função do não ser? Eckhart afirma que a 

condição de deixar ser para não ser é a radicalidade do nada querer, nada saber e 

nada ter, expostas no sermão 52. Mas qual o significado da pobreza de espírito que 

nada quer, sabe ou tem? Trata-se de atos de um sujeito que intencionam se 

adequar ao objeto desprendimento? 

Antes, é preciso ter em vista que o que chamamos de nível ôntico do 

desprendimento não diz respeito a estratégias ou modos de deixar ser. Na 

cotidianidade, conhecemos experiências corriqueiras que traduzem o deixar: “deixei 

meu cargo, deixei o livro sobre a mesa, deixo alguém em algum lugar, deixa de 

bobagem”, entre outros. Contudo o deixar ser pressuposto pela pobreza radical no 

nada querer, saber e ter aponta ao ser de Deus. “O deixar ser transcende o espaço 

de realização de si mesmo, remete não apenas para um desapego total, mas para a 

vigência de ser e não ser” (LEÃO, 2007, p. 174), muito aquém da relação sujeito e 

objeto. Até por isso Eckhart distingue a pobreza de espírito da pobreza exterior, 

caracterizada pela privação de bens materiais, seja ela voluntária ou não. A pobreza 

exterior é até mesmo boa se praticada por amor e devoção a Cristo.  

Segundo Libera (1994),63 o deixar ser da pobreza radical do espírito é a 

liberação total do homem de si mesmo e do próprio Deus em função do vigor pleno 

do desprendimento. O nada querer, saber e ter é uma experiência radical de 

abnegação da existência, da perda da familiaridade do cotidiano que nos é comum e 

de união com a mais profunda estranheza, o nada de Deus. Pois bem, Eckhart 
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 ECKHART, Meister. Traktat von Abegescheidenheit. Op. cit., p. 211: die abgeschiedenheit… sie will 
nichts anderes als sein. Dass sie aber dies oder das sein möchte, das will sie nicht; denn wer dies 
oder das sein will, der will etwas sein, doch Abgeschiedenheit will überhaupt nichts sein. Daher 
bleiben alle Dinge von ihr unbeschwert. 
63

 A pobreza interior é a pobreza de espírito no Evangelho - Mt. 5,3, bem aventurados os pobres de 
espírito, porque deles é o reino dos céus. 



 

 

afirma que são bem-aventurados aqueles que nada querem, sabem ou possuem. O 

que é nada querer, saber e ter? 

O nada querer diz respeito à anulação total de qualquer vontade, seja do “eu 

ensimesmado”, seja até mesmo do desejo de realizar a vontade divina. Não são 

exercícios ascéticos, porque “os que estão presos à oração, ao jejum, à vigília e a 

toda sorte de exercícios e mortificações ainda estão ligados ao eu” (ECKHART, 

2006, p. 46, Sermão 2).64 De que se trata então? De querer o não querer? 

Indiferença ante a vontade? Não querer como sinônimo da vontade divina pela via 

apofática?  

Libera (1994)65 afirma que o homem pobre que nada quer não quer 

absolutamente nada, nem mesmo Deus. O que chamamos de Deus é contemplado 

desde nossa essência criada. Nada querer é o estar totalmente vazio de qualquer 

vontade, do mesmo modo “que queria e desejava quando ainda não era” (HARADA, 

2004, p. 135).66  

O nada saber trata-se de uma falta de saber plena que nem sequer tem ciência 

de que está na melhor das virtudes, simplesmente é “tão vazio de todo saber que 

não sabe, não conhece, nem sente que Deus nele vive”. Ignora por completo todas 

as representações do conhecimento ou as faculdades da alma, pois o homem que 

nada sabe esquece completamente que sabe ou conhece. Ele é livre de todo 

conhecimento tal como quando ainda não era (BORGES, 2001).67  

O nada ter é estar tão vazio que não há nem mesmo a necessidade de se 

esvaziar para Deus operar, isto é, o homem que nada tem não possui lugar para a 

atuação divina. Trata-se de uma ausência total de posses, ao invés de “vazio de 

todas as coisas e de obras, tanto interiores quanto exteriores, a ponto de ser um 

não-lugar próprio para Deus operar”; Mestre Eckhart diz: “se Deus ainda encontrar 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., Sermão 2, p. 160: Intravit Jesus in 
quoddam castellum et mulier quaedam, Martha nomine, except illum in domum suam. Lucae II. (Luc. 
10, 38): alle diejenigen, die ichhaft gebunden sind an Gebet, an Fasten, an Wachen und allerhand 
äusserliche Übungen und Kasteiungen. 
65

 Eckhart explorou o sentido o mais completo de não-querer pela cessação do próprio querer, que 
ele chama um espírito vazio. O status inicial da pobreza do espírito é a pobreza da vontade ou a 
negação da vontade. Adiciona a esta fórmula os termos da prática, mencionando a injunção do 
evangelho de Jesus: "Quem quer que deseja vir após mim, deve negar a si mesmo" (Luc.9:23) 
(LIBERA, 1994, p. 246) 
66

 O que “não é”, e muito mais o que “ainda não é”, é nada, mas é o que pode ser. O que é pode ser 
não ter sido, portanto, pode ser o que é quando ainda não era. Eckhart parece assim insinuar que se 
dá ser além ou aquém do ser e não ser atual. 
67

 Há que viver ignorando mesmo que se vive sem para quê, não reconhecendo nem sentindo que 
Deus vive em si, nesse absoluto despojamento do saber e da consciência em que re-emerge o ser 
antes de se ser (BORGES, 2001, p. 26). 



 

 

no homem vazio de todas as criaturas, de Deus e de si mesmo, um lugar para atuar, 

enquanto isso acontecer, o homem ainda não é pobre na extrema pobreza” 

(ECKHART, 2006, p.289, Sermão 52).68 Nada ter é tão radical que Eckhart fala que 

o homem que nada tem é desprovido “até mesmo do ser no qual habita” (BORGES, 

2001, p. 26).69 

Por conseguinte, a requisição do nada querer, ter e saber para deixar ser, o 

que se deixa ser é Abgeschiedenheit: “o homem que deixa e foi deixado, sem nunca 

mais olhar, nem por um instante sequer, o que deixou, permanecendo constante, 

imóvel em si mesmo e imutável -, só ele é o homem sereno” (ECKHART, 2006, p. 

105, Sermão 12).70 Nesse sentido, o desprendimento seria uma espécie de retorno 

que se dá na direção de uma realidade essencial e eterna, tal como era desde 

sempre em Deus, antes de todas as criaturas existirem (BORGES, 2001).71 

Desse modo, o deixar ser do desprendimento é considerado como a pobreza 

de espírito através do desapego de todas as determinações, de todo apelo ao 

querer, saber ou ter. O despojar da pobreza outorga, então, a condição fundamental 

para que aconteça o nascimento de Deus na alma. Por isso, o homem pobre de 

espírito é o bem-aventurado: pelo vazio de sua alma acolhe apenas a Deus. Não 

obstante, qual o significado do nascimento de Deus na alma? Mestre Eckhart afirma 

que com o desprendimento inerente à pobreza se dá a condição inicial para a 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., Sermão 32, p. 307: Beati pauperes 
spiritu, quia ipsorum est regnum coelorum (Matth. 5,3): der Mensche solle aller Dinge und aller Werke, 
innerer wie äusserer, so ledig sein, dass er eine eigene Stätte Gottes sein könne, darin Gott wirken 
könne.(…) Ist es so, dass der Mensch aller Dinge ledig steht, aller Kreaturen und seiner selbst und 
Gottes, steht es aber noch so mit ihm, dass Gott in ihm eine Stätte zum Wirken findet, so sagen wir: 
solange es das noch in dem Menschen gibt, ist der Mensch (noch) nich arm in der eigentlichsten 
Armurt.   
69

 A “mais clara” e “extrema” forma de pobreza é, porém, a do nada ter, entendido como um nada 
haver em si, um nada ser, que exceda o ser livre de tudo, de Deus e de si num não constituir sequer 
um lugar distinto onde Deus possa operar, de modo que Deus não opere senão em si mesmo. 
Reassunção da infinitude da não-dimensão, esta pobreza é o reencontro pelo homem do “ser eterno” 
que foi, é e será para sempre. Abdicando de se reservar um “lugar”, ganhando o perder de toda a 
“distinção”, o ser decria-se e desentifica-se na imortalidade do incriado, na trans-ontológica 
indiferenciação do abismo da Divindade, pela “abertura” que remonta aquém ou além do “Deus” e das 
criaturas fenomenalizados no fluxo da “difusão” existenciante. “Pobreza” e “riqueza” absolutas são, 
então, indistintas. 
70

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., Sermão 13, p. 217: Qui audit me (Eccli. 
24,30) Der mensch, der gelassen hat und gelassen ist und der niemals mehr nur einen Augenblick auf 
das sieht, was er gelassen hat, und beständig bleibt, unbewegt in sich selbst und unwandelbar, - der 
Mensch allein ist gelassen. 
71

 Trata-se de reassumir a “pobreza” e simplicidade da pré e supraexistência, isso que se era quando 
não se era, o ser no princípio e verdade absolutos como causa sui, livre “de Deus e de todas as 
coisas”, antes da voluntária autodoação de existência como criatura, saída do Absoluto ou da 
Divindade pela qual esta deixa de ser o que é, em si mesma, para se fenomenalizar como “Deus”, um 
“Deus” para as criaturas, que assim o criam ou fazem nascer, bem como a “todas as coisas”, ao 
mundo, como correlato do seu autopoiético existir em dualidade (BORGES, 2001, p. 25). 



 

 

acolhida de Deus no interior da alma expressa pelo nascimento do Filho: “Deus se 

tornou homem e com isso todo o gênero humano foi elevado e enobrecido (...) Deus 

não apenas se tornou homem, mas muito mais: Ele assumiu a natureza humana” 

(ECKHART, 2006, p. 65, Sermão 5b).72 

No instante em que a criatura recebe Deus em seu interior, o Filho é gerado. A 

geração do Filho é o envio de Cristo ao pobre de espírito ou homem interior.73 Mais 

uma vez, para enfatizar a necessidade do desprendimento, Eckhart realiza uma 

distinção entre homem exterior e homem interior: 

Em cada ser humano há dois homens diferentes: um se chama o 
homem exterior, isto é, o ser sensitivo; serve-se dos cinco sentidos e, 
no entanto, o homem exterior atua em virtude de sua alma. O outro 
chama-se homem interior, e é a interioridade do homem. Ora, deves 
saber que um homem espiritual e amante de Deus não recorre às 
potências da alma no homem exterior senão quando os sentidos os 
necessitam; e a interioridade não se volta aos cinco sentidos senão 
enquanto é seu chefe e guia (ECKHART, 2006, p. 153).74  
 

Apesar de ocorrer em um único e mesmo homem, Mestre Eckhart assinala a 

distinção entre a corporalidade vinculada ao homem exterior e a espiritualidade do 

homem interior. Enquanto o homem exterior é terreno, transitório e temporal, o 

homem interior é celeste, nobre por excelência (HAAS, 2002).  

O homem exterior se prende às criaturas e fundamenta a cisão entre o interior 

e o exterior, já o homem interior é livre desse dualismo porque não substitui o divino 

pelo terreno, não se atém às coisas criadas: “o que há de mais sublime e de melhor 

nas coisas criadas e feitas encobre e decora a imagem de Deus em nós” 

(ECKHART, 2006, p. 94).75 Contudo nesses modos de ser do homem, entender o 

homem interior desde uma perspectiva que versa sobre uma “experiência espiritual”, 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., Sermão 6, p. 178: In hoc apparuit caritas 
dei in nobis (I Joh. 4,9): Gott ist Mensch geworden, dadurch ist erhöht und geadelt das ganze 
Menschengeschlecht. (…) Gott ist nicht nur Mensch geworden, vielmehr: er hat die menschliche Natur 
angenommen. 
73

 Além da geração como resposta ao abandono, podemos considerar também na crucificação de 
Cristo, entre dois ladrões, a expressão do abandono total: “Eloi, Eloi, lemá sabachtáni”, expressão do 
abandono total, da divina renúncia (Mateus, 27, 11-50; Marcos, 15, 1-34; Lucas, 22, 63-66; 23, 1-46; 
João, 18, 38; 19, 1-22) (BORGES, 2001, p. 9). 
74

 ECKHART, Meister. Traktat von Abegescheidenheit. Op. cit, p. 215: an jedem Menschen seien zwei 
verschiedene Menschen (zu unterscheiden): der eine heisst der äussere Mensch: das ist die 
Sinnlichkeit; diesem Menschen dienen die fünf Sinne, und doch wirkt der äussere Mensch kraft der 
Seele. Der zweite Mensch heisst der innere Mensch, der Gott liebt, der Seele Kräfte im äusseren 
Menschen nicht mehr beansprucht, als die fünf Sinne notwendig bedürfen. Die Inwendigkeit kehrt sich 
auch <nur so weit> den fünf Sinnen zu, so weit sie ein Führer und ein Leiter für die fünf Sinne ist und 
ihrer achtet… 
75

 ECKHART, Meister. Traktat von Abegescheidenheit. Op. cit, p. 145: (…) dass (selbst) das Höchste 
und Beste, das geschaffen und gemacht ist, das Bild Gottes in uns verdeckt und erfärbt. 



 

 

um “confinamento interno” ou “técnicas de introspecção” é equivocado. Segundo 

Turner, o que Eckhart deseja enfatizar é que no homem existe uma dimensão de 

interioridade aberta para Deus, promovida pelo desprendimento (TURNER, 1992).76 

Além disso, de acordo com Ribeiro (2004), mesmo reconhecendo certa 

nobreza da ação interior sobre o exterior Eckhart subverte e transcende o dualismo 

entre interior e exterior posicionando-os como algo integrado. O ideal para Mestre 

Eckhart é que o interior ecloda no exterior e o exterior se reintroduza no interior. 

Certamente, longe de reforçar qualquer dualismo, seja ele entre o interior e o 

exterior, ou mesmo entre o divino e o humano, Mestre Eckhart defende o 

desprendimento a fim de que retornemos para o interior77 “traduzido como um se pôr 

no mundo desde a dinâmica da qual esse mesmo mundo provém: a própria retração 

divina que se mantém ao deixar acontecer mundo” (RIBEIRO, 2004, p. 110). 

Assim, à medida que o homem se torna radicalmente pobre de todas as coisas 

- pobre até de seu ser, com o qual se considera no mundo – ele pode contemplar e 

receber a Deus desde o fundo da sua alma a partir do nascimento do Filho: “o Filho 

de Deus, diz, está no fundo da alma como uma fonte viva. Mas se alguém a entupir 

com terra; isto é com a cobiça terrena, ela ficará obstruída e oculta e, portanto, 

despercebida; e, contudo a nascente permanece viva em si mesma” (ECKHART, 

2006, p. 93).78 

O Filho representa o aniquilamento do eu e da vontade (LASSON, 1968).79 Na 

figura de Cristo, o Filho representa o anúncio de que a única forma de se ter Deus é 

negando as obras, os rituais e toda e qualquer criatura. Não existe modo de se 

buscar a Deus, pois “quem busca a Deus em um determinado modo, toma o modo e 
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 Em sua pesquisa de doutorado Raschietti complementa: o oposto do homo interior é o homo 
exterior, vetus, terrenus (homem exterior, velho, terreno, Sermo VII), que no tratado Do homem nobre 
é representado como “den alten Menschen”, “den irdischen Menschen”, “den äußeren Menschen”, 
“den feindlichen Menschen”, “einen knechtischen Menschen” (o homem velho, o homem terreno, o 
homem exterior, o homem inimigo, o homem servil). Aqueles que não sabem viver a vida do Espírito 
são equiparados a “porcos, cães ou lobos, isto é, homens que vivem toscamente, exercendo somente 
as potências inferiores” (Sermo XLVII), assim como os que devotam sua vida aos prazeres “se 
chamam mais propriamente animais do que homens (RASCHIETTI, 2008, p. 186). 
77

 Isto é, para a pureza, a simplicidade e a imutabilidade. 
78

 ECKHART, Meister. Traktat von Abegescheidenheit. Op. cit, p.143: Gottes Bild, Gottes Sohn, sei in 
der Seele Grund wie ein lebendier Brunnen. Wenn aber jemand Erde, das ist irdisches Begehren, 
darauf wirft, so hinder und versteckt es (ihn), so dass man nichts von ihm erkennt oder gewahr wird, 
gleichviel bleibt er in sich selbst lebendig,  und wenn man die Erde, die von aussen oben darauf 
geworfen ist, wegnimmt, so kommt er (wieder) zum Vorschein und wird man ihn gewahr.  
79

 Cristo, a imagem absoluta, foi o maior sofredor, assim como o mais pobre de todos os pobres. Do 
mesmo modo que seu sofrimento deve ser uma imagem para nós, assim como ele sofreu com 
obediência e com gozo, também deve ser a Pobreza para nós, na expressão da mais extrema 
pobreza, podermos encontrar a mais extrema Riqueza (LASSON, 1968, p. 256). 



 

 

perde a Deus, que está oculto no modo.” Eis porque Cristo é enviado ao homem 

interior, ao pobre de espírito e não ao homem exterior (LIBERA, 1994). 

Haas (2002) afirma que a humanização divina se dá para que o próprio homem 

morra para o mundo e as criaturas e nasça para Deus. Nesse nascimento, o homem 

interior possui o mesmo que o Filho unigênito. Quando Deus vê que somos o Filho 

unigênito, Deus se inclina a nós a ponto de nos revelar o abismo de sua divindade e 

a plenitude de seu ser: 

Tão verdadeiramente como o Pai em sua natureza simples gera 
naturalmente o Filho, assim também, em verdade, gera-o no mais 
íntimo do Espírito, e isso é o mundo interior. Aqui o fundo de Deus é 
meu fundo e o meu fundo é o fundo de Deus. (ECKHART, 2006, p. 
67. Sermão 5b).80 
 

Segundo Haas (2002), quando Eckhart fala do Filho de Deus, discorre também 

sobre a Trindade e a encarnação. Deus gera o Filho no fundo da alma desprendida 

por intermédio do Espírito Santo, que é aquele que estabelece essa relação de amor 

entre o Pai e o Filho. O Filho embora sendo Deus não é o Pai, ele é a imagem 

perfeita do Pai, é o Deus-homem. O Pai ao gerar o Filho, concede a Ele o seu Ser, 

e, por conseguinte, o Filho concede esse ser que recebeu do Pai ao homem. Então, 

a fim de gerar o Filho, é preciso abolir tudo o que for relacionado à egoidade ou ao 

querer: “pois então, caro homem, o que te prejudicas se permites a Deus que seja 

Deus em ti? Sai totalmente de ti mesmo por Deus e para Deus, pois assim Deus sai 

totalmente de si próprio por e para ti” (ECKHART, 2006, p. 68, Sermão 5b).81 

Vannini salienta que “o desprendimento é impositivo em relação ao que quer 

que seja” porque quer apenas subsistir por si mesmo (VANNINI, 1991, p. 27). 

Eckhart posiciona o desprendimento até mesmo acima de virtudes muito caras ao 

cristianismo; caridade, humildade e misericórdia, porque considera que essas 

virtudes, por sua orientação às criaturas, contêm ainda de algum modo o egoísmo.82  

                                                           
80

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 6, p. 180: In hoc apparuit caritas 
dei in nobis (I Joh. 4,9): So wahr der Vater in seiner einfaltigen Natur seinen Sohn natürlich gebiert, so 
wahr gebiert er ihn in des Gottes Innigstes, und dies ist die innere Welt. 
81

 Ib. p. 181: Nun denn, lieber Mensch, was schadet es dir, wenn Gott vergönnst, dass Gott Gott in dir 
sei? Geh völlig aus dir selbst heraus um Gottes willen, so geht Gott völlig aus sich selbst heraus um 
deinetwillen. 
82

 De acordo com Schaefer, Mestre Eckhart não descreve o termo Abgeschiedenheit diretamente 
como nome, mas como a mais elevada e esperada virtude: ela deve não apenas trazer o homem 
próximo a Deus, como também ela deve através da graça tornar o que Deus por natureza é, sim, ela 
deve tornar homem e Deus a tal ponto semelhante em que é possível falar em unidade (SCHAEFER, 
1956, p. 220). 



 

 

Inicialmente, dissertando sobre a caridade, Mestre Eckhart diz que “o que há 

de melhor na caridade é que ela me força a amar a Deus, ao passo que o 

desprendimento força a Deus a me amar. Ora, é preferível, de muito, forçar a Deus a 

vir a mim do que forçar-me a ir a Deus” (ECKHART, 2006, p. 148).83 A caridade 

inclui a vontade porque ainda diz respeito a um desejo do meu eu querer unir-se a 

Deus. Se me encontro totalmente vazio, Deus se une a mim pela igualdade de 

natureza. 

Ao discorrer sobre a humildade, apesar de muito valorizada em sua extrema 

perfeição, ele diz que ainda assim tende a inclinar-se às criaturas: “[...] a humildade 

perfeita se inclina a todas as criaturas e, nessa inclinação, o homem sai de si, em 

direção às criaturas, enquanto o desprendimento permanece em si mesmo” 

(ECKHART, 2006, p. 149).84 Todavia não é a perfeita humildade semelhante ao 

homem pobre? Eckhart não descarta por completo a humildade a ponto de se referir 

à humildade perfeita. O fato é que apenas o desprendimento é a perfeição da 

humildade, pois apesar do despojamento radical de ambos, apenas o 

desprendimento permanece em si mesmo.  

Também louvo o desprendimento ou a disponibilidade mais que toda 
misericórdia, porque a misericórdia consiste em sair o homem de si 
mesmo para ir ao encontro das misérias do próximo que lhe afligem 
o coração. O desprendimento fica isento disso e permanece em si 
mesmo, sem deixar-ser afligir por coisa alguma (ECKHART, 2006, p. 
151).85 
 

A misericórdia para Eckhart é um sair de si para os defeitos dos demais e acaba 

promovendo certa tristeza. O desprendimento não se entristece por nada. Até 

mesmo quando se refere à justiça, Eckhart afirma só o desprendimento é justo 

porque o próprio Deus é a justiça. 

Em última instância, o desprendimento em suas expressões da pobreza 

radical, do homem interior e nobre, da sua excelência sobre as virtudes (LASSON, 
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 ECKHART, Meister. Traktat von Abegescheidenheit. Op. cit, p. 210: Erstens deshalb, weil das 
Beste, das an der Liebe ist, dies ist, dass sie mich zwingt, dass ich Gott liebe, während 
Abgeschiedenheit Gott zwingt, mich zu lieben. Nun ist es weitaus grosser, dass ich Gott zu mir 
zwinge, als dass ich mich zu Gott zwinge. 
84

 Ib. p. 211: vollkommene Demütigkeit neigt sich selbst unter alle Kreaturen, und in dieser Neigung 
geht der Mensch aus sich selbst heraus auf die Kreaturen.Abgeschiedenheit hingegen bleibt in sich 
selbst. 
85

 Ib. p. 212: ich lobe Abgeschiedenheit auch vor aller Barmherzigkeit; denn Barmherzigkeit ist nichts 
anderes, als dass sich der Mensch, aus sich selbst heraustretend, den Unzulänglichkeiten seines 
Mitmenschen zu wendet, wodurch sein Herz betrübt wird. Abgeschiedenheit ist dessen ledig, sie bleibt 
in sich selbst und lässt sich überhaupt nicht betrüben. 



 

 

1968),86 pressupõe a união pelo fundo, pelo nada, pela ausência de toda 

manifestação. O desprendimento tudo abarca. Daí o desprendido é capaz de amor, 

de humildade e de misericórdia, na medida em que o desprendimento implica essas 

virtudes como sua matriz e sua unidade. Sua onticidade não se dá de modo 

separado, nem em experiência aleatórias diárias – o desprendimento é o vigor de 

todo ser, é o próprio ser Deus (ENDERS, 2008).87 

A dimensão ôntica do desprendimento sugere, então, um retorno: o homem 

deve deixar o criado e viver inteiramente a partir do essencial. Em outras palavras, o 

desprendimento remete diretamente a essência divina. Por tudo isso, pensando no 

ontológico no seio de todo ôntico, analisamos agora a dimensão ontológica do 

desprendimento.  
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 Eckhart evoca quatro virtudes cardiais: a sabedoria, a moderação, a bravura e a justiça e além de 
três “divinas” virtudes da fé, a esperança e o caro. Mas ele enumera igualmente doze virtudes em 
ordem completamente arbitrária, isto é, salvo seis que são as seguintes: humildade, paciência, temor, 
mansidão, misericórdia e compaixão; juntamente com essas, Eckhart discorre sobre a justiça, que é 
associada principalmente com a moralidade (LASSON, 1985, p. 243). 
87

 O desprendimento abarca todas as virtudes, enquanto cada virtude abrange apenas a si mesma 
separadamente (ENDERS, 2008, p. 113). 



 

 

2.2 Dimensão ontológica 

 

A dimensão ontológica do desprendimento abre a diferença entre o ser que é 

Deus e os entes. Para essa diferença, é preciso ter em vista que Mestre Eckhart 

discute o ontológico de todo ente a partir de uma inversão da formulação de São 

Tomás de Aquino: enquanto Aquino diz Deus est ipsum esse, “Deus é o próprio ser”; 

Eckhart afirma Esse est Deus, “ser é Deus”. A caracterização ser é Deus e não Deus 

é ser, indica que tudo o que é e está sendo se alimenta de Deus (HARADA, 2007, 

p.191):88“as criaturas todas não tem ser, pois o seu ser depende da presença de 

Deus. Se Deus, apenas só por um instante, desviasse sua face das criaturas, elas 

seriam aniquiladas” (ECKHART, 2006, p. 59, Sermão 4).89  

Não obstante, Schürman (1974) ressalta que a estrutura de ser e de ente não 

mede ao ser que é Deus, pois Eckhart destrói a velha ideia de analogia entre Deus e 

o criado. Se o ser é Deus, ele não é por similitude, por deficiência e limitação, mas 

uma pura e simples identidade: o ente desde que seja é Deus, visto que, Deus é “um 

ser que tem em si todos os seres” (WALSCHE, 1987, p. 121). 

Conforme Libera (1994) a completa identidade entre ser e Deus se expressa 

pelo “Ego sum qui sum”: nada existe fora de Deus porque ele é o próprio ser por 

excelência. O “eu” significa antes que Deus é seu ser, porque só Deus é - todas as 

coisas são em Deus e por ele; fora dele e sem ele, nada é em verdade. E isso de tal 

maneira que “se digo “ser”, já disse Deus e se digo Deus, já disse ser” (BEZERRA, 

2006, p. 100).90 

Essa marca ontológica de Deus, de acordo com Capelletti (1962), é resultado 

do posicionamento eckhartiano contra a supremacia tomista do ser, em que o 

mestre dominicano substitui o ser pelo intelecto nas Questões parisienses: Eckhart 

contrapõe o ser, viver e entender de Tomás de Aquino pelo entender, viver e ser. 

Enquanto Tomás considerava as coisas em si mesmas, em ordem crescente de 
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 Em Eckhart o homem é nada com relação a Deus, dado que só Deus “é”. Ser é Deus e, apesar de 
sermos, apenas estamos nele por participação e comunicação.  
89

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 4, p. 171: Omne datum optimum 
et omne donum perfectum desursum est Jacobi I (Jac. I, 17): Alle Kreaturen haben kein Sein, denn ihr 
Sein hängt an der Gegenwart Gottes. Kehrte sich Gott nur einen Augenblick von allen Kreaturen ab, 
so würden sie zunichte. 
90

 A repetição “eu sou o que sou” representa a plena identidade entre sujeito e predicado, afirmação 
que exclui toda negação por um lado e conversão reflexiva em si e sobre si mesmo, por outro. Se 
bem entendermos o sentido do ser aqui, vemos que ele é transcendência, está além de todos os 
entes. É o invisível, inominável e radicalmente outro. O “eu” do “eu sou” é a insondável e inescrutável 
interioridade do ser. 



 

 

particularidade, Eckhart as toma em relação ao ser de que elas participam. Para 

Tomás, intelectualidade é um modo de ser enquanto para Eckhart – e essa não é a 

única e original tese das Questões Parisienses – “intelecto é oposto ao ser e uma 

forma de não-ser” (RASCHIETTI, 2008, p. 242).91  

Caputo (1975) sustenta que Deus é sua intelectualidade e sua intelectualidade 

é a fundação de seu ser, mas é mais correto afirmar que Deus não é, propriamente 

falando, ser de modo algum, a não ser que se adote um imperfeito modo de 

expressão: Deus não entende porque ele é, antes ele é porque entende: “Deus é um 

intelecto que ali vive no conhecer unicamente de si mesmo, insistindo apenas em si 

mesmo, lá, onde nada jamais o tocou; pois ali ele é só em seu silêncio. No conhecer 

de si mesmo, Deus conhece a si mesmo em si mesmo” (ECKHART, 2006, p. 85, 

Sermão 9).92  

Eckhart posiciona o intelecto acima do ser (RASCHIETTI, 2008).93 E só Deus é 

intelecto por ser todo inteiro, isto é, Uno (Einheit). Para Eckhart, Deus é Uno porque 

Deus é em si mesmo, está em toda parte e em toda parte é todo inteiro. Boff (2006) 

alega que Deus é Uno, seja no sentido de não se distinguir de seu próprio ser ou no 

sentido em que nada de outro é verdadeiramente um.94E como Uno, Deus é 
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 A originalidade do pensamento teológico-filosófico de Mestre Eckhart pode ser reconhecida em 
duas teses intrinsecamente ligadas: a primeira afirma que “Deus é intelecto e conhecer, e o próprio 
conhecer é fundamento do próprio ser”, e pode ser encontrada na primeira das Quaestiones 
Parisienses (Utrum in Deo sit idem esse et intelligere); a segunda declara que o “ser é Deus” (esse 
est Deus), e está no Opus propositionum, a primeira parte de um projeto que não foi levado a cabo (o 
Opus tripartitum)”. Schürman sustenta a importância de uma análise sobre o intelecto porque 
considera que “em Mestre Eckhart, Abgeschiedenheit traduz o intellectus receptivus aristotélico. O 
espírito, para conhecer todas as coisas, deve ser vazio de todas as coisas, tabula rasa. Esse intelecto 
receptivo é combinado com a teoria platônica da pré-existência da alma, no qual Mestre Eckhart 
aponta ao sentido do despojamento completo do homem e o vazio de sua alma (SCHÜRMAN, 1974, 
p. 460). 
92

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 10, p. 197: Quasi stella matutina 
in medio nebulae et quasi luna plena in diebus suis lucet et quasi sol refulgens, sic iste refulsit in 
templo dei (Eccli. 50, 6/7): Gott sei eine Vernunft, die da lebt im Erkennen einzig ihrer selbst, nur in 
sich selbst verharrend dort, wo ihm nie etwas berührt hat; denn da ist er allein in seiner Stille.  
93

 Eckhart não apenas torna o intelligere causa do esse na relação que atravessa o pensamento 
divino e a criação, mas afirma que o intelecto, em Deus, possui a função de estabelecer o 
fundamento do ser: “Deus é intelecto e inteligir, e o próprio inteligir é fundamento do próprio ser” (QP 
I). Portanto, a pureza do ser compete a Deus em virtude do intelecto, que é superior ao ser. Ele, 
propriamente, é intelecto e não ser: uma reflexão ontológica, por conseguinte, é apenas preliminar, 
não apreendendo a essência divina. Uma consideração análoga pode encontrar-se na Pr. 9 “Quasi 
stella matutina”: “Deus opera acima do ser, na imensidão, onde Ele pode mover-se; ele opera no não-
ser. Deus operava já antes que houvesse o ser; Ele operava o ser ainda antes de haver ser” 
(RASCHIETTI, 2008, p. 121). 
94

 Eckhart oferece dois sentidos ao Deus Uno: “Deus, o Uno, é” – pelo simples fato de ser Uno, lhe 
compete o ser; e “Deus é um Deus único” – nada de outro é verdadeiramente um (o criado, por 
exemplo, não é por si mesmo). Ele é Uno e não se muda. Somente se é algo em Deus, porque ele é 
a essência, fora dele nada existe. 



 

 

intelecto e o intelecto é o Deus uno (PASQUA, 1993).95 Deus não é ser, é Uno, 

como o próprio Eckhart ilustra: “Deus é algo necessariamente acima do ser. Em si 

mesmo não precisa de ninguém. Dele, porém, precisam todas as coisas. O terceiro 

disse: “Deus é um intelecto que ali vive no conhecimento unicamente dele mesmo” 

(ECKHART, 2006, p. 195, Sermão 9).96 

Assim, entender, viver e ser só pode ser compreendido a partir do ser no qual 

as coisas participam: Deus não é ser e não pode ser chamado de ente. “Deus não é 

isto, nem aquilo”, Deus deve ser purificado de tudo o que é. Em Deus não há ser, 

porque Deus é simplesmente a “pureza do ser” (MCGINN, 1982):97 “Ser é tão puro e 

elevado que tudo que Deus é, é um ser. Deus não conhece nada mais do que ser, 

Ele não sabe nada mais do que ser, ser é seu cerne. Deus não ama nada mais do 

que seu ser, não pensa em nada mais do que seu ser” (ECKHART, 2006, p. 80).98  

Ser é Deus e Ele é distinto de todas as coisas pelo fato de que como ser, Ele é 

todas as coisas. Sua diferença de todas as criaturas consiste em sua não distinção 

de todas as criaturas. Com base nisso, Deus é a origem do ser, mas não é ser 

propriamente dito. Deus também não é ente, Ele é o que se dá e ao dar-se permite 

que o ente seja. Deus é a causa de todo ente (CAPELLETTI, 1962).99 McGinn 

(2001) observa que se o próprio Deus é dar, é preciso um ente que receba. Dessa 

maneira, para Caputo (1975), Eckhart não concebe Deus apenas de um lado da 

transcendência. A realidade mesma pode ser chamada de Deus porque pertence a 
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 Uno é intelecto de modo que se dilata infinitamente em todas as coisas, o princípio de toda 
produção, mas de tal forma que esta produção permanece no interior do Uno. A união supõe fusão. 
Tudo se funda na unidade pura (PASQUA, 1993, p. 535-546). 
96

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 10, p. 195: Quasi stella matutina 
in medio nebulae et quasi luna plena in diebus suis lucet et quasi sol refulgens, sic iste refulsit in 
templo dei (Eccli. 50, 6/7): Gott ist etwas, das notwendig über dem Sein ist, das in sich selbst 
niemandes bedarf und dessen doch alle Dinge bedürfen. Der dritte sprach: ”Gott ist eine Vernunft, die 
da lebt in der Erkenntnis einzig ihrer selbst”. 
97

 A questão do intelecto e do ser apontadas anteriormente é melhor expessa no Uno: ser e conhecer 
são idênticos no seio da deidade, desde que se tenha em vista que Deus é porque conhece – o 
intelecto que funda o ser. Ser e intelecto são idênticos em intelecto e em razão. Se falamos em 
pureza de ser, é nela que posso viver, conhecer e agir, visto que é Uno (McGINN, 1982, p. 129-139). 
98

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 9, p. 192: In occisione gladii 
mortui sunt (2 Hebr. 11, 37): Sein ist so lauter und so hoch, dass alles, was Gott ist, ein Sein ist. Gott 
erkennt nichts als nur Sein, er weiss nichts als Sein, Sein ist sein Ring. Gott liebt nichts als sein Sein, 
er denkt nichts als sein Sein. 
99

 Mas um ente quando está em sua causa, não é um ente, e sim intelecto, assim como a estátua, 
enquanto está na imaginação do escultor, não é estátua. Bauchwitz afirma que como um escultor, 
que retira as excrescências do mármore que oculta a perfeição da estátua, assim devem agir os que 
procuram por aquele que dispôs a obscuridade como ocultação (BAUCHWITZ, 2003, p. 7). 



 

 

um nível de existência mais elevado que o das criaturas, o intelecto.100 Devemos 

entender a Deus dialeticamente: ser a pureza de ser tanto em relação às criaturas 

(apesar de estarem intrinsecamente ligadas com a realidade última) quanto a si 

mesmo. 

Como resultado, Deus considerado em sua “pureza de ser” é 

Abgeschiedenheit, que Eckhart denomina como deitas (deidade). A designação 

Abgeschiedenheit acena o retraimento característico da própria deidade, ou melhor, 

do ser de Deus para o abismo da intimidade do seu mistério. A rigor, Mestre Eckhart 

realiza uma distinção entre deidade (Gottheit) e Deus (Gott). Ele chama a deidade 

de “essência de Deus” ao que considera como nada absoluto. Esse nada é toda 

expressão negativa do indizível e inominável “Deus em si mesmo”. A deidade é a 

essência divina em si, incognoscível, inexprimível e inconcebível que só pode ser 

invocada por negação. Por isso, Eckhart se refere a ela como “abismo sem fundo”, 

“deserto”, “escuridão silenciosa”, “nada”: Abgeschiedenheit, desprendimento de tudo 

que não é ele mesmo: “a essência divina é igual a nada, nela não há imagem nem 

forma” (ECKHART, 2006, p. 72, Sermão 6).101  

Já Deus (Gott) é uma forma de expressão da deidade para se relacionar com 

as criaturas. Eckhart afirma que a deidade não é Deus até existir as criaturas, sem 

essas, Deus não seria (RYKE, 2000).102 A própria criação assinala a passagem da 

deidade a Deus, ou a saída de Deus do âmbito da deidade. Em outros termos, 

Strummiello (2002) sustenta que antes que existissem as criaturas, Deus ainda não 

era Deus: Deus se torna quando as criaturas o anunciam, ou melhor, o pronunciam, 

lhe chamam pelo nome. Ryke cita Eckhart afirmando que o sentido circular desta 

fundamentação é, ainda que paradoxal, evidente: “eu sou causa do ser-causa de 
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 A Bula papal In Agro Dominico condenou o mestre dominicano por ensinar a doutrina segundo a 
qual a alma é eterna e incriável. Com certeza Eckhart afirmou que o intelecto humano é semelhante 
ao intelecto divino, mas em seu Escrito de justificação (Rechtfertigungschrift) ele esclarece que isso 
não quer dizer que a alma seja incriada, mas que ela é simples como o intelecto divino (ou seja, que 
não é determinada de alguma maneira), e tem a capacidade de conhecer a Deus. (RASCHIETTI, 
2009, p. 4) 
101

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 7, p. 185: Iusti vivent in aeternum 
(Sap. 5, 16): Göttliches Wesen ist nichts gleich; in ihm gibt es weder Bild noch Form. 
102

 A deidade é o objeto do conhecimento apofático enquanto Deus é catafático. Deus é nada, é o 
nada manifestado. Deus é a qualidade de ser da deidade que é anterior a toda representação, 
precedente a toda determinação ontológica, não é nem ser nem nada (RYKE, 2000, p. 71). 



 

 

Deus, sou eu que faço com que Deus se torne causa e não permaneça deidade 

imutável e inoperante” (Eckhart apud Ryke, 2000, p. 72).103 

De acordo com Strummiello (2002), Gottheit é, com efeito, o termo que 

Eckhart utiliza para referir-se à possibilidade de se pensar Deus anteriormente a 

toda distinção. A deidade é, assim, em certo sentido, aquilo que Deus é antes de ser 

perfeitamente Deus, da qual surge o Deus trinitário que é, ao mesmo tempo, 

princípio causal da criação. Eckhart prefere falar da deidade em vez de Deus, uma 

vez que o que lhe interessa não é o ens, mas a essência dela mesma. “Ser é Deus, 

intelecto, designado como pureza de ser ou deidade” (KEEL, 2007, p. 299).104  

A entrada na deidade é então uma realização da pobreza radical, desde que o 

homem pense e posicione o intelecto como o fundamento de suas ações, uma não-

criação da dimensão divina que provê a fundação de seu ser (STURLESE, 1996):105 

Suponhamos que eu tenha um intelecto tão abrangente, de modo a 
se acharem nele todas as imagens concebidas, desde sempre, por 
todos os homens e “também” as que estão no próprio Deus; mas isso 
de tal modo que eu fosse para com elas tão livre da vontade própria 
a ponto de não ter me apropriado de nenhuma delas no fazer ou no 
deixar, com antes e com depois (ECKHART, 2006, p. 46, Sermão 
2).106  

 

É necessário, pois, a pobreza de espírito, a extrema indigência, a renúncia ao “Deus 

das criaturas”. Somente tornando-se igualmente vazio, livre e desprendido o homem 

pode se aproximar da solidão nua da deidade: o ser de Deus é simplesmente 
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 Se considerarmos as criaturas como ser real, então Deus é não-ser ou acima do ser. Se, por outro 
lado, considerarmos Deus a partir de sua supereminente perfeição, então ser é Deus e tudo o que é 
outro de Deus é nada. Deus é alternativamente ser e nada. Para representar esse nada e ser em sua 
inefabilidade, Eckhart fala, então, da deidade. 
104

 Se o conceito de Deus como ser e Uno nos conduz a encontrar Deus em tudo que existe, seu 
conceito de Deus como o intelecto faz-nos Deus no nosso intelecto, o fundamento da nossa alma 
assim como Deus. O intelecto é para Eckhart nada além do que Deus presente na alma humana 
como sua pura essência e o mais profundo fundamento. Assim, encontrar Deus no fundo da própria 
alma, e lá perceber a perfeita unidade divino-humana, constitui o núcleo do misticismo da unidade de 
Eckhart ou do “misticismo do fundo”. De acordo com Eckhart, é esta unidade que é percebida no 
nascimento do Filho de Deus. Quando o Filho de Deus se transformou em homem, ele assumiu não 
apenas a pessoa particular chamada Jesus, mas a própria humanidade universal. Essa humanitas é 
o intelecto, o fundo de nossas almas assim como do Deus ele mesmo. Assim Jesus era para Eckhart 
a incorporação perfeita do humanitas qua intellectus. 
105

 Ou intelecto, o deserto da origem, em um sentido, o nada em Deus. O intelecto também não é 
determinado por aquilo em que todas as determinações são conhecidas (STURLESE, 1996, p. 21). 
106

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 2, p. 159: Intravit Jesus in 
quoddam castellum et mulier quaedam, Martha nomine, except illum in domum suam. Lucae II (Luc. 
10, 38): Wäre ich von so umfassender Vernunft, dass alle Bilder, die sämtliche Menschen je (in sich) 
aufnahmen und (zudem) die, die in Gott selbst sind, in meiner Vernunft stünden, doch so, dass ich so 
frei von Ich-Bindung an sie wäre, dass ich ihrer keines im Tun noch im Lassen, mit Vor noch mit Nach 
als mir zu eigen ergriffen hätte, dass ich vielmehr in diesem gegenwärtigen Nun frei und ledig stünde 
für die liebsten Willen Gottes und ihn zu erfüllen ohne Unterlass. 



 

 

Abgeschiedenheit. Strummiello (2002) constata que, em Eckhart, o desnudamento 

total ao qual se dedica o homem pobre tem como meta reencontrar a identificação 

na qual o homem e Deus se reencontram unidos, visto que o ser de Deus não pode 

ser percebido a não ser nele mesmo. Por isso, a única possibilidade de alcançar a 

deidade é a partir da busca da melhor das virtudes, que é o tornar-se por graça o 

que Deus é por natureza, ou seja, unir-se ao Deus em si mesmo. 

Nessa perspectiva, Caputo (1974) reitera que Eckhart disserta sobre a 

necessidade de o homem se distinguir de si mesmo para se indistinguir de Deus: 

“totalmente desprendido e livre, como Deus é desprendido e livre em si mesmo” 

(UEDA, 2004, p. 58). Quando o homem se desprende, “se distingue de si mesmo”, 

ou melhor, daquilo que o distingue de tudo, equivale a dizer que ele se indistingue 

de tudo, ou seja, do próprio Deus na deidade que, como ele, é indistinto de tudo. O 

desprendimento leva ao homem a maior semelhança com Deus, a tornar-se Uno 

como Deus é Uno.  

Desse modo, Ueda (2004) afirma que o que interessa a Eckhart é voltar a um 

lugar onde “eu e Deus” somos Uno. Onde encontra Eckhart o lugar de ser Uno? No 

que há de mais profundo na alma – no íntimo da deidade: “A alma recebe seu ser 

imediatamente de Deus; por isso, Deus é mais próximo da alma do que ela, de si 

mesma; por isso, Deus é no fundo da alma com toda sua deidade” (ECKHART, 

2006, p. 90, Sermão 10).107 

A diferença entre Deus e deidade funda a unidade essencial do intelecto 

divino, a própria deitas. Com isso, o Uno não é expressão de uma redução 

henológica em Eckhart, muito menos um nome para Deus. O Uno é justamente onde 

se fixa a deidade e expressa à abertura simples do fundo da alma. O Uno também 

não designa uma parte da alma, mas o deserto de uma identidade desconhecida em 

perfeita serenidade: “Esse fundo é uma serenidade do silêncio simples, imóvel em si 

mesma” (ECKHART, 2006, p. 270, Sermão 48).108  

Assim sendo, para acontecer a união mística com Deus, a alma do homem 

precisa nascer em Deus e Deus nascer na alma, isto é, a alma deve retornar para 

mais além de Deus, até o fundo de Deus (UEDA, 2004). Segundo Libera (1994), é a 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 11, p. 201: In diebus suis placuit 
deo et inventus est iustus (Eccli. 44, 16/17): Die Seele nimmt ihr Sein unmittelbar von Gott; darum ist 
Gott der Seele näher, als sie sich selbst ist; darum ist Gott im Grunde der Seele mit seiner ganzen 
Gottheit. 
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 Ib. Sermão 48, p. 713: Ein Meister sagt: Alle gleichen Dinge lieben sich gegenseitig: Denn dieser 
Grund ist eine einfaltige Stille, die in sich selbst unbeweglich ist.  



 

 

partir desse fundo que deve a alma operar para ser una com o Uno: deixar agir Deus 

em sua deidade cuja absoluta atividade como o que dá, por um lado, e a absoluta 

passividade da alma como a que recebe, por outro, levam à união perfeita. Enfim, a 

meta última da união com Deus é a passagem até a deidade, até o interior da 

unidade divina na qual eu sou o que era quando ainda não era (HAAS, 2002). Em 

última instância, o regresso ao fundo de Deus não é para a alma senão regresso a si 

mesma.  

Ueda (2004)109 diz que o retorno ao fundo da alma se dá especulativamente e 

existencialmente: primeiro mediante o conceito do simples Uno que, devido a sua 

pureza, se identifica com o nada. Existencialmente, pelo afã da alma de afundar por 

completo no fundo de Deus como no seu próprio através da autopurificação no 

desprendimento. Nesse sentido, a deidade de Eckhart é um apelo extremo à 

transcendência, ao mesmo tempo em que é aquilo que há de mais imanente, aquilo 

que há no fundo de nós mesmos. 

Com efeito, do deixar ser do desprendimento que remete não apenas ao 

desapego do nível ôntico, mas também para a vigência do ontológico que abarca 

todo sendo na pureza da deidade no abrigo da unidade simples, em que tanto o 

homem quanto Deus se encontra em um movimento de desprendimento de si 

(LIBERA, 1999); passamos agora para o terceiro nível, o vigor da unidade de Deus 

expresso no mundo, a mística do desprendimento.  
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 Além disso, vale ressaltar que a doutrina eckhart une uma linguagem religiosa e filosófica, isto é, a 
doutrina do desprendimento reflete sobre a pobreza de espírito e versa sobre um processo de 
conhecimento, no caso pela via negativa (UEDA, 2004, p. 83). 



 

 

2.3 Dimensão mística 

 

A dimensão mística do desprendimento é expressa pela dinâmica da ausência 

de Deus, de sua necessária ausência para que o homem seja livre para intervir no 

mundo (LIBERA, 1994). Contudo essa intervenção não vê o mundo a partir do 

mundo – a mística eckhartiana contempla o mundo a partir da ausência divina, isto 

é, do vigor da pobreza ontológica no seio do Uno. O extremo do desprendimento é a 

apropriação dessa pobreza através de uma afirmação do mundo. Mas como viver a 

ausência de Deus no mundo e o mundo na ausência de Deus? No sermão 86, 

Mestre Eckhart abre um caminho para pensarmos a dinâmica do des-velamento 

divino ao discorrer sobre uma parábola da Bíblia bastante conhecida: Marta e Maria 

em Lucas 10:38-42110: “[...] Senhor, eu gostaria que ela não ficasse aí sentada e 

entregue aos seus doces sentimentos; gostaria mais se ela aprendesse a viver, para 

que possuísse a vida de um modo mais essencial. Manda que ela se levante, para 

que se torne madura e perfeita” (ECKHART, 2006, p. 133, Sermão 86).111  

Refletindo sobre essa parábola, Mestre Eckhart, ao contrário do que a tradição 

cristã prega, defende a excelência de Marta sobre Maria. Ele o faz a partir da 

apresentação de dois modos de agir humano: uno com Deus (Marta) e o afastado de 

Deus, conduzido pela satisfação do desejo, da contemplação ou do consolo (Maria) 

(MIETH, 1969).  

Mestre Eckhart inverte o paradigma da tradição cristã alegando que, nessa 

parábola, a intenção de Jesus é mostrar duas atitudes importantes na vivência 

humana: uma é a busca por Deus e a outra é se tornar uno com Deus. Mestre 

Eckhart explicita que buscar a Deus a fim de contemplá-lo, sentir seu conforto ou se 

deliciar com sua presença são atitudes presas ao ego e a vontade da criatura – o 

necessário é se tornar Uno com ele, isto é, ser de forma tal a ponto de Deus e 

homem se diluírem para se confluírem numa perfeita indistinção: “[...] Nosso Senhor 

disse a Marta: Unum est necessarium (Lc 10,42), isto é: Marta, quem quer ter a paz 
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 Sobre ‘Marta e Maria’, irmãs de Lázaro, em Lc 10.38-42, Jo 11.1-3, residentes em Betânia e, em 
Jo 11.1, houve amplas discussões teológicas e espirituais no cristianismo na narração de Lc 10.38-42 
(VIEIRA, 2010, p. 133). 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., vol. 3. Sermão 86, p. 598: Intravit Iesus 
in quoddam castellum etc. (Luc. 10, 38-40): Herr, ich möchte gern, dass sie nicht da sässe um des 
Wohlgefühls willen, ich wünschte, dass sie leben lernte, auf dass sie es wesenhaft zu eigen hätte. 
Heiss sie austehen, dass sie vollkommen werde! 



 

 

e ser puro deve possuir uma coisa: o desprendimento ou a perfeita liberdade” 

(ECKHART, 2006, p. 148).112  

Vimos que o desprendimento é a condição para união com Deus, pois pelo 

que lhe é natural e próprio se relaciona apenas com Deus enquanto deidade. Essa 

união implica a dimensão ôntica da pobreza radical (nada querer, nada saber, nada 

ter), a unidade dessa indigência na dimensão ontológica e a dimensão mística que 

traduz o estar em toda parte e em toda parte ser todo inteiro. Qual o significado 

disso? Eckhart valoriza a pobreza radical porque com ela o homem não responderia 

às exigências de um ego inflamado de si e muito menos aos caprichos da vontade, e 

sim à vigência da indigência pura entre Deus e homem.  

No sermão de Marta e Maria, Mestre Eckhart mostra como Maria ainda se 

encontra presa a uma fuga da pobreza porque ela deseja se preencher com as 

graças concedidas por Jesus. Ela não está em perfeita união. Já Marta, a partir da 

pobreza propiciada pelo desprendimento, sai de seu modo criatural, se mantém uno 

com Deus e, ao mesmo tempo, “in-siste” e “ex-siste” em seu ser. Eckhart mostra que 

ela vive, não para contemplar a Jesus, mas simplesmente vive porque já possui o 

caráter de Deus – livre e desprendido.113 

De acordo com Ueda (1990), Mestre Eckhart vê em Maria o modo de ser 

introspectivo, que está em união com Deus; já em Marta enxerga o modo de ser 

sereno, acima da união. Ele vê em Marta o retorno à vida real do mundo atual. “O 

trabalho na cozinha para as visitas significa o adentrar no nada da Deidade e lá 

residir” (UEDA, 1990, p. 182).114Contudo, segundo Mieth (1969), o desenvolvimento 

de Marta está no passado, mas o de Maria no futuro. Maria não é um símbolo de um 

estado contemplativo, mas o começo do homem, que ainda precisa praticar o 

exercício (Maria é a mais nova e a mais velha representa experiência de vida). A 

experiência de Maria não é o ponto principal, mas o ponto de partida da unidade 

mística. 
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 ECKHART, Meister. Traktat von Abegescheidenheit. Op. cit, p. 212: Deshalb sprach Unser Herr zu 
Martha: “unum est necessarium”, das heisst: Martha, wer ubertrübt und lauter sein will, der muss 
Eines haben, nämlich Abgeschiedenheit. 
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 Durante muito tempo, os espiritualistas usaram este texto com uma visão distorcida, minimizando 
o trabalho de Marta e exaltando Maria, quem escolheu a melhor parte. Graças à iluminação do 
Espírito, surge uma nova leitura com a descoberta de manuscritos encontrados no Egito, em 1945, 
que reiteradas vezes acena para a necessidade de reconciliação do humano com sua totalidade, de 
reconciliação do homem e da mulher e, acima de tudo, uma reconciliação dos valores femininos que 
foram colocados de lado, em todo o tempo em nossa sociedade (VIEIRA, 2010, p. 9).  
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 Para Ueda, é preciso estar acima da união que nada mais é do que o retorno ao mundo cotidiano 
de modo sereno.  



 

 

Mieth (1969) afirma que o modelo de Marta é uma forma de se relacionar com 

o mundo capaz de afirmá-lo traduzido como um “estar junto às coisas” já em união 

com Deus. “Para isso Eckhart estabelece uma diferença entre Werk e Gewerbe: 

Werk é atuar de fora, ‘nas coisas’ e Gewerbe é o a partir de dentro, ‘junto às coisas’” 

(MIETH, 1969, p. 204). 

Marta estava junto às coisas no tempo que Deus a colocou, mas as coisas 

não estavam dentro do seu espírito. Ela possuía a vida de modo mais essencial, 

pois de forma “una” com Deus, estava junto ao mundo sem se deixar afetar por 

nada. Sua atuação não está acima da união, antes é expressão da própria união. 

Maria estava no caminho de Deus, mas vivia o mundo dentro do cuidado dele, ou 

seja, apesar de estar buscando o uno, ela ainda estava presa no modo desta busca 

e nas delícias daí advindas. Na verdade, ela ainda estava na busca da união e não 

no seio do uno. Diante disso, Maria deixa de viver o mundo, de captar a vida em sua 

essencialidade, isto é, não insiste em seu ser de modo divino e muito menos oferece 

o mesmo semblante às coisas cotidianas. 

Eckhart defende a excelência de Marta sobre Maria porque a primeira vive 

desde dentro para fora, em perfeita analogia entre o exterior e o interior. A esse 

nível, o que traduz as experiências de Marta e Maria em função do desprendimento 

místico? Caputo (1974) diz que Eckhart mostra que o desprendimento não significa 

abandono do mundo, ele tem a ver com o fundo da alma, da união plena com o puro 

nada imerso nos próprios afazeres mundanos. Desprendimento significa receber 

apenas a Deus na realização cotidiana da própria vida. 

Libera (1994) afirma que o homem que conhece a Deus em sua pureza, não 

vive uma vida individual, mas a vida mesma de Deus. Eckhart disserta sobre o 

desprendimento a fim de que o homem se deifique de tal modo que toda ação 

humana no mundo expresse a Deus: “Se o espírito conhecesse seu puro ser 

desprendido, não mais poderia se inclinar para nenhuma coisa, tendo bem mais de 

persistir no seu puro ser desprendido” (ECKHART, 2006, p. 94, Sermão 10).115 

Constatamos ainda que Mestre Eckhart recorre ao desprendimento em função 

do risco da queda na existência cotidiana através do esquecimento do silêncio que 

jaz no fundo escondido que transcende o dia a dia. No entanto Eckhart vai mais 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 11, p. 201: In diebus suis placuit 
deo et inventus est iustus (Eccli. 44, 16/17): Erkennte der Geist sein reines Abgeschiedensein, so 
könnte er sich auf kein Ding mehr hinneigen, er müsste vielmerhr auf seinem reinen Abgschiedensein 
verharren.  



 

 

além porque defende a inserção no mundo a partir de uma imersão nas realidades 

que nos toca viver. O mundo mesmo é sacramentalizado como lugar da presença 

divina, tudo o que o mundo é, expõe Deus. Em suma, a mística eckhartiana se 

concentra na contemplação das coisas enquanto abrigadas no seio de Deus. É uma 

lida com o mundo a partir de uma presença atenta ao ser de Deus (RIBEIRO, 2004). 

Ao contrário da contemplação de Maria, é preciso ter uma vida ativa como 

expressão de uma radical contemplação do fundo divino, como a de Marta. Para 

Eckhart de acordo com Ribeiro (2004) pelo caminho sem caminho do 

desprendimento, o mundo exterior deve ser espelho do interior: aquele que é uno a 

Deus, o tem em todos os lugares, sejam eles quais forem. Toda e qualquer coisa é 

convertida em Deus e todo agir é o mesmo que uma prece:116 

Deus não busca o que é seu; em todas as suas obras Ele é solto e 
livre e as opera a partir do amor genuíno. Todo assim age também o 
homem que está unido a Deus; ele também permanece solto e livre 
em todas as suas obras, operando-as apenas para a honra de Deus, 
e não busca o que é seu, e isso Deus opera nele, no homem 
(ECKHART, 2006, p. 40, Sermão 1).117  
 

Sendo assim, cada minuto da vida humana, enquanto for uma expressão do ser 

interior, é original, divino, criador, e não pode ser reconstituído (SUZUKI, 1976).  

Suzuki (1976) reitera que as experiências de Eckhart estão intimamente 

vinculadas à consideração ser é Deus: ele vê nas coisas “mais insignificantes” entre 

as criaturas de Deus todas as glórias de sua “existencialidade”. Tudo é imagem sua, 

mesmo a desprezível pulga, como diria Eckhart, compartilha da “existencialidade” de 

Deus em sua “existencialidade”: “nele, todas as coisas são igualmente próprias. E se 

devemos chegar a esse próprio, de sorte que todas as coisas sejam o nosso próprio, 

então precisamos tomá-lo de igual modo em todas as coisas, em uma, não mais do 

que em outra, pois Ele é igual em todas as coisas” (ECKHART, 2006, p. 63, Sermão 

5ª).118
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 Com o desprendimento todos os trabalhos podem ser santos, mesmo dormindo e comendo, por 
exemplo, assim como o mantimento da vigília. 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 1, p. 153: Intravit Jesus in 
templum et coepit eicere vendentes et ementes. Matthaei. (Matth. 21,12): Gott sucht das Seine nicht; 
in Allen seinen Werken ist er ledig und frei und wirkt sie aus echter Liebe. Ganz ebenso tut auch der 
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allein Gott zu Ehren und sucht das Seine nicht, und Gott wirkt es in ihm. 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 5, p. 174: In hoc apparuit caritas 
dei in nobis, quoniam filium suum unigenitum misit deus in mundum ut vivamus per eum (I Joh. 4,9): 
Alle Dinge sind mir gleich eigen in ihm; und wenn wir zu diesem Eigenen kommen sollen, dass alle 
Dinge unser Eigen seien, so müssen wir ihn gleicherweise in alle Dingen nehmen, in einem nicht mehr 
als in dem andern, denn er ist in allen Dingen gleich. 



 

 

Certamente, Eckhart está ciente dos perigos da ilusão do ego e da nossa 

tendência em impor nosso querer em função de nossos sentidos, prazeres e falsas 

necessidades. Por isso o desprendimento de tudo como condição para ser como 

Deus: “Deus não busca o que é seu; em todas as suas obras Ele é solto e livre e as 

opera a partir do amor genuíno” (ECKHART, 2006, p. 40, Sermão 1).119 

Desse modo, Ueda (2004) sustenta que Eckhart com a noção do Uno 

translada imediatamente a pura liberdade divina à existência humana: Deus é solto e 

livre, assim devem ser os homens e suas ações. Sob essa consideração, não 

apenas o entendimento do mundo, mas qualquer ação humana ao nele intervir não 

pode ser entendida a partir de sua origem ou objetivo, toda ação é sempre, na 

verdade, um ato genuíno. A ação resultante do desprendimento é simplesmente 

“sem-porquê”.120  

Diante dessa perspectiva, Schürman (1978) fala que Deus é, o homem vive, 

as coisas subsistem e perecem – tudo sem um porquê. Daí o imperativo do 

desprendimento que se retira de tudo deixando ser todas as coisas, inclusive e 

principalmente a Deus. Todas as coisas poderiam não ser, já que são, deixa-as ser. 

Ueda reitera que “Deus flui no desprendimento, no nada do homem e o vivifica e 

prepara para uma vida sem-porquê” (UEDA, 2004, p. 83).  

É possível afirmar, então, que Marta vive sem-porquê. Não estava 

preocupada em ouvir Jesus, queria antes servi-lo, porque o que ele tinha para dizer 

já era o mesmo dito dela: o chamado para a existência cotidiana de acordo com a 

essencialidade velada.  

Com isso, a kénosis divina não revela apenas a ausência de Deus, mas a 

presença do mundo e do homem no tempo que lhe cabe viver. Marta arruma a 

cozinha e prepara algo para Jesus porque está viva! Esse é o mistério. Quem ouve 

Jesus, busca porquês. Marta vive sem-porquê porque está de acordo com o que há 

de essencial. Contudo como captar o mistério do viver de Marta como sem-porquê? 

O que justifica a essencialidade da vida sem-porquê? Ou melhor, tendo em vista a 
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 O conceito sonder waerombe foi primeiramente utilizado em 1268 por Beatrijs de Nazareth. O 
fundamento especulativo do conceito popular do Warum é notado no pensamento de Bernardo de 
Clairvaux e Wihelms de St. Thierry. A expressão Warum se estendeu para a população como a 
palavra-chave da mística medieval, o fundamento da mística renana. Essa expressão é encontrada 
também em textos da Idade Média Tardia da teologia alemã, tais como com Tauler, no renascimento 
com Angelus Silésius até Martin Heidegger (KERN, 2003, p. 124). 



 

 

Abgeschiedenheit, qual a importância da vida enquanto manifestação do que “é 

sem-porquê”? No próximo capítulo, analisaremos a significação de vida sem-porquê 

no pensamento eckhartiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. VIDA SEM-PORQUÊ 

A graça de Deus é a vida. (Rom. 6, 23) 

 

No capítulo I deste trabalho reflete sobre a dinâmica do desprendimento a 

partir de uma sondagem de suas dimensões ôntica, ontológica e mística a fim de 

que encontremos um fio condutor que pudesse nos guiar para uma análise sobre a 

concepção eckhartiana de vida. Podemos afirmar que esse fio condutor é o sem-

porquê. Mas em que medida uma ênfase sobre a teoria do desprendimento 

elucidará a relevância e a interdependência com o conceito de vida?  Defende-se na 

perspectiva do desprendimento a pertinência de se analisar a concepção de vida – 

de um lado porque o pressuposto do desprendimento baseia-se no ser de Deus que 

é sem-porquê (definição eckhartiana da vida) por outro, porque sua intencionalidade 

se dirige diretamente para o homem. Essas asseverações sobre o sem-porquê 

divino e a necessidade do homem se moldar com o que lhe é mais essencial re-vela 

a vida de Deus e a vida do homem. Não obstante, o desprendimento outorga 

impreterivelmente a unidade homem, Deus e mundo: a ambiência da própria vida. 

No encontro homem-Deus e Deus-homem, a vida é o vigor que se des-cobre como o 

que simplesmente é - a mais plena coesão entre qualquer ser e atuar. Nesse 

sentido, como apreender esse pulsar que tem força de revelação e atuação? Afinal, 

qual o sentido da vida para Mestre Eckhart?  

De modo geral, esclarecer o sentido da vida determina nosso modo de ser em 

vida. Mas é a vida um conceito determinável? Rosenau (1997) afirma que apesar 

dos mais diversos e relevantes estudos sobre o tema “vida”, sejam eles de ordem 

biológica, existencial, metafísica ou religiosa, capazes até mesmo de apontar certas 

precisões, o fato é que estão rodeados de conceitos equívocos e reais dificuldades 

porque “a “vida” é de uma fluidez eminente, ela ultrapassa qualquer determinação” 

(SPARN, 1997, p.16).121 A “vida” não pode ser observada de fora e ser descrita 

objetivamente, mas apenas internamente, em seu próprio cumprimento, além e 

aquém de qualquer conceito resultante da relação sujeito-objeto. Assim, imersos no 

cotidiano, agimos no aqui e agora, vivemos e estamos cientes de nosso destino 
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 A vida é composta em metonímias e infinitas metáforas: noite da vida e medo da vida, modo de 
vida, necessidade de vida, espera na vida, forma de vida, lei da vida, luta de vida e ordem da vida até 
mudar de vida, querer da vida, realidade da vida, testemunho de vida, ciclo de vida – descreve-s a 
vida como jovem e velha vida, sangrenta e despreocupada, boa e ruim, passada e futura; a vida do 
espírito, a vida cultural, a vida sexual, e assim por diante - de A até Z encontra-se sempre uma ou 
mais palavras que identificam vários aspectos do fenômeno “vida”. 



 

 

inexorável, a morte. Constituímos nosso ser no dia a dia, porém a vida e a morte se 

evidenciam como questões fundamentais e permanecem juntas sempre como um 

mistério.  

Rosenau (1997) salienta ainda que talvez a “vida” seja muito mais um 

fenômeno que só pode ser demonstrado e especificado a partir de algum sentido 

arbitrário passível de ser refutado – mas nunca determinável. Harada (1976) diz que 

não há como conceituar a vida, pois perguntar, pensar, dizer, conceber palavras, 

tudo isso são atos intelectuais. Antes de qualquer ato teórico, vivemos. Mas quando 

é que vivemos? O que é isto, a vida?  

De acordo com Yamazaki (2008), na história do ocidente, o platonismo e o 

cristianismo cunharam um sentido para a vida e, com isso, determinaram nosso 

modo de ser e pensar até os dias de hoje. 

Para Platão, quando questionamos a realidade da vida e, consequemente, da 

morte, adentramos no reino da filosofia, do amor à sabedoria. Platão define a 

filosofia como o “exercício para a morte” e a sabedoria como eterna empresa. A 

morte significa a separação da alma do corpo e a sobrevivência daquela. Lá onde o 

mistério da morte é esclarecido também se pode ao mesmo tempo resolver o 

problema do fundamento do ser dos homens. Com a morte, a alma é imortal, e a 

sabedoria, eterna, perene e imutável. Isso se justifica pela concepção platônica da 

Ideia: fundamento dos entes. Com esse postulado se esclarece o conhecimento e a 

gênese de todas as coisas. Em vista disso, “o sentido da vida para Platão não é 

outra coisa que a busca pela sabedoria em função da Ideia, o que requer sua 

contemplação no cotidiano através da filosofia” (YAMAZAKI, 2008, p. 169). 

Seu discípulo Aristóteles diz que os princípios da vida e do ser precisam ser 

unificados. Ao diferenciar na Ética a Nicômaco três formas de vida dos homens (vida 

do prazer, vida das virtudes e vida contemplativa), Aristóteles afirma com primazia 

que é a intelectualidade da vida contemplativa que fundamenta a vida ativa ou toda 

a vida. Em síntese, para Platão e Aristóteles qualquer compreensão de vida e da 

possibilidade de felicidade em vida só pode ter lugar na filosofia (MIETH, 1969).122 

Desse entendimento filosófico aparece o pensar ao longo da tradição metafísica da 

valorização da contemplação racional em contraposição à ação e de que todos os 
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 Aqui encontramos a indicação das formas de vida platônica na República em relação à divisão da 
alma: alma concupiscente (epitymetikon), alma irascível (thumoeides) e alma racional (logistikon) 
(MIETH, 1969, p. 30). 



 

 

entes nesse mundo se devem à Ideia Eterna, ao Demiurgo, ao Motor Imóvel ou ao 

Uno. No cristianismo não é muito diferente: o sentido da vida segue a um princípio 

espiritual regido pela manifestação do Logos. O Logos encarnado sob a graça divina 

é a questão fundamental da vida.  

Sparn (1997) aponta que na Bíblia a palavra vida e suas metáforas aparecem 

1.200 vezes. No Velho Testamento encontramos metáforas tais como: “o livro da 

vida” (Ex. 32.32-33; Sl 69,28; Is. 4.3), “a árvore da vida” (Gen. 2.9; 3.22-24; Prov 

3,18) e “a terra dos vivos” (Sl 27.13). Todavia, enquanto no Velho Testamento a vida 

é identificada com Deus, correspondente à manifestação de seu nome para Moisés 

(Ex 3.14), no Novo Testamento a vida é associada à encarnação de Cristo (Jo 5.16; 

11.25; Jo 14.6). Com isso, de acordo com Sparn (1997), o cristianismo disserta 

sobre a vida a partir de uma normativa insubstituível: a manifestação da visibilidade 

de Deus em Jesus Cristo como o “caminho, a verdade e a vida” (Jo 14.6), e 

consequentemente, a deificação do homem. Jesus Cristo em sua encarnação 

mostra o meio para alcançar a vida, revela o Pai e expõe a verdade da vida dos 

homens e de Deus: “quem crê no Filho terá vida eterna” (Jo 3,36); “assim como o 

Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se 

alimenta, por mim viverá” (Jo 6,57).  

Jesus, o homem deificado, traz uma dádiva, a eterna presença de Deus, e 

novas metáforas sobre a vida: ele mesmo corresponde à imagem da “água da vida”, 

da “árvore da vida”, do “livro da vida”, da “coroa da vida” ou da “palavra da vida” que 

precisa ser lida e vivida (Ap 2.10; 3.5; 5.16; 22.2). Esse viver a palavra de Deus123 

segue uma negociação: “faça isto e viverá” (Lc 10,28; Lev 18,5, Dtn 6,5; Dtn 30,15), 

isto porque a vida é apreendida a partir de uma relação pessoal com Deus, 

possibilitada pela mediação do “Espírito” (Rom 8,6.10). A Bíblia relativiza ainda a 

diferença entre vida e morte: “os mortos terão vida” (2 Cor 5,4).  

Destarte, Rosenau (1997) afirma que o entendimento religioso cristão da 

“vida” implica e segue uma representação teológica correspondente ao 

entendimento de realidade, do mesmo modo em que a interpretação filosófica da 

vida implica numa pressuposição ontológica. Sem intentarmos enveredar por um 

caminho que discute a problemática da convicção racional e da fé, dos princípios 

racionais e dos dogmas ou do destino do ocidente tecido pela determinação do ser, 
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 … as pessoas não vivem apenas do pão, mas de toda palavra (Mt 4,4 com Dtn 8,3) 



 

 

o fato é que é ali onde teologia e filosofia (e misticismo) se encontram e se 

entrecruzam que Mestre Eckhart une razão, fé e prática. Eckhart defende o Logos 

bíblico da verdade divina como único princípio hermenêutico através do qual é 

possível uma reflexão filosófica sobre a vida. Assim sendo, ele reflete sobre o 

fundamento da verdade divina e do ser da totalidade a ponto de abrir um novo 

horizonte sobre o sentido da vida.  

No primeiro capítulo, ao considerarmos a abordagem sobre o desprendimento 

no pensamento eckhartiano como capaz de tornar possível o acesso a uma melhor 

compreensão da concepção de vida, é o sem-porquê, brevemente elucidado na 

dimensão mística do desprendimento, que nomeiará a vida. No presente capítulo 

veremos como o mestre dominicano tece esse horizonte de significação para a vida. 

Para isso, consideremos antes algumas evocações do termo vida ao longo das 

obras alemãs (sermões e tratados) de Mestre Eckhart:124  

 

- Vida e alma: 

Chamam-na de “alma” enquanto é ela que dá vida ao corpo 
(ECKHART, 2006, p. 53, Sermão 3).125  

Assim a criança permanece quarenta dias e quarenta noites; no 
quadragésimo dia, porém, Deus cria a alma, numa rapidez muito 
maior do que a de um “único” instante, para que a alma se torne a 
forma e a vida do corpo (ECKHART, 2006, p. 183, Sermão 28).126  

Onde dois necessitam se tornar um, um deles deve perder seu ser. 
Assim é: se Deus e alma devem tornar-se um, então a alma deve 
perder seu ser e sua vida. Tanto quanto resta de si, assim nesse 
tanto os dois são unificados (ECKHART, 2006, p. 37, Sermão 65).127 

- Vida e geração na alma: 

Deus investe todo o seu poder em sua geração. Isso pertence ao 
retorno da alma para Deus. E, em certo modo, é angustiante que a 
alma decai tantas vezes daquilo em que Deus investe todo o seu 
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 Para efeito de análise, todos os negritos realizados nas seguintes citações são grifos nossos para 
enfatizar as evocações. 
125

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 3, p. 166: Nun scio vere, quia 
misit dominus angelum suum (Act. 12,11): Sie nennen sie “Seele”, sofern sie dem Leibe Wesen gibt.  
126

 Ib. Sermão 31, p. 301. Ego elegy vos de mundo (Joh. 15,16): so bleibt es dann vierzig Tage und 
vierzig Nächte; am vierzigsten Tage aber erschafft Gott die Seele viel schneller als in einem (einzigen) 
Augenblick, auf dass die Seele (nun) für den Leib Form und Leben wird.  
127

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. v.3., Sermão 65, p. 523: Deus caritas est 
et qui manet in caritate in deo… (I Ioh. 4,16):  Wo immer zwei eins werden sollen, da muss eines sein 
Sein verlieren. Ebenso ist’s, wenn Gott und die Seele eins werden sollen, so muss die Seele ihr Sein 
und ihr Leben verlieren. So weit da <von ihrem Sein und Leben> noch etwas übrigbliebe, so weit 
würden sie wohl vereint.  



 

 

poder. Mas isso é preciso para que a alma torne a viver. Deus cria 
todas as criaturas em um verbo. Mas, para que a alma volte a viver, 
ele expressa todo o seu poder em sua geração (ECKHART, 2006, p. 
248, Sermão 43). 128  

- Vida e corpo: 

O outro modo de seu perecer “da alma de Cristo” na terra, no corpo, 
foi, como disse há pouco, quando deu a vida ao corpo e quanto 
estava unida “ligada” com os sentidos: ali ela estava junto com o 
corpo, cheia de labor e penar, de preocupação e pertubação (...) 
(ECKHART, 2006, p. 275, Sermão 49). 129  

Foi Deus quem diretamente fez meu corpo e criou minha alma 
segundo o que há de mais alto. Assim cheguei à posse de minha 
vida (possedi-me) (ECKHART, 2006, p. 285, Sermão 51).130  

Assim como a alma, propriamente, dá a vida ao corpo sem 
intermediação do coração e de todos os outros membros – se 
precisasse da ajuda do coração, deveria haver outro coração, do 
qual ela tomaria a vida -, assim, Deus opera sem intermediação a 
vida límpida da graça e da bondade na alma. Assim como todos os 
membros se alegram na vida da alma, assim todas as forças da alma 
encontram-se plenas e alegres pelo influxo límpido da graça de 
Nosso Senhor... (ECKHART, 2006, p. 109, Sermão 81).131  

- Vida e origem: 

Quando o homem ainda estava na essência eterna de Deus, nele ali 
vivia não outro, mas o que ali vivia era ele próprio. Assim, pois 
dizemos: o homem deve ser tão vazio de seu saber próprio, como o 
fez quanto ele “ainda” não era, de maneira a deixar que Deus opere 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., v. 2, Sermão 43, p. 698: Adolescens, tibi 
dico: surge: Gott wirkt seine ganze Macht in seiner Geburt aus, und das gehört dazu, auf das die 
Seele wieder zu Gott komme. Und es ist in gewisser Weise beängstigend, dass die Seele so oft von 
dem abfällt, worin Gott seine ganze Macht auswirkt; das aber (d.h., dass er seine ganze Macht 
auswirkt) gehört dazu, auf dass die Seele wieder lebendig werde. Gott erschafft alle Kreaturen in 
einem Spruch; auf dass aber die Seele lebendig werde, dazu spricht er seine ganze Macht in seiner 
Geburt aus (Grifo itálico do autor).  
129

 Ib. Sermão 49, p. 717: Beatus venter, qui te portavit, et ubera, quae suxisti (Luc. 11, 27): Die 
andere Weise ihres (= der Seele Christi) Verderbens in der Erde, im Leibe, das war, wie ich vorhin 
gesagt habe, als sie dem Leibe das Leben gab und mit den Sinnen vereint (= vebunden) war: da war 
sie zusammen mit dem Leibe voll Mühe und Pein und Kümmernis und Betrübnis “bis in den Tod”… 
130

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 24, p. 265: Haec dicit dominus: 
honora patrem tuum etc. (Ex. 20, 12): Dabei konnten mein Vater und meine Mutter nicht mitwirken, 
sondern Gott machte meinen Leib unmittelbar und schuf meine Seele nach dem Allerhöchsten. Da 
kam ich in den Besitz meines Lebens.  
131

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., v. 3, Sermão 81, p. 576: Fluminis 
impetus laetificat civitatem Dei: sanctificavit tabernaculum suum Altissimus (Os. 45, 5): So wie die 
Seele dem Körper im eigentlichen Sinne ohne Vermittlung des Herzens und aller (sonstigen) Glieder 
das Leben gibt – wenn sie das Herz (dabei) zu Hilfe nehmen müsste, es ein zweite Herz geben 
müsste, von dem sie das Leben empfinge -, so auch bewirkt Gott unvermittelt das lautere Leben der 
Gnade und der Guttheit in der Seele.  



 

 

o que ele quer, e o que o homem esteja vazio (ECKHART, 2006, p. 
289, Sermão 52). 132  

É tão verdadeiramente tão um comigo como o que foi concebido no 
seio de minha mãe, quando a vida me foi infundida num começo 
(ECKHART, 2006, p. 143, Sermão 20b).133 

- Doação de vida: 

A essência mais própria de Deus é ser. Um mestre diz: Uma criatura 
bem pode doar vida a outra criatura. Justamente por isso tudo que 
de algum modo é está fundado unicamente apenas no ser. Ser é um 
primeiro nome. Tudo que é carente é des-caso do ser (ECKHART, 
2006, p. 80, Sermão 8).134  

É nisso que ela recebe todo o seu ser e a sua vida e tira do fundo de 
Deus tudo o que ela é, sem nada saber de saber nem de amor nem 
do que quer que seja (ECKHART, 2006, p. 96).135  

- Vida temporal e vida eterna: 

Um mestre diz: puro conhecimento, mesmo aqui “ainda” nesta vida, 
abriga em si mesmo tão grande prazer, que o prazer de todas as 
coisas criadas é bem um nada diante do prazer que o puro 
conhecimento em si comporta (ECKHART, 2006, p. 53, Sermão 3).136 

Outro dia fiquei pensando se eu queria receber ou desejar algo de 
Deus. Quero ponderar muito bem sobre esse ponto, pois, se 
recebesse “alguma coisa” de Deus, então seria abaixo de Deus, 
como um servo, e Ele, no dar, como um Senhor. Assim, porém, não 
deve ser conosco na vida eterna (ECKHART, 2006, p. 74, Sermão 
6).137 
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  ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 32, p. 305: Beati paupers spiritu, 
quia ipsorum est regnum coelorum (Matth. 5,3): Denn, als der Mensch (noch) im ewigen Wesen 
Gottes stand, da lebte in ihm nicht ein anderes, was da lebte, das war er selber. So denn sagen wir, 
dass der Mensch so ledig sein soll seines eigenen Wissens, wie er’s tat, als er (noch) nicht war, und 
er lasse Gott wirken, was er wollte, und der Mensch stehe ledig. 
133

 Ib., Sermão 21, p. 247: Homo quidam fecit cenam magnam etc (Luc. 14, 16): und es ist so 
eigentlich eins mit mir wie das, was in meiner Mutter Leib empfangen wurde, als mir das Leben zu 
Anfang eingegossen wurde. 
134

 Ib., Sermão 9, p. 192:  In occisione gladii mortui sunt (2 Hebr. 11, 37): Gottes eigenstes Wesen ist 
Sein. Ein Meister sagt: Eine Kreatur kann wohl der andern Leben geben. Eben darum ist alles, was 
irgendwie ist, einzig nu rim Sein begründet. Sein ist ein erster Name. Alles, was mangelhaft ist, das ist 
Abfall vom Sein (Grifo itálico do autor). 
135

 ECKHART, Meister. Traktat von Abegescheidenheit. Op. cit, p. 147: Darin empfängt sie ihr ganzes 
Sein und ihr Leben und schöpft alles, was sie ist, aus dem Grunde Gottes und weiss nichts von 
Wissen noch von Liebe noch von irgendetwas überhaupt.   
136

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 3, p. 165: Nunc scio vere, quia 
misit dominus angelum suum (Act. 12,11):ein Meister sagt: Reine Erkenntnis, selbst hier (noch) in 
diesem Leben, die berge so grosse Lust in sich selbst, dass aller geschaffenen Dinge Lust recht wie 
ein Nichts gegenüber der Lust sei, die reine Erkenntnis in sich trägt.  
137

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 7, p. 186: Iusti vivent in aeterum 
(Sap. 5,16) Ich dachte neulich darüber nach, ob ich von Gott etwas nehmen oder begehren wollte. Ich 
will es mir sehr wohl überlegen, denn wenn ich von Gott (etwas) nehmen würde, so wäre ich unter 
Gott wie ein Knecht und e rim Geben wie ein Herr. So aber soll es mit uns nicht sein im ewigen Leben. 



 

 

Fala Nosso Senhor: “A quem abandona alguma coisa por e para mim 

ou por e para meu nome, quero dar em retorno cem vezes mais e de 

acréscimo a vida eterna” (MT 19, 29). Se tu, porém, te doas por 

causa desse cem vezes mais ou por causa da vida eterna, então, na 

verdade, não abandonaste nada; sim, se te doas por causa da 

recompensa da multiplicada mil vezes mais, então não abandonaste 

nada: deves abandonar a ti mesmo, e quiçá plenamente, assim terás 

abandonado retamente (ECKHART, 2006, p. 182, Sermão 28).138  

Essa “vida eterna” eu lhes dou, isto é, a mesma que o Filho possui 

na primeira irrupção, no mesmo fundo, na mesma limpidez e no 

mesmo gozo; vida eterna, na qual ele tem sua própria bem-

aventurança e possui seu próprio ser: “Essa vida eterna eu lhes 

dou” e nenhuma outra (ECKHART, 2006, p. 298, Sermão 54a).139  

- Vida e morte:  

Diz-se, pois: “Eles estão mortos”. Que “eles estão mortos” significa, 
em primeiro lugar: tudo que se sofre neste mundo e nesta vida tem 
um fim (ECKHART, 2006, p. 79, Sermão 8).140  

Os mártires foram mortos e perderam uma vida, mas receberam um 
ser (ECKHART, 2006, p. 79, Sermão 8).141 

Uma vida na qual coisas mortas tornam-se vivas, sim, na qual a 
própria morte torna-se uma vida deve ser bem forte (ECKHART, 
2006, p. 81, Sermão 8).142 

Um mestre afirma que vivemos da morte. Para se poder comer galo 
ou vitela, estes devem primeiro estar mortos. Deve-se tomar sobre si 
o sofrimento e seguir o cordeiro tanto na dor como na alegria. Os 
apóstolos tomaram sobre si igualmente dor e alegria; por isso, tudo 
que sofreram era-lhes doce, a morte era-lhes tão amável como a vida 
(FI 1,20) (ECKHART, 2006, p. 107, Sermão 13).143 
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 Ib., Sermão 31, p. 300: Ego elegy vos de mundo (Joh. 15, 16): Nun spricht unser Herr: “Wer etwas 
um meinetwillen und meines Namen willen hingibt, dem will ich’s hundertfältig wiedergeben und das 
ewige Leben dazu (Matth. 19,29). Gibst du’s aber hin um des Hundertfältigen und um des ewigen 
Lebens willen, so hast du nichts hingegeben; ja, gibst du hin um tausendfältigen Lohn, so hast du 
nichts hingegeben.Du musst dich selbst lassen, und zwar völlig lassen, dann hast du recht gelassen.  
139

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., v.2, Sermão 53, p. 737: dieses “ewige 
Leben” gebe ich ihnen, das ist dasselbe, das der Sohn hat in dem ersten Ausbruche und in 
demselben Grunde und in derselben Lauterkeit und in dem Genuss, in dem er seine eigene Seligkeit 
hat und in dem er sein eigenes Sein besitzt: “Dieses ewige Leben gebe ich ihnen” und sonst keines.  
140

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 9, p. 191: In occisione gladii 
mortui sunt (2 Hebr. 11,37): Nun heisst es: “Sie sind tot”. Dass”sie tot sind” will zum ersten besagen, 
dass alles, was immer man in dieser Welt und in diesem Leben leidet, ein Ende nimmt.  
141

 Id. Ib.: In occasione gladii mortui sunt (2 Hebr. 11,37): Die Märtyrer sind tot und haben ein Leben 
verloren, haben aber ein Sein empfangen (Grifo itálico do autor). 
142

 Ib., Sermão 9, p. 193: In occisione gladii mortui sunt (2 Hebr. 11,37): Es muss ein gar kräftiges 
Leben sein, in dem tote Dinge lebendig werden, ja, in dem selbst der Tode ein Leben wird.  
143

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 14, p. 219: Vidi supra montrem 
Sion agnum stanten etc. (Apoc. 14,I): Ein Meister sagt, dass wir vom Tode leben. Soll ich ein Huhn 
essen oder ein Rind, so muss es vorher tot sein. Man soll das Leiden auf sich nehmen und soll dem 



 

 

- Ser, viver e conhecer: 

Um mestre diz que o mais nobre é ser e viver e conhecer. 
Conhecer é mais elevado do que viver ou ser, pois, em conhecendo, 
se tem viver e ser. Em contrapartida, porém, viver é mais nobre do 
que ser ou conhecer, como a árvore que vive, enquanto a pedra tem 
um ser. Se, porém, tomarmos novamente o ser na sua pureza e 
claridade como em si mesmo é, então ser é mais elevado do que 
conhecer e viver, pois, nisso de ter ser, se tem conhecer e viver 
(ECKHART, 2006, p. 79, Sermão 8).144   

- Desejo pela vida: 

De todas as coisas nada é tão amável e desejável quanto a vida. E 
ademais, nenhuma vida é tão má e tão árdua que o homem não 
queira viver (ECKHART, 2006, p. 71, Sermão 6).145  

- Vida e intelecto: 

Deus é algo, perante o qual todas as coisas mutáveis e temporais 
são nada e tudo que possui ser é mínimo diante dele. O segundo 
disse: Deus é algo necessariamente acima do ser. Em si mesmo não 
precisa de ninguém. Dele, porém, precisam todas as coisas. O 
terceiro disse: “Deus é um intelecto que ali vive no conhecimento 
unicamente dele mesmo” (ECKHART, 2006, p. 83, Sermão 9).146  

Deus é um intelecto que ali vive no conhecer unicamente de si 
mesmo, in-sistindo apenas em si mesmo, lá, onde nada jamais o 
tocou; pois ali ele é só em seu silêncio (ECKHART, 2006, p. 85, 
Sermão 9).147  

- Vida racional e vida irracional: 

“Homo” significa o mesmo que “um homem” a quem foi conferida 
“uma” “forma”, e “ela” lhe dá ser e vida em comum com todas as 

                                                                                                                                                                                     
Lamm nachgehen in Leid wie in Lieb. Die Aposteln nahmen gleicherweise Leid und Lieb auf sich; 
darum war ihnen alles das süss, was sie litten; ihnen war der Tod so lieb wie das Leben (Phil. I,20). 
144

 Ib., Sermão 9, p. 191: In occisione gladii mortui sunt (2 Hebr. 11,37): Ein Meister sagt, das Edelste 
sei Sein und Leben und Erkennen. Erkennen ist höher als Leben oder Sein, denn darin, dass es 
erkennt, hat es(zugleich) Leben und Sein. Hinwiederum aber ist Leben edler als Sein oder Erkennen, 
wie der Baum, der lebt, während der Stein (nur) ein Sein hat. Fassen wir aber nun wiederum das Sein 
als rein und lauter, wie es in sich selbst ist: dann ist Sein höher als Erkennen oder Leben; denn darin, 
dass es Sein hat, hat es (zugleich) Erkennen und Leben. 
145

 Ib., Sermão 7, p. 184: Iusti vivent in aeternum (SAP. 5,16): Nicht ist so lieb und so begehrenswert 
unter allen Dingen wie da Leben. Und wiederum ist kein Leben so schlimm noch so beschwelich, dass 
der Mensch nicht demnoch leben wolle. 
146

 Ib., Sermão 10, p. 195: Quasi stella matutina in medio nebulae et quasi luna plena in diebus suis 
lucet et quasi sol refulgens, sic iste refulsit in templo dei (Eccli. 50, 6/7): Gott ist etwas, dem 
gegenüber alle wandelbaren und zeitlichen Dinge nichts sind, und alles, was Sein hat, das ist vor ihm 
gering. Der zweite sprach: “Gott ist etwas, das notwendig über dem Sein ist, das in sich selbst 
niemandes bedarf und dessen doch alle Dinge bedürfen. Der dritte sprach: “Gott ist eine Vernunft, die 
da lebt in der Erkenntnis einzig ihrer selbst”. 
147

 Ib., Sermão 10, p. 197: Quasi stella matutina in medio nebulae et quasi luna plena in diebus suis 
lucet et quasi sol refulgens, sic iste refulsit in templo dei (Eccli. 50, 6/7): Gott sei eine Vernunft, die da 
lebt im Erkennen einzig ihrer selbst, nur in sich selbst verharrend dort, wo ihm nie etwas berührt hat, 
denn da ist er allein in seiner Stille. Gott erkennt im Erkennen seiner selbst sich selbst in sich selbst. 



 

 

criaturas, com as racionais e as irracionais: Ser e vida irracional, com 
todas as criaturas corporais e ser e vida racional, com os anjos 
(ECKHART, 2006, p. 117, Sermão 15).148  

- Vida, entendimento e vontade: 

E então Mateus diz: “Petrus”, o que significa “quem contempla Deus”. 
Ora, os mestres perguntam se o âmago da vida eterna encontra-se 
mais no entendimento ou na vontade (ECKHART, 2006, p. 258, 
Sermão 45).149  

... que o núcleo da vida eterna se encontra mais no entendimento 
do que no amor (ECKHART, 2006, p. 260, Sermão 45).150  

- Vida e ser: 

Não quero pedir a Deus que ele me dê; eu não quero também louvá-
lo porque ele me tem dado. Quero, antes, muito mais, suplicar-lhe 
que me faça digno de receber e quero louvá-lo por ser ele da 
natureza e da essência que o obriga a dar. Quem, porém, quisesse 
roubar isso a Deus, roubar-lhe-ia seu próprio ser e sua própria vida 
(ECKHART, 2006, p. 175, Sermão 26).151 

E ele diz: “Jacó queria repousar no lugar”. O lugar é Deus e o ser 
divino, que concede lugar, vida, ser e ordenamento a todas as 
coisas. Nesse lugar a alma deve repousar no que é o mais alto e o 
mais íntimo do lugar. E no mesmo fundo, onde ele tem o seu próprio 
repouso, lá também devemos receber nosso repouso e ter com ele o 
repouso (ECKHART, 2006, p. 218, Sermão 36).152  

Todas elas fazem um apelo para retornar para “lá” dentro, de onde 

efluíram. Toda sua vida e seu ser, tudo isso é um apelo e um 
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 Ib. Sermão 15, p. 177: Homo quidam nobilis abiit in regionem longinquam accipere regnum et 
reverti (Luc 19,12): “Homo” heisst soviel wie “ein Mensch”, dem <eine> “Form” mitgegeben ist, und 
<sie> gibt ihm gemeinsames Sein und Leben mit Allen Kreaturen, mit venunftbegabten und mit 
vernunftlosen: vernunftloses mit Allen körperlichen Kreaturen und vernunftbegabtes mit den Engeln.  
149

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., v. 2, Sermão 45, p. 704: Beatus es, 
Simon Bar Iona, quia caro et sanguis etc. (Matth. 16,17): Nun spricht er <Matthäus>: ‘Petrus’, das 
heisst soviel wie “der Gott schaut”. Nun fragen die Meister, ob der Kern des ewigen Lebens mehr in 
der Vernunft oder im Willen liege.  
150

 Ib., Sermão 45, p. 704: Beatus es, Simon Bar Iona, quia caro et sanguis etc. (Matth. 16,17): dass 
der Kern des ewigen Lebens mehr im Erkennen als in der Liebe liege.  
151

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 49, p. 386: Mulier, venit hora et 
nunc est, quando veri adoratores adorabunt patrem in spiritu et veritate (Joh. 4, 23): Ich will Gott nicht 
darum bitten, dass er mir gebe; ich will ihm vielmehr bitten, dass er mich würdig mache zu empfangen, 
und will ihn dafür loben, dass er der Natur un des Wesens ist, das ser geben muss. Wer aber Gott 
dies rauben wollte, der raubte ihm sein eigenes Sein und sein eigenes Leben.   
152

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., v. 2, Sermão 36b, p. 674: Nun spricht er: 
“Jacob wollte ruhen an der Statt”. Die Statt ist Gott und göttlichen Sein, das allen Dingen Statt und 
Leben und Sein und Ordnung verleiht. An der Statt soll die Seele im Obersten und im Innersten der 
Statt ruhen. Und in demselben Grunde, in dem er seine eigene Ruhe hat, dort sollen auch wir unsere 
Ruhe empfangen und mit ihm besitzen (Grifo do autor). 



 

 

apressar-se para lá de onde partiram (ECKHART, 2006, p. 295, 

Sermão 53).153  

- Vida e ser unidos para definir Deus: 

Isso opera o homem humilde, e o que Deus é, isso é ele: Uma vida e 
um ser (ECKHART, 2006, p. 114, Sermão 14).154   

- Vida de Deus e vida do homem: 

... e isso com boa verdade verdadeiramente como Deus vive e eu 
sou homem! (ECKHART, 2006, p. 42, Sermão 66)155  

Eu estou tão certo, como sei que vivo e que Deus vive, que: se a 
alma quer conhecer a Deus, deve conhecê-lo acima de tempo e de 
espaço (ECKHART, 2006, p. 52, Sermão 68).156  

Enquanto somos homens e enquanto algo de humano vive em nós 
e nos encontrarmos em um acesso, não vemos a Deus (ECKHART, 
2006, p. 62, Sermão 70).157  

Vós podeis estar tão seguros disso como é verdade que Deus vive: 
da menor boa obra ou da menor boa vontade ou do menor bom 
desejo se alegram todos os santos no céu e na terra e todos os anjos 
numa alegria tão grande que a ela não se pode igualar toda a alegria 
de todo este mundo (ECKHART, 2006, p. 101, Sermão 79).158 

Há homens que se abandonam a Deus e buscam somente sua 
vontade com todo empenho. Seja o que for que Deus conceda a um 
tal homem, é o melhor. Estejas certo como é certo que Deus vive, 
que isso necessariamente deve ser de tudo o melhor, e, ademais, 
que não poderia haver outro modo que fosse melhor (ECKHART, 
2006, p. 56 , Sermão 4).159  
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 Ib. Sermão 53, p. 733: Die rufen alle danach, wieder (dort) hinein zu kommen, wo sie ausgeflossen 
sind. Ihr ganzes Leben und ihr Sein, das ist alles ein Rufen und ein Eilen wieder hin zu dem, von dem 
sie ausgegangen sind.  
154

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 14, p. 169: Surge illuminare 
Hierusalem etc. (Is. 60, 1) (…) da wirkt der demütige Mensch, und was Gott ist, das ist er: ein Leben 
und ein Sein (Grifo do autor). 
155

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., v. 3, Sermão 66, p. 527: Euge serve 
bone et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, intra in gaudium domini tuti <Matth. 25, 21/13>: in voller 
Wahrheit und so  gewiss, wie Gott lebt und ich Mensch Bin! 
156

 Ib., Sermão 68, p. 533: Scitote, quia est regnum dei <Luc. 21,31>: Ich bin des ebenso gewiss, wie 
dass ich lebe und dass Gott lebt: soll die Seele Gott erkennen, so muss sie ihn erkennen oberhalb von 
Zeit und Raum.  
157

 Ib. Sermão 70, p. 542: Modicum et non videbitis me etc. <Joh. 16,16>: Solange wir Menschen sind 
und Solange irgend etwas Menschliches na uns lebt und wir uns in einem Zugang befinden, so sehen 
wir Gott nicht.  
158

 Ib., Sermão 79, p. 571: Laudate caeli et exulted terra. Ego sum lux mundi <Is. 49, 13>: Seid 
dessen so gewiss, wie dass Gott lebt: das geringste gute Werk oder der geringste gute Wille oder das 
geringste gute Begehren, darüber freuen sich alle Heiligen im Himmel und auf Erden und alle Engel in 
einer solchen Freude, dass die ganze Welt eine gleiche Freude nicht zu bieten vermag.  
159

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 4, p. 168: Omne datum optimum 
et omne donum perfectum desursum est. Jacobi I (Jac. I, 17): Die Menschen, die sich Gott überlassen 
und mit allem Fleiss nur seinen Willen suchen, was immer Gott einem solchen Menschen gibt, das ist 



 

 

E é verdade que junto ao Deus vivo não existe nenhuma diferença 
(ECKHART, 2006, p. 74, Sermão 6).160  

- Atualidade da vida singularizada:  

Disso, estejais tão certos como é certo que eu vivo: Se é assim que 
devemos dele receber, devemos, então, na eternidade, ser elevados 
acima do tempo. Na eternidade, todas as coisas são presentes 
(ECKHART, 2006, p. 61, Sermão 5a).161 

- Vida com o Filho unigênito: 

Tudo o que agrada a Deus, agrada-lhe em seu Filho unigênito: tudo o 
que Deus ama, ele o ama em seu Filho unigênito. Ora, o homem 
deve viver de tal modo que seja um com o Filho unigênito e que ele 
próprio seja o Filho unigênito (ECKHART, 2006, p. 94, Sermão 10).162 

Todos, pois, que não vivem pelo Filho não estão em tudo isso 
verdadeiramente bem (ECKHART, 2006, p. 65, Sermão 5b).163  

- Vida e puro gerar do Pai: 

A palavra “Pai” nos lembra de filiação e a palavra “Pai” se refere a 
um puro gerar, significando o mesmo que: a vida de todas as coisas 
(ECKHART, 2006, p. 59, Sermão 4).164  

- Vida e palavra eterna: 

E uma vez que o marido está morto, também o filho está morto. É a 
esse filho morto que Nosso Senhor diz: “Jovem, eu te digo, levanta-
te!” A palavra eterna è vida, em que vivem todas as coisas e que 
todas as coisas conserva, proferiu a vida dentro do morto, “e ele se 
ergueu e começou a falar”. Quando a palavra fala na alma e a alma 
responde na palavra viva, o filho ganha vida na alma (ECKHART, 
2006, p. 132, Sermão 18).165   

                                                                                                                                                                                     
das Beste; sei dessen so gewiss, wie dass Gott lebt, dass es notwendig das Allerbeste sein muss und 
dass es sonst keine Weise geben könnte, die besser wäre. 
160

 Ib., Sermão 7, p. 186: Iustis vivent in aeternum (Sap. 5,16): beim lebendigen Gott ist es wahr, dass 
es da keinerlei Unterschied gibt.  
161

 Ib., Sermão 5, p. 174: In hoc apparuit caritas dei in nobis, quoniam filium suum unigenitum misit 
deus in mundum ut vivamus per eum (I Joh. 4,9): und seid dessen so gewiss, wie ich lebe: wenn wir 
so von ihm empfangen sollen, so müssen wir in der Ewigkeit sein, erhaben über die Zeit. In der 
Ewigkeit sind alle Dinge gegenwärtig. 
162

 Ib., Sermão 11, p. 205: In diebus suis placuit deo et inventus est iustus (Eccli. 44, 16/17): Alles, 
was Gott gefällt, das gefähllt ihm in seinem eingeborenen Sohn; alles, was Gott liebt, das liebt er in 
seinem eingeborenen Sohn. Nun soll der Mensch so leben, dass er eins sei mit dem eingeborenen 
Sohne und das ser der eingeborene Sohn sei.  
163

 Ib., Sermão 6, p. 178: In hoc apparuit caritas dei in nobis (I Joh. 4,9): denn alle, die da nicht durch 
den Sohn leben, die sind wahrlich nicht recht daran. 
164

 Ib., Sermão 4, p. 172: Omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est. Jacobi I 
(Jac. I, 17) Bei dem Wort “Vater” denkt man an Sohnschaft, und das Wort “Vater” besagt ein lauteres 
Gebären und ist gleichbedeutend mit: ein Leben aller Dinge.  
165

 Ib., Sermão 18, p. 235: Da nun der Mann tot ist, darum ist auch der Sohn tot. Zu diesem toten 
Sohne sprach unser Herr: Adolescens, tibi dico: surge (Luc. 7, 11/15): “Ich sage zu dir, Jüngling, stehe 
auf!” Das ewige Wort und das lebendige Wort, in dem alle Dinge leben und das alle Dinge erhält, das 
sprach das Leben in den Toten, “und er richtete sich auf und began zu sprechen”. Wenn das Wort in 



 

 

- Vida e esperança dos justos: 

Os justos viverão (ECKHART, 2006, p. 71, Sermão 6).166  

Os justos viverão eternamente e sua recompensa é junto a Deus – 
totalmente assim, de modo igual (ECKHART, 2006, p. 75, Sermão 
6).167  

- Vida e virtude: 

O homem que vive nas virtudes está direito, pois como disse, há 
oito dias, as virtudes estão no coração de Deus. Quem vive e opera 
na virtude está direito, está bem (ECKHART, 2006, p. 93, Sermão 
10).168  

- Vida nobre: 

Nosso senhor diz: “Amai uns aos outros”. Oh, essa seria uma vida 
nobre, essa seria uma vida feliz! Não seria uma vida nobre, se cada 
um estivesse voltado para a paz de seu próximo como para a sua 
própria paz e se seu amor fosse tão limpo e puro, e tão desprendido 
em si mesmo, que não visasse a não ser à bondade e Deus? 
(ECKHART, 2006, p. 27, Sermão 177)169  

- Vida e homem nobre: 

O homem nobre colhe e tira todo o seu ser, todo o seu viver e sua 
bem-aventurança somente de Deus, com Deus e em Deus, e não do 
conhecer, contemplar ou amar a Deus ou de algo semelhante 
(ECKHART, 2006, p. 97).170 

- Vida e conduta religiosa: 

É uma grande tolice jejuar muito, rezar e empreender grandes obras, 
levar todo o tempo uma vida sempre solitária, se não melhora sua 
conduta de vida, estando sempre inquieto e irado (ECKHART, 2006, 
p. 205, Sermão 33).171  

                                                                                                                                                                                     
die Seele spricht und die Seele antwortet in dem lebendigen Worte, dann wird der Sohn lebendig in 
der Seele.  
166

 Ib., Sermão 7, p. 184: Iusti vivent in aeternum (Sap. 5,16): Die Gerechten werden leben.  
167

 Id. Ib.: Iusti vivent in aeternum (Sap. 5,16): Die Gerechten werden ewiglich leben, und ihr Lohn ist 
bei Gott” – ganz so gleich. 
168

 Ib., Sermão 11, p. 204: In diebus suis placuit deo et inventus est iutus (Eccli. 44, 16/17): Nun ist es 
gar recht bestellt mit dem Menschen, der in Tugenden lebt, denn ich sagte vor acht Tagen, dass die 
Tugenden in Gottes Herzen seien. Wer in Tugend lebt und in Tugend wirkt, mit dem steht es gar 
recht.  
169

 Ib., Sermão 50, p. 388: Nun spricht unser Herr: “dass ihr einander liebet”. O, das wäre ein edles 
Leben, es wäre ein seliges Leben! Wäre es nicht ein edles Leben, wenn ein jeder auf seines Nächsten 
Frieden wie auf seinen eignen Frieden hingerichtet und seine Liebe so entblösst und so lauter und so 
abgelöst in sich selbst wäre, dass sie auf nicht anderes zielte als auf die Gutheit und (auf) Gott? 
170

 ECKHART, Meister. Traktat von Abegescheidenheit. Op. cit, p.147: so auch, sage ich, nimmt und 
schöpft der edle Mensch sein ganzes Sein, Leben und seine Seligkeit bloss nur von Gott bei Gott und 
in Gott, nicht vom Gott-Erkennen, - Schauen oder – Lieben oder dergleichen.   
171

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., v. 2, Sermão 33, p. 664: Sancti per fidem 
vicerunt regna <Hebr.11,321>: Es ist eine grosse Torheit, dass mancher Mensch viel fastet und betet 



 

 

Um homem não deve olhar se está progredindo numa vida boa pelo 
fato de jejuar muito ou realizar muitas obras exteriores (ECKHART, 
2006, p. 28, Sermão 62).172  

- Vida e obras: 

Dessa obra, pois, desprende-se uma apara – como se solta a lasca 
de uma viga que está sendo talhada -, um lampejo, e quiçá lá onde o 
anjo toca o céu com a sua ínfima esfera do ser: com isso verdeja, 
floresce e vive tudo que há neste mundo (ECKHART, 2006, p. 228, 
Sermão 38).173  

Se tuas obras, porém, devem viver, Deus deve te impulsionar 
intrinsicamente, no íntimo da alma, se é que elas “realmente” devem 
viver: pois ali é tua vida, e só ali é que vives (ECKHART, 2006, 
p.232, Sermão 39 ).174 

Como, porém, o homem nesta vida não poderá ficar sem atividade, 
já que esta pertence à essência humana, pois existe toda sorte de 
atividade, por isso deve aprender a possuir Deus em todas as coisas 
e a permanecer sem obstáculo em todas as obras e em qualquer 
distância (ECKHART, 2006, p. 110). 

- Vida e água viva: 

Se soubesses quem te pede de beber e reconhecesses a graça de 
Deus, serias tu a me pedir de beber e eu te daria água viva. Quem 
beber desta água ainda terá sede, mas quem tomar da água que eu 
lhe dou, este jamais terá sede, e dele brotará uma fonte de vida 
eterna (ECKHART, 2006, p. 41, Sermão 66).175  

- Vida serena e vida atribulada: 

Que um homem possua uma vida serena, isso é bom; que um 
homem suporte uma vida atribulada com paciência, isso é melhor; 

                                                                                                                                                                                     
und grosses Werke verrichtet und sich allzeit allein halt, wenn er nicht seinen Lebenswandel bessert 
und unruhig und zornig ist.  
172

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., v. 3, Sermão 62, p. 515: Gott hât die 
armen gemachet durch die richen <vgl. Spr. 22,2>: Nicht daran soll ein Mensch erkennen, ob er 
zunehme an gutem Leben, das ser viel faste und viele äussere Werk verrichte.  
173

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., v. 2, Sermão 38, p. 682: In illo tempore 
missus est angelus Gabriel a deo: ave gratia plena, dominus tecum <Luc. 1,26u.28>: Von diesem 
Werke aber fällt ein Span ab – wie da, wo von einem Balken, den man behaut, ein Span abfällt -, ein 
Aufblitzen, und zwar dort, wo der Engel mit seiner untersten Seinssphäre den Himmel berührt: 
dadurch grunt und blüht und lebt alles, was es in dieser Welt gibt (Grifo em itálico do autor). 
174

 Ib., Sermão 39, p. 685: Iustus in perpetuum vivet et apud dominum est mercês eius etc. <Sap. 
5,16>: Sollen aber deine Werke leben, so muss Gott dich inwendig im Innersten der Seele anstossen, 
wenn sie <wirklich> leben sollen: denn da ist dein Leben, und da allein lebst Du. (Grifo em itálico do 
autor) 
175

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 66, p. 525: Euge serve bone et 
fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, intra in gaudium domini tui <Matth. 25, 21/23>: Wüsstest du, wer 
von dir zu trinken heischt und erkenntest du die Gnade Gottes, leichtlich heischtest du von mir zu 
trinken, und ich gäbe dir von dem lebendigen Wasser.Wer da trinkt von diesem Wasser <hier>, den 
wird wieder dürsten; wer aber von dem Wasser trinkt, das ich gebe, den dürstet nimmermehr, und von 
ihm wird entspringen ein Born des ewigen Lebens.  



 

 

mas que se tenha serenidade na vida atribulada, isso é o melhor 
(ECKHART, 2006, p. 50, Sermão 68).176  

- Sobre-vida: 

Ele é sobre-ser, ele é sobre-vida, ele é sobre-luz... (ECKHART, 
2006, p. 67, Sermão 71)177  

- Vida e bem-aventurança: 

Por isso, o homem deve se colocar a si mesmo e a tudo que não é 
Deus na frente da graça, interpondo-se entre as adversidades e a 
graça, antes que perca a graça, na qual repousa a vida de sua bem-
aventurança eterna (ECKHART, 2006, p. 111, Sermão 81).178  

Nas criaturas vivas opera vida a partir do que é morto, como a 
ovelha que come a grama e dali surge um olho ou uma orelha. No 
homem a luz opera bem-aventurança. Isso provém da graça de 
Deus: esta eleva a alma para Deus e une-a com ele, imprimindo-lhe 
a forma divina. Deve-se ser divina, a alma deve ser elevada 
(ECKHART, 2006, p. 115, Sermão 82).179  

O homem procura em todas as coisas uma vida bem-aventurada e 
uma alegre luz. Satisfação e plenitude não há em nenhuma criatura, 
e cada uma remete de si para a outra: satisfação da veste não é 
satisfação do alimento nem da bebida (ECKHART, 2006, p. 159, 
Sermão 93).180  

- Livro da vida: 

De “nomear-de-Cristo”, chamo o seu saber eterno: o estar 
assinalado, sem engano, no livro da vida “Pai-Filho-e-Espírito 
Santo”, eternamente, antes da criação de todas as criaturas 
(ECKHART, 2006, p. 128, Sermão 86).181  
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., v. 3, Sermão 69, p. 532: Scitote, quia 
propre est regnum dei <Luc. 21,31>: Dass ein Mensch ein ruhiges Leben habe, das ist gut, aber dass 
ein Mensch ein mühevolles Leben mit Geduld ertrage, das ist besser; dass man aber Ruhe habe im 
mühevollen Leben, das ist das Beste. 
177

 Ib., Sermão 71, p. 545: Surrexit autem Saulus de terra apertisque oculis nihil videbat <Act. 9,8>: Er 
ist <ein> Über-Sein, er ist <ein> Über-Leben, er ist <ein> Über-Licht. 
178

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 81, p. 580: Fluminis impetus 
laetificat civitatem Dei: sanctificavit tabernaculum suum Altissimus <Ps. 45,5>: Darum soll der Mensch 
sich selbst und alles, was Gott nicht ist, vor die Gnade legen, ehe er die Gnade verliert, an der das 
Leben seiner ewigen Seligkeit liegt.  
179

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. v. 3, Sermão 82, p. 583: Quis, putas, puer 
erit? Etenim manus domini cum ipso est <Luc. 1,66>: An lebendigem Kreaturen bewirkt es Leben aus 
Totem, so wie etwa be idem Schaf, das Gras frisst, und daraus entsteht ein Auge oder ein Ohr. Am 
Menschen <aber> bewirkt es <das Licht> Seligkeit. Das kommt von der Gnade Gottes: die erhebt die 
Seele auf zu Gott und vereinigt sie mit ihm und macht sie gottförmig.Soll die Seele göttlich sein, so 
muss sie emporgehoben sein. 
180

 Ib., texto original não encontrado. 
181

 Ib., Sermão 86, p. 593: Intravit Iesus in quoddam castellum etc. <Luc. 10,38-40): Als das “Beim-
Namen-Nennen Christi” bezeichne ich sein ewiges Wissen: das untrüglich vor der Schöpfung aller 
Kreaturen von Ewigkeit her im “lebendigen Buche Vater-Sohn-und-Heiliger-Geist <Verzeichnet-> 
Stehen.  



 

 

- Verdade viva: 

São três as coisas que devemos ter em nossas obras. Ou seja, que 
operemos de maneira ordenada, racional e sábia. Chamo de 
“ordenado” àquilo que em todos os pontos corresponde ao mais 
próximo. Chamo de “racional àquilo que não se conhece nada de 
melhor no tempo. E chamo a algo de “sábio” quando nas boas obras 
encontro a verdade viva com sua jovial presença (ECKHART, 2006, 
p. 131, Sermão 86).182  

- Vida santa: 

Bem pode ser que haja um santo nessa vida, que nada de nada 
possa afastá-lo de Deus (ECKHART, 2006, p. 132, Sermão 86).183  

A segunda dignidade de sua vida santa no reino da terra é 
demonstrada ao dizer “bela como a lua” (ECKHART, 2006, p.157, 
Sermão 93).184  

- Vida boa: 

Aquilo que realiza sua própria obra opera com prazer, como o faz o 
Espírito Santo na alma. O que opera ele? Doze frutos que ordenam o 
homem para Deus e para uma vida boa (ECKHART, 2006, p.155, 
Sermão 92).185  

 (...) o engendrar da Bondade e o ser-engendrado no Bem é 
plenamente um Ser, uma Vida (ECKHART, 2006, p. 53)186 

De acordo com as citações supracitadas, Mestre Eckhart discorre sobre a vida (das 

Leben) ou o viver (leben) em função de temáticas que fundamentam seu modo de 

pensar: a relação Deus e deidade (sobre-vida, vida e ser, doação de vida); a 

problemática do ser e vida (ser, viver e conhecer; entendimento e vontade; vida 

racional e irracional, vida e intelecto); a teoria do desprendimento (vida boa, santa, 

nobre, virtude, bem-aventurança, vida serena e vida atribulada, obras, conduta 

religiosa, homem nobre, vida de deus e do homem, vida e corpo, vida e alma); o 

nascimento do Filho (verdade viva, livro da vida, água viva, esperança dos justos, 

palavra eterna, puro gerar do Pai, Filho unigênito); a contraposição entre vida eterna 
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 Ib., Sermão 86, p. 596: Intravit Iesus in quoddam castellum etc. <Luc. 10,38-40): Drei Dinge 
<insbesondere> sind in unseren Werken unerlässlich. Die sind: dass man wirke ordentlich und 
einsichtsvoll und besonnen. Das <aber> nenne ich “ordentlich”, was in allen Punkten dem Höchsten 
entspricht. Das aber nenne ich “einsichtsvoll”, über das hinaus man zur Zeit nichts Besseres kennt. 
Und “besonnen” schliesslich nenne ich es, wenn man in guten Werken die lebensvolle Wahrheit mit 
<ihrer> beglückenden Gegenwart verspürt. 
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 Ib., Sermão 86, p. 597: Intravit Iesus in quoddam castellum etc. <Luc. 10,38-40): Indessen sage ich 
demgegenüber auch: wohl wir es einem Heiligen <schon> in diesem Leben zuteil, dass ihn nichts von 
Gott abzubringen vermag. 
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 Ib., texto original não encontrado. 
185

 Ib., texto original não encontrado.  
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 ECKHART, Meister. Traktat von Abegescheidenheit. Op. cit, p.103: indessen ist das Gebären der 
Gutheit und das Geboren-Werden in dem Guten völlig ein Sein, ein Leben.  



 

 

e vida temporal, vida e morte, vida e origem, entre outros tópicos que, devido à 

complexidade de seu pensar e à proposta desta dissertação, não foram citados 

nesta ocasião.  

Todavia, na perspectiva dessas citações, apesar da transversalidade das 

definições do sentido de vida aqui exposto, podemos inferir que qualquer acepção 

sobre a vida (das Leben e leben) parte do mesmo pressuposto: ser de Deus. E é 

quando Mestre Eckhart fala direta e imediatamente sobre a vida mesma que esse 

pressuposto fica mais evidente: “O que é vida? O ser de Deus é minha vida. Se, 

pois, a minha vida é o ser de Deus, então o ser de Deus deve ser meu e a esti-dade 

(isticheit) de Deus, minha esti-dade, nem mais nem menos (ECKHART, 2006, p. 71, 

Sermão 6)”.187 

Todo e qualquer pensar eckhartiano sobre a vida é tecido de tal modo a 

sempre fazer uma remissão da essência dela. De acordo com Mieth (1986), 

qualquer tentativa de pensar o conceito de vida ou qualquer outra definição para 

Eckhart perpassa a compreensão do que é Deus. O mestre dominicano entende 

tudo a partir do ser (Deus) mesmo. Ele fala das virtudes ou do fundamento da 

completa justiça, do desprendimento, da serenidade, da pobreza, da unidade, do 

atuar sem-porquê, mas tudo é a partir do fundamento do ser, tudo é nada mais do 

que o ser mesmo (MIETH, 1986). Deus é o próprio porquê de tudo: “Deus mesmo 

não conhece nenhum porquê, pois ele mesmo é o porquê de tudo e para tudo: eu 

sou o começo e o fim (Apocalipse 1,8).”188 

Diante disso, se aparece alguma conceituação sobre a vida, Eckhart sugere o 

sem-porquê, do mesmo modo que, se há uma tentativa de se definir Deus, é a 

deidade que o denomina. Contudo, Deus nos escapa em sua deidade e a vida não 

se deixa enclausurar em nenhuma definição. Mestre Eckhart parece insinuar que a 

deidade e o sem-porquê não conceituam nada propriamente dito, são unicamente 

indícios do vigor de uma misteriosa e inapreensível irrupção que se abisma em tudo 

o que se mostra. Mestre Eckhart se esforça em não apresentar definições. Por isso, 

de modo apofático, sugere termos capazes de resguardar a vida ou Deus do 

enclausuramento de uma determinação e que, ao mesmo tempo, revelam a 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 7, p. 184: Iusti vivent in aeternum 
(Sap. 5,16): Was ist Leben? Gottes Sein ist mein Leben. Ist denn mein Leben Gottes Sein, so muss 
Gottes Sein mein sein und Gottes Wesenheit meine Wesenheit, nicht weniger und nicht mehr. 
188

 ECKHART, M. Expositio Sancti Evangelii secundum Iohanneme. Op. cit., n. 50, p. 41: Gott kennt 
kein Warum, sondern ist selbst das Warum aller und für alle: “ich bin der Anfang und das Ende” (Offb. 
1,8). 



 

 

manifestação abissal do que nos escapa. Mas como Mestre Eckhart pensa a vida a 

partir do ser de Deus e em que medida abre um novo horizonte de sentido sobre a 

vida a partir do sem-porquê? Vejamos, primeiramente, como Eckhart versa sobre a 

vida em algumas citações. 

Para ele, a vida não possui nenhuma razão externa, emerge de si mesma e 

em si mesma permanece: 

E agora: “nós vivemos nele” com Ele. Não há nada que se deseje 
tanto como a vida. O que é minha vida? O que é movido de dentro, a 
partir de si mesmo. O que é, porém, movido de fora, não vive. Se 
vivemos, pois, com Ele, devemos também de dentro cooperar com 
Ele, de modo a não operarmos de fora. Devemos, pois, antes ser 
movidos a partir do que vivemos, isto é, por Ele (ECKHART, 2006, p. 
63, Sermão 5a).189  
 

A vida não tem fundamento, vive unicamente para si mesma, como sem-porquê: 

Quem pelo espaço de mil anos perguntasse à vida: “Por que vives?” 
– se ela pudesse responder, não diria outra coisa a não ser: “Eu vivo 
porque vivo”. Isso vem porque a vida vive do seu próprio fundo e 
emana a partir do seu próprio. Por isso vive sem porquê, justamente 
por viver “para” si mesma (ECKHART, 2006, p. 67, Sermão 5b).190 
 

E mesmo sem-porquê é bom e prazeroso viver: 

Quem, porém, perguntasse a um bom homem “por que amas a 
Deus?”, ouviria: “Não sei – por e para Deus”; e “por que amas a 
verdade?” – “por e para a verdade”; “por que amas a justiça?” – “por 
e para a justiça”; “por que amas a bondade?” – “por e para a 
bondade”; e ainda quem perguntasse “por que vives?”, receberia 
como resposta: “juro que não sei, gosto de viver” (ECKHART, 2006, 
p. 173, Sermão 26). 191 
 

A vida anseia apenas a si mesma e esse anseio é tão forte a ponto de forçar todos 

os viventes a também ansiá-la: 

Se eu estivesse em um deserto, só paralisado de medo, e tivesse 
uma criança ali junto comigo, meu medo passaria e eu seria 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 5, p. 176: In hoc apparuit dei in 
nobis, quonian filium suum unigenitum misit deus in mundum ut vivamus per eum (I Joh. 4,9): Und 
nun: “wir leben in ihm” mit ihm. Es gibt nichts, was man so sehr begehrt wie das Leben. Was ist mein 
Leben? Was von innen her aus sich selbst bewegt wird. Das (aber) lebt nicht, was von aussen bewegt 
wird. Leben wir denn also mit ihm, so müssen wir auch von innen her in ihm mitwirken, so dass wir 
nicht von ausser her wirken; wir sollen vielmehr daraus bewegt werden, woraus wir leben, das heisst: 
durch ihm. 
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 Ib., Sermão 6, p. 180: In hoc apparuit caritas dei in nobis (I Joh. 4,9): Wer das Leben fragte 
tausend Jahre lang: “Warum lebst du?” – könnte es antworten, es spräche nichts anderes als: “Ich 
lebe darum, dass ich lebe”. Das kommt daher, weil das Leben aus seinem eigenen Grunde lebt und 
aus seinem Eigenen quilt; darum lebt es ohne Warum eben darin, dass es (für) sich selbst lebt.  
191

 Ib., Sermão 49, p. 384: “Wer aber einen guten Menschen fragte: Warum liebst du Gott?” – “Ich 
weiss es nicht, - um Gottes willen!” – “Warum liebst du die Wahrheit?” – “Um der Wahrheit willen!” – 
“Warum liebst du die Gerechtigkeit?” – “Um der Gerechtigkeit willen!” – “Warum liebst du die Gutheit?” 
– “Um der Gutheit willen!” – “Warum lebst du?” – “Traun, ich weiss es nicht! (Aber) ich lebe gerne!” 



 

 

fortalecido. Tão nobre e tão prazerosa e tão poderosa é a vida nela 
mesma. E se eu não pudesse ter uma criança junto a mim, mas 
tivesse um animal, eu seria consolado. Por isso, aqueles que operam 
muitos prodígios nos livros negros tomam um animal, um cão, e a 
vida no animal fortalece-os. Igualdade fortalece em todas as coisas. 
Por isso o anjo a coloca na alma, pois ele é igual a ela e a ilumina e a 
fortalece e a prepara para que possa receber a luz divina 
(ECKHART, 2006, p. 100, Sermão 78).192 
 

Toda a existência se realiza em função da vida que não possui função alguma: 

Assim também, por pior que seja, a vida quer sempre ainda viver. 
Por que comes? Por que dormes? Para que vivas. Por que buscas 
bem ou honra? Tu o sabes muito bem. Mas: Por que vives? Por e 
para a vida e, no entanto, não sabes por que vives. A vida é tão 
desejável em si mesma que é desejável por si mesma. Mesmo os 
que estão no inferno, no tormento eterno, não quereriam perder sua 
vida. E nem os demônios e nem as almas, pois sua vida é tão nobre 
que eflui imediatamente de Deus na alma. Por a vida efluir assim 
imediatamente de Deus, por isso eles querem viver (ECKHART, 
2006, p. 71, Sermão 6).193  
 

Nas citações supracitadas, o mestre dominicano nos apresenta nortes indicativos 

dessa tentativa de significação para a vida:  

1. A vida emerge de si mesma; 

2. A vida vive de e se movimenta em seu próprio fundo; 

3. A vida vive porque vive; 

4. A vida vive sem-porquê; 

5. A vida é o ser de Deus; 

6. A vida é o que há de mais desejável.  
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., v. 3, Sermão 78, p. 570: Missus est 
Gabriel angelus etc. <Luc. 1,26/27>: Wäre ich allein in einer Wüste, wo es mich grauste, hätte ich da 
ein Kind bei mir, so verging mir das Grausen, und ich würde gekräftigt <gestärkt>, so edel und so 
lustvoll und so kräftig ist das Leben in sich selbst. Und könnte ich nicht ein Kind  <bei mir> haben. 
Hätte <aber wenigestens> ein <lebendes> Tier, so würde ich getröstet. Darum, Diejenigen, die in den 
schwarzen Büchern wunders viel wirken, die nehmen ein Tier, <etwa> einen Hund <zu Hilfe>, und das 
Leben in dem Tiere stärkt sie <gibt ihnen Kraft>. Gleichheit stärkt in allen Dingen. Darum übermittelt 
sie der Engel der Seele, denn er ist ihr gleich und erleuchtet sie und stärkt sie und bereitet sie zu, auf 
dass sie göttliches Licht empfangen kann. 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 7, p. 184: Iusti vivent in aeternum 
(Sap. 5,16): Nichts ist so lieb und so begehrenswert unter Allen Dingen wie das Leben. Und wiederum 
ist kein Leben so schlimm noch so beschwerlich, dass der Mensch nicht dennoch leben wolle. Eine 
Schrift sagt: Je näher etwas dem Tode ist, so peinvoller ist es. Gleichviel, wie schlimm das Leben 
auch ist, es will doch leben. Warum isst du? Warum schläfst du? Auf dass du lebest. Warum begehrst 
du Gut der Ehre? Das weiss du sehr wohl. Aber: warum lebst du? Um des Leben willen, und du weisst 
dennoch nicht, warum du lebst. So begehrenswert ist das Leben in sich selbst, dass man es um 
seiner selbst willen begehrt. Die in der Hölle sind, in ewiger Pein, selbst die wollten ihr Leben nicht 
verlieren, weder die Teufel noch die Seelen, denn ihr Leben ist so edel, dass es unvermittelt von Gott 
in die Seele fliesst.  



 

 

A partir desses indicativos, consideramos relevante realizar uma análise da 

concepção eckhartiana de vida através do significado do emergir (1), que 

associamos à origem; do vive porque vive (3), pelo fato do verbo estar no presente, 

evocamos a problemática da temporalidade; do movimentar de/em seu próprio fundo 

(2), do viver sem-porquê (4) e a vida como ser de Deus (5), pensamos o ser de Deus 

e, por último, o fato de a vida ser o que há de mais desejável (6), pensamos seu 

insistir no cotidiano.  

Dessa forma, tendo em vista a unívoca conjunção do ôntico, do ontológico e 

do místico pressuposta pelo desprendimento e a manifestação da vida no chão 

ordinário da existência concreta, para melhor elucidar os indicativos e o 

agrupamento deles em categorias, propomos analisar a concepção eckhartiana 

sobre a vida de acordo com os indícios supracitados em quatro subcapítulos: I – 

Arché e telos da vida, onde verificaremos de que modo Eckhart versa sobre a 

origem da vida (1. A vida emerge de si mesma;); II – Vida e temporalidade, onde 

examinaremos como Eckhart pensa a manifestação da vida na temporalidade (3. A 

vida vive porque vive); III – Vida e ser de Deus, onde refletiremos sobre como o 

porquê divino sustenta o conceito de vida sem-porquê (2. A vida vive e se 

movimenta em seu próprio fundo, 4. A vida vive sem-porquê; 5. A vida é o ser de 

Deus); e IV – Vida e cotidiano, onde analisaremos como a vida sem-porquê pode ser 

traduzida como transcendência na insistência cotidiana do homem em sua 

existência concreta (6. A vida é o que há de mais desejável).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1 Arché e telos da vida 

Isso vem porque a vida vive do seu próprio fundo e emana a partir do 
seu próprio. Por isso vive sem porquê, justamente por viver “para” si 
mesma (ECKHART, 2006, p. 67, Sermão 5b).194 
 
O que possui ser, tempo ou lugar não toca Deus (ECKHART, 2006, 
p. 83, Sermão 9).195 
 

Tocar a Deus além do ser, tempo e lugar é alcançar a origem e o fim da vida? Qual 

é a arché e o telos da vida? Fugimos da arché e do telos da vida quando 

defendemos um ser, um tempo e um lugar. Quando cristalizamos em determinações 

o que se manifesta, nos distanciamos cada vez mais do fundo insondável que nos 

escapa. Entretanto, do indicativo “1- A vida emerge de si mesma”, Eckhart afirma 

que a vida insurge de si mesma. O si mesma revela de onde ela provém. Tomamos, 

então, o enfoque sobre o emergir a partir de certa acepção de arché e telos. Como 

Eckhart os elucida? O que ele entende por origem e, consequentemente, fim da 

vida?  

Vimos no capítulo I o apelo eckhartiano ao esvaziamento completo capaz de 

tocar o que se era quando ainda não era:  

Assim, pois, dizemos: se o homem quer ser pobre em vontade, deve 
querer e desejar tão pouco como queria e desejava quando “ainda” 
não era (ECKHART, 2006, p. 289, Sermão 52).196  
 
(...) o homem deve ser tão vazio de seu saber próprio como ele o fez 
quando “ainda” não era (ECKHART, 2006, p. 289, Sermão 52).197 
 
Pobre é quem vive de tal modo que está tão vazio de seu próprio 
querer e da vontade de Deus como o era quando (ainda) não era 
(ECKHART, 2006, p. 290, Sermão 52).198 
 

Mestre Eckhart, com a teoria do desprendimento em sua unidade ôntica, 

ontológica e mística, apresenta o molde, disserta sobre o fundo do arquétipo e se 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 6, p. 180: In hoc apparuit caritas 
dei in nobis (I Joh. 4,9): Das kommt daher, weil das Leben aus seinem eigenen Grunde lebt und aus 
seinem Eigenen quilt; darum lebt es ohne Warum eben darin, dass es für sich selbst lebt.  
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 Ib., Sermão 10, p. 195: Quasi stella matutina in medio nebulae et quasi luna plena in diebus suis 
lucet et quasi sol refulgens, sic iste refulsit in templo dei (Eccli. 50, 6/7): Was Sein hat, Zeit oder Statt, 
das rührt nicht an Gott, er ist darüber. 
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 Ib. Sermão 32, p. 305: Beati paupers spiritu, quia ipsorum est regnum coelorum (Matth. 5,3): So 
denn sagen wir: soll der Mensch arm sein an Willen, so muss er so wenig wollen und begehren, wie er 
wollte und begehrte, al ser (noch) nicht war. 
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 Id. Ib.: Beati paupers spiritu, quia ipsorum est regnum coelorum (Matth. 5,3): So denn sagen wir, 
dass der Mensch so ledig sein soll seines eignen Wissens, wie er’s tat, als er (noch) nicht war.  
198

 Ib., Sermão 32, p. 306: Beati paupers spiritu, quia ipsorum est regnum coelorum (Matth. 5,3): das 
sei ein armer Mensch, der nicht (einmal) den Willen Gottes erfüllen will, der vielmehr so lebe, dass er 
seines eigenen Willens und so ledig sei, wie er’s war, als er (noch) nicht war. 



 

 

esforça para mostrar a irrupção contínua deste no cotidiano. O mestre dominicano 

versa sobre aquele hiato anterior a qualquer arché e telos - ao que se era quando 

ainda não era. Mas o que é ser o que se era quando ainda não era? Harada afirma 

“que o que não é chama-se nada. O que ainda não é chama-se também nada” 

(HARADA, 2004, p. 134). O que é o nada? É a significação de Deus antes e depois 

da criação? Vimos que essa distinção é fundamentada quando Eckhart distingue 

Deus e deitas. Contudo qual a significação da passagem da deitas para Deus? Ou 

como Harada questiona: “do nada para o ser? É possível realmente traçar um 

intervalo entre nada e ser?” Qual é o real sentido desse convite eckhartiano, ser o 

que era quando ainda não era, já que: “quando o homem ainda estava na essência 

eterna de Deus, nele ali vivia não outro, mas o que ali vivia era ele próprio”? 

(ECKHART, 2006, p. 289, Sermão 52).199 

No primeiro capítulo, dissertamos sobre a necessidade de o homem se tornar 

perfeitamente uno com Deus, in-distinto como Deus, visto que o homem é um ser 

que recebe sua existência e inteligência d’Ele. A lógica do desprendimento é trazer o 

que há de mais originário no homem, a ser ele próprio. Para Schürman (1978), o 

desprendimento eckhartiano pode ser considerado um itinerário existencial: sua 

essência é desaprender a possessão, seu ponto de partida é o livrar-se da vontade, 

sua consequência é a identificação com a origem na qual a distinção entre o que 

origina e o originado são abolidos. Schürman diz que para Eckhart “o último 

acessório que precisa ser deixado é a ideia de origem no sentido de arché e telos” 

(SCHÜRMAN, 1978, p. 300). Com o desprendimento, Mestre Eckhart convida a 

abandonar ser, tempo e lugar, a ser o que era quando ainda não era: se trata do 

restabelecimento da vida do homem com a própria origem. Afinal, o que o mestre 

dominicano entende por origem?  

O elo dos três suscita profundo espanto, nesse círculo o intelecto 
nunca o compreendeu: aqui há um abismo sem fundo. Xeque-mate 
ao tempo, às formas, ao lugar! O círculo maravilhoso é origem, 
totalmente imóvel está seu ponto (ECKHART apud RUH, 1985, p. 47, 
3ª estrofe)  
 
A montanha do ponto escalas sem obra, razão! O caminho te leva a 
um deserto maravilhoso, que amplo e espaçoso estende-se sem 
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 Ib., Sermão 32, p. 305: Beati paupers spiritu, quia ipsorum est regnum coelorum (Matth. 5,3): 
Denn, als der Mensch (noch) im ewigen Wesen Gottes stand, da lebte in ihm nicht ein anderes; was 
da lebte, das war er selbst. 



 

 

limite. O deserto [não] tem nem tempo nem lugar, seu modo é 
original (ECKHART apud RUH, 1985, p. 47, 4ª estrofe).200 
 

De acordo com Schürman (1978), a essência do misticismo eckhartiano é sem 

origem, ou seja, anárquica. O termo “anarquia” é entendido literalmente como 

ausência de começo, de uma origem no sentido de uma causa eficiente e, 

consequentemente, de um telos, como causa final. A origem é o próprio deserto.  

Segundo Schürman (1978), a primeira aplicação do princípio anárquico ocorre 

quando Eckhart afirma que o homem precisa se tornar perfeitamente como Deus 

entendido como deitas, como o que era quando ainda não era.201 Propriamente 

falando, a ebulição originária, a ursprunc não é. A arché de todas as coisas e de 

Deus é sem começo. Se a deidade fosse, o ser seria a origem. E ela seria pensável. 

É por isso que Eckhart em vez de usar a palavra nada,202 designa a deidade como o 

além do ser ou puro nada: “enquanto Wesen diz a totalidade do que se mostra, 

desde que se mostre, unwesene indica a condição transcendental de tudo o que 

aparece” (SCHÜRMAN, 1974, p. 476). Por conseguinte, quando Eckhart disserta 

sobre a deidade – que já assinalamos como abismo, esconderijo, pura natureza 

divina etc. – ele marca o velamento pré-originário, a essência anárquica: “Então 

podereis dizer: “Onde está este Deus a quem todas as criaturas perseguem, de 

quem possuem seu ser e sua vida?” – falo com gosto da deidade, pois toda nossa 

bem-aventurança eflui dali (...)” (ECKHART, 2008, p. 103, Sermão 79).203  

Na verdade, Mestre Eckhart tenta evitar as autoevidências cotidianas para o 

sentido do ser da totalidade e, de tal sorte, da arché e do telos da vida. Conforme 

Harada, considerado como o sentido geral, o lógico do conceito de ser é 

simplesmente pressuposto para o ontológico do ser e não ser. Da mesma forma, de 

posse de um sentido do ser, a origem e o fim são encobertos por uma realidade 
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 Op. cit. RUH, p. 47: Der Verbindung der Drei bringt tiefes Erschrecken, diesen Kreis hat Verstand 
nie begriffen: hier ist Tiefe ohne Grund. Schach und Matt der Zeit, den Formen, dem Ort! Der Wunder 
Ring ist Ursprung, ganz unbeweglich steht sein Punkt (3); Des Punktes Berg besteige ohne Werk, 
Vernünftigkeit! Der Weg trägt dich in eine wunderbare Wüste, die breit, die weit, ohne Maß da liegt. 
Die Wüste hat weder Zeit noch Ort, ihre Weise, die ist sonderbar (4). 
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 A experiência mística de Mestre Eckhart é anti-metafísica. Certamente porque a metafísica requer 
um princípio capaz de tudo dar conta (SCHÜRMAN, 1978, p. 296). 
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 Por uma parte, em Eckhart, o conceito de nada é inteiramente metafísico. “A criatura é nada” e a 
“deidade é nada”, ainda se trata de duas acepções totalmente diferentes da palavra (niht e 
anwesene), são, sem embargo, proposições pensadas a partir do esse divino (SCHÜRMAN, 1995, p. 
53-70). 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 79, p. 572: Nun könnt ihr sagen: 
“Wo ist dieser Gott, dem alle Kreaturen nachjagen, wodurch sie ihr Sein und ihr Leben haben?” – Ich 
spreche gern von der Gottheit, denn unsere ganze Seligkeit fliesst daraus aus.   



 

 

objetivada e planificada. Em virtude disso, Harada sustenta que “Eckhart se esforça 

para mostrar o silenciado nesse caráter comum do ser – ele tem em vista o fundo 

indeterminado do sentido do ser” (HARADA, 2004, p. 142): “Esse fundo é uma 

serenidade do silêncio simples, imóvel em si mesma. Por essa imobilidade, porém, 

são movidas todas as coisas e concebidas todas aquelas vidas que vivem em si 

mesmas, aclaradas pelo intelecto” (ECKHART, 2006, p. 270, Sermão 48).204 

Baeza (2009) reitera que a fim de captar esse sentido, Eckhart defende, 

impreterivelmente, o retorno à deidade, ou seja, à origem sem origem.205 É por isso 

que o desprendimento é tão caro ao mestre dominicano: o abandono do pensar e do 

querer já aponta àquela condição anárquica prévia. O desprendimento pela pureza 

que pressupõe é propriamente anárquico:  

Prestai, pois, muita atenção a esta palavra: necessariamente deve 
ser assim, que fosse virgem, ela, a pessoa por que Jesus foi 
recebido. Virgem diz o mesmo que homem livre de todas as imagens 
estranhas, tão livres como era quando ainda não era (ECKHART, 
2006, p. 46, Sermão 2).206 
 

Não obstante, qual é a intenção de Eckhart em colocar como equivalentes o ser e o 

não ser em termos de origem? Ser o que se era quando ainda não era? Harada 

afirma que “o que “não é”, e muito mais o que “ainda não é” é nada, mas é o que 

pode ser. O que é pode não ter sido, portanto, pode ser o que é quando ainda não 

era. Eckhart parece assim insinuar que se dá ser além ou aquém do ser e não ser 

atual” (HARADA, 2004, p. 135). Por tudo isso, a compreensão do ser em geral tem 

suas condições de possibilidade apenas por meio do desprendimento, porque o 

“deixar” restabelece o homem com o que é. Todavia de que modo o silenciado do 

ser além de qualquer atualidade diz respeito à arché e ao telos da vida?  

Mas certa vez, estando a caminho, estive pensando que o homem 
deveria ser tão desprendido em suas opiniões a ponto de não ter em 
mente ninguém nem nada a não ser a deidade em si mesma, nem 
bem-aventurança, nem isso ou aquilo, senão unicamente Deus como 
Deus e a deidade em si mesma; pois qualquer outra coisa que 
tenhas em mente, isso tudo é apenas um ser colateral à deidade. Por 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., v. 2, Sermão 48, p. 713: denn dieser 
Grund ist eine einfaltige Stille, die in sich selbst unbeweglich ist, von dieser Unbeweglichkeit aber 
werden alle Dinge bewegt und werden alle diejenigen Leben <plural von das Leben> empfangen, die 
vernunfterhellt in sich selbst leben.  
205

 Em Eckhart o encobrimento da origem se dá com o aparecimento da tríade: corpo, tempo e 
multiplicidade (BAEZA, 2009, p. 27). 
206

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 2, p. 159: Intravit Jesus in 
quoddam castellum et mulier quaedam, Martha nomine, excepit illum in domum suam. Lucae II. (Luc. 
10, 38): Jungfrau besagt so viel wie ein Mensch, der von allen fremden Bildern ledig ist, so ledig, wie 
er war, da er noch nicht war.  



 

 

isso, afasta todo ser colateral da deidade e toma-a despida em si 
mesma (ECKHART, 2008, p. 98, Sermão 77).207 
 

De acordo com Harada (2004) quando Eckhart fala do ser, ele pretende captar o é 

da re-velação do abissal recolhimento divino: 

Não devemos conceber e considerar Deus como fora de cada um de 
nós, mas como o meu próprio e como o que está em cada um de 
nós; ademais não devemos servir nem operar por algum porquê, 
nem por Deus nem pela própria honra nem por um algo que esteja 
fora de nós, mas unicamente por e pelo que em nós é o próprio ser e 

a própria vida em nós (ECKHART, 2006, p. 74, Sermão 6).208 
 

Nomeadamente, o é se expõe juntamente com a vida. E a vida é a mais pura 

expressão do fundo insondável do ser o que se era quando não era. Seu irromper 

revela o livre jogo da identidade originária entre Deus, homem e mundo. Seu 

segredo está em ser si mesma a própria origem, entendida como “princípio sem 

princípio”.  A vida expressa o ser e a si mesma desde si como espontaneidade que 

escapa a qualquer determinação: “pois quem busca a Deus em um “determinado” 

modo, toma o modo e perde a Deus, que está oculto no modo. Quem, porém, busca 

a Deus sem modo, apreende-o como Ele é em si mesmo; e tal homem vive com o 

Filho e é a vida ela mesma” (ECKHART, 2006, p. 67, Sermão 5a).209 

Sua arché e seu telos são radicalmente irreconhecíveis. Schürman (1975) 

sustenta que a vida para Mestre Eckhart flui livremente de e para si, visto que a 

própria vida não procura a razão de seu viver. A vida apenas oferece a possibilidade 

de abertura porque não possui, nem requisita um motivo, tudo o que a vida abarca 

está em seu próprio fundamento. Comemos, dormimos, trabalhamos com alguma 

finalidade, seja por reposição física e psíquica, seja para nos sustentarmos ou por 

simples prazer. Mas de onde viemos? Para onde vamos? E por que vivemos? 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., v. 3, Sermão 77, p. 568: Ecce mitto 
angelum meum <Mal. 3,1>: Ich dachte aber einst unterwegs, der Mensch sollte in seinem Bestreben 
so selbstlos sein, das ser es auf niemanden und auf nichts abgesehen habe als auf die Gottheit in 
sich selbst, weder auf <seine> Seligkeit noch auf dies oder das als einzig auf Gott als Gott und die 
Gottheit in sich selbst; denn, auf was du es sonst abgesehen hast, das alles ist <nur> ein “Beisein” der 
Gottheit.Darum scheide alles “Beisein” der Gottheit ab und nimm sie rein in sich selbst. 
208

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 7, p. 184: Iusti vivent in aeternum 
(Sap. 5,16):Man soll Gott nicht als ausserhalb von einem selbst erfassen und ansehen, sondern als 
mein Eigen und als das, was in einem ist; zudem soll man nicht dienen noch wirken um irgendein 
Warum, weder um Gott noch um die eigene Ehre noch um irgend etwas, was asuserhalb von einem 
ist, sondern einzig um dessen willen, was das eigene Sein und das eigene Leben in einem ist.  
209

 Ib. Sermão 6, p. 180: In hoc apparuit caritas dei in nobis (I Joh. 4,9): Denn wer Gott in einer 
(bestimmten) Weise sucht, der nimmt die Weise und verfehlt Gott, der in der Weise verborgen ist. Wer 
aber Gott ohne Weise sucht, der erfasst ihn, wie er in sich selbst ist; und ein solcher Mensch lebt mit 
dem Sonne, und er ist das Leben selbst. 



 

 

Eckhart afirma que não há resposta para essas perguntas, porém todos que vivem 

sentem gosto em viver, mesmo sem ter ciência de qualquer arché ou telos.  

Para Schürman (1975), a metafísica não pode pensar a origem de outro modo 

que como supremo fundamento. Para o metafísico, qualquer causa além de Deus, 

causa do criado, não pode ser procurada. Falar de uma origem comum a Deus, 

homem e mundo é propriamente uma fábula. Mestre Eckhart, de acordo com 

Schürman (1975) parece subversivo: primeiro porque pensa a vida, ao contrário do 

pensamento das substâncias, como absolutamente anárquica, capaz de abrir um 

caminho livre para a existência como era quando ainda não era. Segundo porque 

“Eckhart desafia o ensinamento tradicional que entende apenas a Deus como causa 

sui. Eckhart com a teoria do desprendimento e a exemplo da expressão “eu era 

causa de mim mesmo”, o aplica ao homem” (SCHÜRMAN, 1978, p. 311):  

Deus jamais se separa do homem, para onde quer que o homem 
“também” se volte. O homem pode desviar-se de Deus; por mais 
distante de Deus que o homem alcance chegar, Deus permanece e 
espera por ele e se coloca no caminho, antes que ele o saiba. Se 
queres que Deus seja o teu próprio, então tu deves ser o Seu 
próprio, assim como minha língua ou minha mão “são o meu próprio”, 
de modo que eu posso fazer com ele o que eu quero (ECKHART, 
2006, p. 115, Sermão 14).210 
 

No sermão 52, o ser o que era quando ainda não era é a fala imediata do 

abismo do que não tem origem e nem fim, expressão da mais pura arché e do mais 

aberto telos da vida. “É um clamor a ser a própria origem”, como diz Sturm (2002, 

p.163). 

Assim, discorrer sobre o emergir de si da vida em Mestre Eckhart é extinguir 

toda e qualquer determinação, buscar o além de qualquer cristalização do ser, de 

qualquer origem e fim (SCHÜRMAN, 1978). Nesse sentido, Eckhart defende a 

origem anárquica da vida porque se a vida fosse já determinada em seu emergir, 

toda a existência estaria a mercê de um porquê. “Pensar a vida livre de uma arché e 

de um telos é recusar representá-la como dependente de um “transcendente” como 

em-si hipostasiado de uma ordem de coisas superior”, como sustenta Schürman 

(1974, p. 475).  
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 Ib., Sermão 14, p. 169: Surge illuminare Hierusalem etc. (Is. 60, 1): Gott scheidet sich nimmer von 
dem Menschen, wohin sich der Mensch auch kehrt. Der Mensch kann sich von Gott kehren; wie fern 
der Mensch von Gott auch geht, Gott steht und wartet seiner und tritt ihm in den Weg, ehe er’s weiss. 
Willst du, dass Gott dein Eigen sein, so sollst du sein Eigen sein, so wie meine Zunge oder meine 
Hand mein Eigen ist, so dass ich mit ihm tun kann, was ich will.  



 

 

A vida é eterna expressão da anarquia e o viver essa vida através da 

intensidade do desprendimento é o único caminho capaz de restabelecimento com a 

origem, pois o desprendimento recusa qualquer arché e telos, “sua única afirmação 

é ser próximo da origem” (BAEZA, 2009, p. 33):211 “a quem perguntasse a uma 

árvore por que dá frutos, caso ela fosse dotada de razão, diria: nos frutos eu me 

renovo, e me renovo, para que no novo mais me aproxime da minha origem, pois ser 

próximo da origem é amável.” (ECKHART, 2008, p. 30, Sermão 63).212
  

Em síntese, a vida não possui arché e telos, visto que seu emergir é a própria 

realização anárquica do ser sem-porquê. Mas como entender a irrupção da vida no 

seio da temporalidade? Não se trata de um começo? No próximo subcapítulo, 

verificaremos de que modo Eckhart esclarece o paradoxo sobre a manifestação da 

vida anárquica na temporalidade. 
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 O desprendimento é o conhecimento da origem.  
212

 Cf. ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., v. 3, Sermão 63, p. 516: Man liset 
hütt da haime in der epistel: Wenn einer einen Baum fragte, warum er seine Frucht trüge, er <der 
Baum> würde, wenn er vernunftbegabt wäre, sagen: dass ich mich in der Frucht ernähre; denn: dem 
Ursprung nahe zu sein, das ist liebenswert.   



 

 

3.2 Vida e temporalidade 

Antes de as criaturas serem, Deus “ainda” não era “Deus”; antes ele 

era o que ele era. Mas quando as criaturas se tornaram e receberam 

seu ser criado, Deus não era assim “Deus” em si mesmo, mas 

“Deus” nas criaturas (ECKHART, 2006, p. 289, Sermão 52).213 

Vimos que a vida é sem arché. Contudo sua origem anárquica é encoberta pela 

corporalidade, multiplicidade e temporalidade:  

São três coisas que nos impedem de ouvir a palavra eterna. A 

primeira é a corporalidade, a segunda a multiplicidade, a terceira é a 

temporalidade. Se o homem tivesse ultrapassado esSas três coisas, 

habitaria na eternidade e habitaria no Espírito e habitaria na unidade 

e no deserto, e lá ouviria a palavra eterna (ECKHART, 2006, p. 102, 

Sermão 12).214  

 De que modo Eckhart resolve o paradoxo da re-velação da vida: o revelado pela 

corporalidade, multiplicidade e temporalidade e o velamento do que há de mais 

originário? Mieth (1969) afirma que a corporalidade e a multiplicidade são resolvidos 

pelo desprendimento: a pureza da vontade e a unidade no seio da deidade. E a 

temporalidade? Como Eckhart fundamenta o viver a vida na temporalidade? 

Ali “em Deus” não há devir, apenas um instante, um devir sem devir, 

um ser-novo sem renovação, e esse devir é seu ser. Em Deus é tão 

sutil e ali não pode entrar renovação (...) tudo o que é em Deus é um 

instante presente sem renovação (ECKHART, 2006, p. 280, Sermão 

50).215  

Schuback (1999) alega que o cristianismo carrega uma representação de 

tempo traduzida como uma sequência sucessiva de antes e depois. Contudo, de 

acordo com o espírito místico medieval tão bem expresso em Mestre Eckhart, é 

possível encontrar uma experiência de um tempo onde o começo não leva uma 

marca do passado, e sim, o mais radicalmente presente. E o presente é sempre a 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., v. 2, Sermão 52, p. 728: Beati paupers 
spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum (Matth. 5,3): denn, ehe die Kreaturen waren, war Gott 
<noch> nicht “Gott”: er war vielmehr, was er war. Als die Kreaturen aber wurden und sie ihr 
geschaffenes Sein empfingen, da war Gott nich in sich selber “Gott”, sondern in der Kreaturen war er 
“Gott”. 
214

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 13, p. 213: Qui audit me (Eccli. 
24,30): Drei Dinge sind es, die uns hindern, so dass wir das ewige Wort nicht hören. Das erste ist 
Körperlichkeit, das zweite Vielheit, das dritte ist Zeitlichkeit. Wäre der Mensch über diese drei Dinge 
hinausgeschritten, so wohnte er in Ewigkeit und wohnte im Geiste und wohnte in der Einheit und in 
der Wüste, und dort würde er das ewige Wörte hören. 
215

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., v. 2 Sermão 50, p. 722: Eratis enim 
aliquando tenebrae (Ephes.5,8): da <in Gott> kein Werden, sondern nur ein Nun, ein Werden ohne 
Werden, ein Neusein ohne Erneuerung, und dieses Werden ist sein <Gottes> Sein. In Gott ist eine 
solche Subtilität, dass dort keine Erneuerung hinein kann (…) was in Gott ist, das ist ein 
gegenwärtiges Nun ohne Erneuerung. 



 

 

marca do originário. Fato que bem evidencia isso é o aparecimento de um Deus 

tornado homem, crucificado e ressuscitado.  

Conforme Baeza (2009), para a religiosidade cristã originária, Deus “chega”, 

humaniza-se e morre para que o divino se mostre em sua vida interminável. Contudo 

isso não se dá em um passado longínquo, mas a todo instante. “O nascimento/vida 

e a morte não são pólos eternamente separados de uma existência eterna jogada ao 

acaso dos esforços, mas o sinal de uma unidade misteriosa e incompreensível” 

como atestam Brunn e Libera (1984, p. 155): 

Deus opera todo o tempo num instante na eternidade, e sua atuação 
consiste em gerar seu Filho. Ele gera-o todo o tempo. Nesse 
nascimento, efluíram todas as coisas, e ele “Deus” tem tão grande 
prazer nessa geração que nela consume todo o seu poder 
(ECKHART, 2006, p. 248, Sermão 43).216 
 

Schuback defende (1999) que a vida e a morte do Filho é a comunicação de 

Deus por empréstimo e de maneira transitória.217 É o momento em que Deus se 

singulariza, se estabiliza como tempo, mas que logo nos escapa com sua morte. O 

infinito tornado finito, a eternidade tornada tempo, a vida interminável tornada um 

fim. “A eternidade que aparece no tempo é a manifestação do “Deus que é” como o 

“Deus que devém”. O que aparece não é cristalizado no tempo, é dimensionado a 

partir de um devir: aparecer se realiza pelo desaparecer, presença desde uma não 

presença” (SCHUBACK 1999, p. 165). 

Para Bezerra (2006) essa presença-ausência é a configuração da experiência 

da niilidade sob a definição de Deus como causa e ser. Deus que “é o que é” não só 

no positivo do aparecimento, mas igualmente, no negativo do desaparecimento. 

Trata-se de uma retomada eterna do que já sempre foi – do ser o era quando ainda 

não era – ali na manifestação da ausência da presença divina, ou melhor, a 

revelação de um Deus em interminável devir (SCHUBACK, 1999). O nascimento do 

verbo, a chegada do Cristo na expressão da encarnação é a dialética da presença-

ausência que só pode ser compreendida além do tempo: “O sinal de que alguém 

ressuscitou inteiramente com Cristo é o fato de ele buscar a Deus acima do tempo. 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 52, p. 396: Adolescens, tibi dico: 
surge (Luc. 7, 14): Gott wirkt allzeit in einem Nun in der Ewigkeit, und sein Wirken besteht darin, 
seinen Sohn zu gebären; den gebiert er allzeit. In dieser Geburt sind alle Dinge herausgeflossen, und 
er (Gott) hat so grosse Lust an dieser Geburt, dass er seine ganze Macht in ihr verzehrt. 
217

 A kenosis divina não é oposta à henosis divina. Na verdade, a kenosis é um chamado já e desde 
sempre na e para a henosis. É no cotidiano, tema do último subcapítulo, que a polaridade entre 
kenosis e henosis é desmistificada.  



 

 

Busca “porém” a Deus acima do tempo, aquele que busca sem tempo” (ECKHART, 

2006, p. 210, Sermão 35).218   

Como apreender o sem tempo na temporalidade? Schuback (1999) afirma 

que o paradoxo do tempo e eternidade e a própria manifestação da vida de Cristo se 

resolve pela irrupção eternamente originária do instante. Primeiro é preciso afastar 

toda representação do tempo como quantidade, como a duração incessante de 

intervalos de tempo. Em Mestre Eckhart o instante é pensado como totalidade do 

tempo: “outro sentido de “plenitude de tempo”: a “plenitude do tempo” seria a 

habilidade e o poder de atrair e ajuntar para dentro de um instante presente o tempo 

e tudo o que já aconteceu em seis mil anos e o que ainda há de ocorrer até o fim 

dos tempos” (ECKHART, 2006, p. 224, Sermão 38).219  

Em outras palavras, o instante é a possibilidade de se conceber todo o tempo. 

Ao invés das três dimensões temporais: antes, agora e depois, “Mestre Eckhart 

reflete sobre o modo de ser inteiramente uno em todas as coisas e, 

consequentemente, em todo o tempo” (SCHUBACK, 1999, p. 75). Para isso, ele 

defende a simultaneidade do tempo e anula a sucessão temporal como pontos 

afastados de uma continuação. A simultaneidade só pode ser representada pelo 

“instante” entendido como eternidade.220 

Ribeiro (2004) também afirma que o instante eckhartiano é o agora da 

eternidade, evidenciando a irrupção da eternidade no tempo, do momento mesmo 

em que Deus comunica o seu ser a tudo o que é. O instante não é superado por 

outro instante que lhe segue, na verdade ele é configurado como uma instauração 

sempre originária e ininterrupta. “O instante é sempre uma abertura, sendo sempre e 

de novo retomado, é sempiterno” (SCHUBACK, 1999, p. 76). Diante disso, a 

integralidade do tempo é o tempo uno de Deus, um tempo único que se arranja em 

todo o tempo. Jesus não nasceu num passado distante, num tempo que marca a 

história cronológica de um povo – o nascimento de Jesus e sua morte, bem como o 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., v. 2, Sermão 35, p. 669: Si consurrexistis 
cum Christo, quac sursum sunt etc.:Wenn einer ganz auferstanden ist mir Christus, <dafür> ist dies 
ein Zeichen: das ser Gott über der Zeit sucht. Der <aber> sucht Gott über der Zeit, der ohne Zeit 
sucht.  
219

 Ib., Sermão 38, p. 679: In illo tempore missus est Angelus Gabriel a deo: ave gratia plena, dominus 
tecum (Luc. 1,26-28): Ein anderer Sinn von “Fülle der Zeit”: wer die Kunst besässe und die Macht, das 
ser die Zeit und alles, was in der Zeit in sechstausend Jahren je geschah und was noch geschehen 
wird bis an das Ende, heranziehen könnte in ein gegenwärtiges Nun, das wäre “Fülle der Zeit”. 
220

 O ser das coisas tem o seu ser não na medida do tempo. O tempo é medido com o hic et nunc des 
esse rerum. A medida do ser não é o tempo, mas a eternidade (KERN, 2003, p. 132). 



 

 

instante da criação do mundo é um tempo tão próximo do nosso tempo “como o 

instante em que eu agora mesmo falo”: 

Tudo que ocorreu outrora, há mil anos, o dia que foi há mil anos, não 
é na eternidade mais distante do que o instante, esse ponto do 
tempo, em que eu agora me encontro, nem “também” o dia que há 
de vir daqui a mil anos ou o dia mais distante que se possa calcular; 
na eternidade, tudo é tão distante como este instante onde agora me 
encontro (ECKHART, 2006, p. 172, Sermão 26).221  
 

Para Mieth (2004),222 a vida interminável de Deus, a sua eternidade, não seria 

viva se fosse um sempre estar-aí, uma atualidade absoluta que excluiria de si toda 

retração, todo desaparecimento, todo fim. Baeza (2009) diz que a “morte” de Deus 

não significa, pois, a sua anulação ou superação, é o anúncio da deidade, do âmbito 

sem espaço e tempo, sem antes e depois e sem-porquê. “A morte é o instante da 

vida mesma como expressão última da metafísica do verbo”, como defendem Brunn 

e Libera (1984, p. 155). Nesse sentido, o fenômeno da morte não é mais um 

acontecimento que advém em um futuro distante, mas o caminho e o alcance da 

origem (BAEZA, 2009). 

Brunn e Libera (1984) esclarecem que com a teoria do instante, Mestre 

Eckhart lança as bases de uma teologia da criação livre de todo antropomorfismo. 

Cada instante é o princípio onde todas as coisas simultaneamente começam a ser e 

se tornam. O instante abarca sempre a coincidência total dos opostos, do alfa e do 

ômega, do qual todas as coisas nascem em qualquer tempo e sempre retornam: “os 

dias que passaram há seis ou sete dias e os dias que transcorreram há seis mil anos 

atrás estão tão próximos ao dia de hoje como num instante presente. Por quê? 

Porque ali o tempo é sempre como num instante presente” (ECKHART, 2006, p. 93, 

Sermão 10).223  

                                                           
221

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 49, p. 383: Mulier, venit hora et 
nunc est, quando veri adoratores adorabunt patrem in spiritu et veritate (Joh. 4,23): Alles was je 
geschah vor tausend Jahren – der Tag, der vor tausend Jahren war, der ist in der Ewigkeit nicht 
entfernter als der Zeitpunkt, in dem ich jetzt eben stehe, oder (auch) der Tag, der nach tausend 
Jahren oder so weit du zählen kannst, kommen wird, der ist in der Ewigkeit nicht entfernter als dieser 
Zeitpunkt, in dem ich eben jetzt stehe. 
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 O tempo e a eternidade se relacionam de modo análogo. A eternidade apesar de ser totalmente 
diferente do tempo, de outro lado, ela está próxima do tempo. Eternidade como o tempo de Deus 
permite o emergir da atualidade do tempo (MIETH, 2004, p. 83). 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 11, p. 203: In diebus suis placuit 
deo et inventus est iustus (Eccli. 44, 16/17): Die Tage, die seit sechs oder sieben Tagen verflossen 
sind, und die Tage, die da waren vor sechstausend Jahren, die sind dem heutigen Tage so nahe wie 
der Tag, der gestern war. Warum? Weil da die Zeit in einem gegenwärtigen Nun ist.  



 

 

Desse modo, a criação de Deus, a vinda de Cristo e a própria vida é 

inteiramente sem fim, sempre acontecendo a cada instante. A temporalidade limita, 

mas qualquer ação divina não pode ter um começo no tempo, já que não a precedeu 

em tempo algum. Se lhe precedesse um tempo, Deus estaria sob uma determinação 

temporal. A criação, por exemplo, como ser criado concreto é temporal, passível de 

perecer e meramente contingente, mas como ato criador de Deus, só pode ser 

eterna:  

Se o espírito estivesse unido com Deus, todo o tempo nessa força, o 
homem não poderia envelhecer; pois o instante em que ele criou o 
primeiro homem, o instante em que há de perecer o último homem e 
o instante em que eu estou falando agora, são iguais em Deus e 
nada mais do que um instante (ECKHART, 2006, p. 59, Sermão 2).224   

 
A obra da criação, assim como o irromper da vida não aconteceu uma vez, mas 

acontece neste momento a todo tempo. Brunn e Libera (1984) justificam isso 

alegando que tudo o que Deus faz, toda criação, ação, Ele o faz Nele mesmo. Todo 

agir divino é fora do tempo e do mundo: “obra e tempo não possuem essência, nem 

lugar nem vida em si mesmos” (ECKHART, 2008, p. 238, Sermão 26).225
  

O instante da criação é então o primeiro e o último instante de todas as coisas 

já que é o limite único, princípio onde todas as coisas simultaneamente começam a 

ser e se tornam.  

A preocupação de Eckhart é, com efeito, superar a contingência de qualquer 

“acidentalidade”, pois tudo o que tem um “porquê”, não é livre. Por isso, cristalizar o 

tempo como um passado determinado, um presente inexorável preso a um porquê e 

um futuro já delineado é anular a vida como sem-porquê, que vive porque vive, que 

flui no seu instante, na pura liberdade de qualquer vontade ou ponto temporal: 

“Chamo de um ano toda e qualquer vontade própria, em qualquer obra. Vontade 

própria te toma a liberdade de estar à disposição de Deus neste presente instante...” 

(ECKHART, 2006, p. 47, Sermão 2).226  
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 Ib. Sermão 2, p. 162: Intravit Jesus in quoddam castellum et mulier quaedam, Martha nomine, 
excepit illum in domum suam. Lucae II (Luc. 10,38): Wäre der Geist allzeit mit Gott in dieser Kraft 
vereint, der Mensch könnte nicht altern; denn das Nun, darin Gott den ersten Menschen schuf, und 
das Nun, darin der letzte Mensch vergehen wird, und das Nun, darin ich spreche, die sind gleich in 
Gott und sind nichts als ein Nun. 
225

. Texto original não encontrado. 
226

 Id. Ib.: Intravit Jesus in quoddam castellum et mulier quaedam, Martha nomine, excepit illum in 
domum suam. Lucae II (Luc. 10,38): Jegliche Ichgebundenheit an irgendwelches Werk, das dir die 
Freiheit benimmt, in diesem gegenwärtigen Nun Gott zu Geboten zu stehen. 



 

 

Por isso, do indicativo “2. A vida vive porque vive”, desejamos acentuar a 

atualidade do viver da vida sem tempo. A vida vive, mas é tão além de qualquer 

determinação temporal que, mesmo em seu retraimento, nem sequer podemos dizer 

que ela é condição de possibilidade de algo, inclusive de Deus. Toda dinâmica da 

vida é tecida por um instante originário, que vive porque vive. Daí, Brunn e Libera 

(1984) enfatizam que toda criatura nascida, se realiza no princípio, fora do mundo e 

da temporalidade, no dia de Deus, em sua unidade absoluta com a própria vida.  

Então, é preciso constantemente retornar para o ser, isto é, para o porquê da 

vida, visto que a criatura não é e não pode ser sem Deus nem mesmo por um átimo 

de um instante: “O que não tem ser é nada. As criaturas todas não têm ser, pois o 

seu ser depende da presença de Deus. Se Deus, apenas só por um instante, 

desviasse sua face das criaturas, elas seriam aniquiladas” (ECKHART, 2006, p. 59, 

Sermão 4).227
 

A criatura é meramente uma dimensão do princípio que constantemente está 

começando a ser. Um eterno desfazer para uma criação eterna. Dessa sorte, a vida 

humana está sempre, de novo, refazendo-se.  

O instante-eternidade é o fermento da vida interminável como a eternidade de 

Deus. A vida como o que vive porque vive não é uma falta ou necessidade; é antes 

a chance que o homem tem de repousar no instante como abertura originária. Nesse 

caso, a anarquia se relaciona não apenas ao entendimento de mundo, mas de toda 

e qualquer ação humana, pois como atesta Lay (1969, p. 133): “o agir humano não é 

um acaso de uma representação temporal, mas abertura incessante, uma 

possibilidade nova, sempre e a cada vez advinda”. Desse mesmo modo, conforme 

toda ação se abre para o instante como eternamente genuíno. Além disso, 

Schürman (2001) salienta que este “instante presente” não indica nenhuma fuga do 

tempo, mas o aceita com equanimidade. É um tipo de comunhão com as coisas: 

descreve um modo de lidar com o mundo sem escapar dele. Aceita a vida em sua 

dialética de presença-ausência, não como fatalidade, mas como um persistir no 

originário do sem-porquê. 

Dessa forma, Mestre Eckhart fundamenta a concepção de vida como o que 

em si mesmo permanece no jogo paradoxal do tempo e eternidade a partir de uma 
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 Ib. Sermão 4, p. 171: Omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est. Jacobi I 
(Jac. I, 17): Was kein Sein hat, das ist nichts. Alle Kreaturen (nun), haben kein Sein, denn ihr Sein 
hängt an der Gegenwart Gottes. Kehrte sich Gott nur einen Augenblick von allen Kreaturen ab, so 
würden sie zunichte. 



 

 

insistência retomada a todo instante. Schuback afirma que isso é de tal maneira que 

“a vida mesma é a manifestação do próprio tempo em sua gênese, como dinâmica 

de envio deste acontecimento arcaico e anárquico” (SCHUBACK, 1996, p. 45). 

Assim sendo, Souza (2007, p. 48) diz que ser afetado pelo acontecimento do 

instante como origem anárquica, é “deixar-se determinar pela circunstância que 

desde esse mesmo acontecimento se instaura: é a circunstância que aí se abre, que 

determina, que dita o que é possível”. A vida emerge de e para si mesma e em si 

mesma permanece, vive porque vive, como expressão da eterna geração de Deus 

no instante-eternidade.  

A manifestação da vida insinua o jogo da presença-ausência de uma 

autodenúncia divina que se revela, mas a todo instante nos escapa e, por esse 

mesmo motivo, resguarda uma abertura eternamente originária: “Onde está esse 

Deus? Exatamente como um homem que se esconde, mas aí tosse de leve e com 

isso denuncia a si mesmo, assim também fez Deus. Ninguém jamais poderia ter 

encontrado a Deus, mas agora ele mesmo se denunciou” (ECKHART, 2008, p. 103, 

Sermão 79).228  

 Logo, a vida é desvelada como vestígio de Deus, mas sem razão de ser nela 

mesma – a revelação da vida apenas evoca o agir do princípio que a funda: sem-

porquê. Nessa perspectiva, verificaremos como a vida entendida como sem-porquê 

é sustentada pelo ser daquele princípio sem princípio, o ser de Deus.  
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 Cf. ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. v. 3, Sermão 79, p. 572: Laudete caeli 
et exulted terra. Ego sum lux mundi (Is.49,13). Wo ist dieser Gott? – Recht, wie sich ein Mensch 
verbirgt, sich aber dann räuspert und sich damit selbst verrät, so auch hat Gott getan. Niemand hätte 
Gott je finden können; nun <aber> hat er sich selbst verraten. 



 

 

3.3 Vida e ser de Deus 

O próprio Deus não repousa ali, onde ele é o começo de todo ser; ele 
repousa lá onde ele é <igualmente> fim e começo de todo ser 
(ECKHART, 2006, p. 113, Sermão 14).229 
 

Vimos que a origem da vida é anárquica e ela assim se revela a todo instante; o que 

pressupõe a ausência de sua arché e telos e sua manifestação incessante a partir 

da abertura do instante é o sunder-warumbe, sem-porquê. Isso é justificado pelo ser 

de Deus que Eckhart entende como a origem da vida e o porquê de todas as 

coisas:230 

A riqueza de Deus consiste em cinco coisas. A primeira: que ele é a 
causa primeira, por isso se efunde em todas as coisas. – A segunda: 
que é simples em seu ser, por isso é a interioridade de todas as 
coisas. – A terceira: que é originário, por isso se comunica a todas as 
coisas. A quarta: que é imutável, por isso é o mais constante. – A 
quinta: que é perfeito, por isso é o mais desejável (ECKHART, 2008, 
p. 105, Sermão 80).231 
 

Eckhart fundamenta essa consideração a partir da interpretação bíblica do 

Evangelho de João e da revelação de Deus a Moisés no Êxodo: se trata de uma 

descrição da vida divina que emerge de si mesma e em si mesma permanece 

anunciado pelo verbum e revelado pelo ego sum qui sum.232 “O ego sum qui sum é a 

fala imediata do que se era quando ainda não era, quando se era unicamente a 

causa de si mesmo: verbum” (LIBERA, 1994, p. 247). 

Na visão de Libera juntamente com Brunn (1984), o sentido do Êxodo está na 

origem claramente ilustrada pela natureza intelectiva do princípio divino: “no começo 

era o verbum” (João 1,1). Vejamos a descrição do apóstolo João (1:1-4) sobre a 
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 Ib., Sermão 14, p. 165: Surge illuminare Hierusalem etc. (Is. 60, 1): Gott selbst rastet nicht da, woe 
r in Beginn alles Sein ist; er rastet dort, wo er <zugleich> Ende und Beginn alles Seins ist.  
230

 Indicativo 5. A vida é o ser de Deus. 
231

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., v. 3, Sermão 80, p. 575: Homo quidam 
erat dives (Luc. 16,19): So auch ist Gott reich in sich selbst und in allen Dinen. Nun gebt acht! Der 
Reichtum Gottes liegt in fünf Dingen. Zum ersten darin, das ser die erste Ursache ist; deshalb giesst 
er sich aus in alle Dinge. – Zum zweiten darin, dass er einfaltig in seinem Sein ist; deshalb ist er das 
Innerste aller Dinge. – Zum dritten darin, dass er ausquellend ist; deshalb teilt er sich allen Dingen mit. 
– Zum vierten darin, dass er unwandelbar ist; deshalb ist er das Dauerhafteste. Zum fünften darin, 
dass er vollkommen ist; deshalb ist er das Begehrenswerteste. 
232

 A origem dessa síntese se apoia na interpretação dos Setenta, versão grega do Antigo 
Testamento, estabelecida para transmitir a mensagem bíblica aos juízes da diáspora helenizada. É 
por uma escolha deliberada que os tradutores de origem judaica e helênica dos Setenta 
transpuseram o nome divino revelado a Moisés (eyeh asher eyeh – Êxodo 3,14) pelo termo filosófico 
que significaria Deus ou a divindade no pensamento helênico: “eu sou o que sou”. Com Filon e os 
Padres alexandrinos, a compreensão do nome revelado a Moisés, segundo a acepção dos Setenta, 
restaura o homem no ser divino. Com efeito, graças a sua participação ao ser, o homem acede à vida 
verdadeira (BRUNN; LIBERA, 1984, p. 38-39). 
 



 

 

revelação do princípio: “no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o 

Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por 

ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos 

homens.”  

Para Gire (2006), o prólogo do Evangelho de João representa para os 

comentadores o espaço fundamental para pensar de onde advém a inteligibilidade 

da estrutura genérica e universal do mundo.233 E Eckhart diz que: “no princípio 

acima de todo conceito é sempre a palavra. Ó rico tesouro, onde sempre o princípio 

gera o princípio! Ó seio paterno do qual com alegria sempre fluiu a palavra! Todavia 

o seio conservou a palavra, isso é verdade” (ECKHART apud RUH, 1985, p. 47).234  

Todas as coisas foram através da Palavra e sem ela nada era: “no começo, 

nomeadamente, antes da criação do mundo, era a Palavra, isto é o efeito em seu 

princípio, em sua essência e originária Causa” (ECKHART, 1993, p. 531).235 

A Palavra era Deus, que vive e é vida, fim último e primeiro motor: “o fim é o 

mesmo que a origem. Deus não conhece nenhum porquê, mas é o próprio porquê 

de tudo e para tudo: eu sou o começo e o fim <Ap 1,8>” (ECKHART, 1993, p. 

535).236 Em vista disso: “Puro nada são todas as criaturas. Não estou a dizer delas 

que sejam de pouco valor ou simplesmente um algo qualquer: elas são um puro 

nada” (ECKHART, 2006, p. 59, Sermão 4).237 

Do ponto de vista de Wilke (1995), em Eckhart toda criação tem dois modos 

de ser: um ser como vida em Deus e um ser como criação no mundo. O ser em 

Deus é o esse virtuale e o ser determinado no mundo é o esse formale. Enquanto o 

esse virtuale é imutável e eterno, o segundo é um acidente temporal. Contudo esses 

dois modos de ser não significam “dois seres diferentes”, são antes dois aspectos de 

um único mesmo ser. Todas as criaturas que por Deus foram criadas, que no mundo 
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 A escrita original do Verbum converte ontologia em teologia (GIRE, 2006, p.239). 
234

 Op. cit. Ruh, p. 47: In dem Anfang hoch über dem Begriff ist stets das Wort. Reicher Hort, in dem 
stets Anfang Anfang gebar! Brust des Vater, aus der mit Lust das Wort stets floß! Doch hat der Schoß 
das Wort behalten das ist wahr. 
235

 ECKHART, M. Lateinische Werke: Expositio Sancti Evangelii secundum. Op. cit., p. 531: im 
Anfang, nämlich vor der Weltschöpfung, war das Wort, das heisst die Wirkung in ihrer uranfänglichen, 
wesentlichen und ursprünglichen Ursache.  
236

 ECKHART, M. Lateinische Werke: Expositio Sancti Evangelii secundum. Op. cit., p. 535: Denn das 
Ziel ist ganz allgemein dasselbe wir der Ursprung. Es kennt kein Warum, sodern ist selbst der Warum 
aller und für alle: ich bin der Anfang und das Ende <Offb.1,8>. 
237

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 4, p. 171: Omne datum optimum 
et omne donum perfectum desursum est. Jacobi I (Jac. I, 17). Alle Kreaturen sind ein reines Nichts. 
Ich sage nicht, dass sie geringwertig oder überhaupt etwas seien: sie sind ein reines Nichts (Grifo do 
autor). 



 

 

temporal foram constituídas como forma e matéria, foram criações a partir do 

verbum de Deus como esse virtuale.  

O esse virtuale é o conhecimento intelectual e a vida mesma de Deus. Wilke 

(1995, p.200) diz que “para Eckhart o que foi feito através de Deus em si mesmo tem 

Ser, pois em Deus a vida é incriada como a vida é incriada, como Deus mesmo é 

incriado”. O verbum como intelligere e o vivere como anarquia se assentam na 

puritas essendi. A criação é um puro nada, sem vida e estabilidade, só possui esse 

em Deus que é além do ser. Segundo Gire (2006) não é a toa que Mestre Eckhart 

destaca Deus como verbum e não ens, pois o próprio evangelista João assim inicia 

seu prólogo: “no começo era o Verbo e o Verbo estava com Deus”, e não: “no 

começo era o Ser, e o Ser estava com Deus”.  

Para o mestre dominicano, o verbum é a imagem abissal divina como origem 

incriada manifestada na figura do Filho como o doador da vida: 

Cristo diz também: “Eu lhes dou a vida” (Jo 10,28). Muitas coisas que 
se encontram nos seres dotados de intelecto são acidentes. Mas 
para toda criatura dotada de intelecto, a vida lhe é própria como seu 
ser. Por isso, Cristo diz: “Eu lhes dou a vida”, pois seu ser é sua vida. 
Deus dá totalmente a si mesmo, quando diz “Eu dou” (ECKHART, 
2006, p. 320, Sermão 59).238 

 
 No dizer de Raschietti (2004, p. 81)239 “é da teologia trinitária que se entende 

o verbum de Deus como a pessoa do filho (Filius). Pelo verbum o Filho, ao revelar a 

si mesmo, torna conhecível o Pai (Pater):240 

Mas se Jesus deve falar na alma, então ela deve ser só e ela mesma 
deve se calar, se é para ouvir Jesus falar. Pois bem, assim Ele entra 
e começa a falar. O que fala o Senhor Jesus? Fala o que Ele é. E o 
que é Ele, pois? É uma Palavra do Pai. Nessa mesma Palavra o Pai 
pronuncia a si mesmo e toda a natureza divina e tudo que Deus é, 
assim como Ele o conhece, e Ele o conhece como ele é (ECKHART, 
2006, p. 43, Sermão 1)241 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., v. 2, Sermão 59, p. 754: Im weiteren 
spricht er Christus: “Ich gebe ihnen das Leben” (Joh. 10,28). Viel anderes aber <als Leben>, was sich 
an Vernunftwesen findet, ist Akzidens; das Leben jedoch ist jeglicher vernunftbegabten Kreatur als ihr 
Sein eigen. Darum spricht er: “Ich gebe Ihnen das Leben”, denn sein Sein ist sein Leben, gibt doch 
Gott sich ganz und gar, denn er sagt: “Ich gebe”. 
239

 A relação entre o Pai e o Filho é um evento gnoseológico e se realiza no fundo da alma, no 
intelecto. O Pai gera seu Filho no eterno conhecimento, totalmente o Pai gera assim seu Filho na 
alma como na sua própria natureza (RASCHIETTI, 2004, p. 22). 
240

 O que em si mesmo permanece é o Pai. Dele emana e em si permanece o Filho, o Logos, a 
Palavra eterna. Do eterno começo do Pai e da Palavra Eterna do Filho flui o Espírito Santo que não é 
nascido do pai (KERN, 1994, p. 22). 
241

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 1, p. 157: Intravit Jesus in 
templum et coepit eicere vendentes et ementes. Matthaei. (Matth. 21,12): Soll aber Jesus in der Seele 
reden, so muss sie allein sein und muss selbst schweigen, wenn sie Jesus reden hören soll. Nun 
denn, so geht er hinein und beginnt zu sprechen. Was spricht der Herr Jesus? Er spricht das, was er 



 

 

 
E ambos manifestam sua origem unívoca e desvelam a força dessa irrupção pelo 

Espírito Santo (Spiritus Sanctus): “causalidade, consubstancialidade e coeternidade” 

(SACCON apud RASCHIETTI, 2004, p. 81).242 A trindade é a manifestação do 

intelligere, é Deus como atividade. Deus não cria como Pai, senão como uno-trino. 

Nesse sentido, o verbum tem uma tripla acepção: traduz a ontogenia divina, o 

autoengendramento divino, entendido como princípio de todas as coisas e da vida 

mesma: “(...) A primeira causa de todas as coisas é a Ideia, o Logos, a palavra no 

começo” (ECKHART, 1993, p. 499).243 Revela ainda o irromper do homem e do 

mundo fora de Deus: “o Filho ou a Palavra são o mesmo o que o Pai ou a origem é” 

(ECKHART, 1993, p. 495).244 E, com isso, impõe a necessidade de retorno ao seio 

divino por meio do Filho-Verbo, pois fora do verbo a criação é impossível: “daí segue 

que o Filho na deidade, a Palavra no Começo, sempre nasceu e sempre nascerá” 

(ECKHART, 1993, p. 499).245 

Assim, segundo Gire (2006),246o verbo manifestado como Filho que nasce 

como o logos eterno, clama à totalidade da criação a fazer um retorno à sua origem, 

pois nada é criado fora da operação divina, nem mesmo a vida: “assim também a 

vida jamais pode ser plena se não for conduzida à sua causa manifesta, na qual o 

                                                                                                                                                                                     
ist. Was ist er denn? Er ist ein Wort des Vaters.In diesem nämlichen Worte spricht der Vater sich 
selbst und die ganze göttliche Natur und alles, was Gott ist, so wie er es erkennt (aus); und er erkennt 
es, wie es ist. 
242

 Para Saccon, Mestre Eckhart tem uma propensão para explicar o termo latino verbum com a 
palavra grega logos e não vice-cersa. Para justificar esse uso peculiar de verbum, o mestre 
dominicano cita Agostinho. No princípio era o Verbo. O que em grego se diz logos, em latim significa 
seja ratio seja verbum. Mas, neste lugar, o interpretamos melhor como verbum, para que signifique 
não somente em relação ao Pai, mas também àquelas coisas que, por meio do Verbo, se tornaram 
potência operativa. O logos eterno precisa ser esclarecido em relação à linguagem e à sua 
Manifestação. Eckhart, ao invés, querendo justificar o uso de verbum como sinônimo de ratio, reduz 
ao mínimo a diferença entre os dois termos e se concentra exclusivamente no logos eterno. Assim se 
compreende o porquê Eckhart utiliza a expressão “nascimento do logos”, e não “nascimento do 
verbum” (ou de Wort, em alemão): o termo grego expressa melhor o intelectualismo do seu projeto e 
ele reconhece em verbum, antes que um elemento lingüístico autônomo, aquilo que está ligado ao 
significado de logos. Como se pode notar, no arcabouço especulativo eckhartiano falta um 
aprofundamento do problema lingüístico, assim como a determinação de um conteúdo histórico 
determinado. De fato, a palavra verbum é caracterizada como totalmente interior ao intelecto.  
243

 ECKHART, M. Lateinische Werke: Expositio Sancti Evangelii secundum. Op. cit., p. 499: Die erste 
Ursache jedes Dinges ist die Idee, der Logos, ‘das Wort im Anfang’. 
244

 Ib., p. 495: (…) dass der Sohn oder das Wort dasselbe ist, was der Vater oder der Ursprung ist.   
245

 Id. Ib.: Daher kommt es, dass der Sohn in der Gottheit, das Wort im Anfang, immer geboren wird, 
immer geboren ist.  
246

 Encarnando no homem, o Filho brota como logos e transfigura todo ser humano nele e dessa 
transfiguração-santificação, o homem se torna a imagem do cristo. A homogeneidade ontológica do 
Pai e do Filho funda a união hipostática do filho e da natureza humana na medida onde o verbo é 
engendrado em Deus e onde o mundo tem dessa geração sua razão constituinte (GIRE, 2006, p. 
253-263). 



 

 

viver é um ser que recebe a alma, quando esta morre até a raiz para que vivamos 

naquele viver onde viver é um ser” (ECKHART, 2006, p. 81, Sermão 8).247  

Sem o verbo, o ente se separa de sua essência autêntica e se abisma no 

nada, pois ao se dissociar de sua essência ele perde toda sua inteligibilidade. É por 

isso que a maiêutica eckhartiana versa sobre o desprendimento, pois apenas a partir 

da pobreza radical é possível que Deus engendre no mais íntimo da alma seu 

Verbo-Filho (KERN, 1994):248  

O conhecimento interior é aquele que se funda de modo intelectual 
no ser de nossa alma, no entanto, ele não é o ser da alma, ele, 
porém, lança suas raízes nela e é algo da vida da alma, pois dizemos 
que o conhecimento é algo da vida da alma, isto é, vida dotada de 
intelecto, e nessa vida o homem é gerado como o Filho de Deus e 
para a vida eterna; e esse conhecimento é sem tempo e sem espaço, 
sem aqui e sem agora. Nessa vida todas as coisas são um, todas as 
coisas juntas são tudo, e tudo em tudo e totalmente unido 
(ECKHART, 2008, p. 91, Sermão 76).249 

 
Gire (2006) afirma que apenas o desprendimento permite o brilhar da centelha 

divina, a imanência do verbo no ser humano, o que torna a conformação do homem 

com o Filho, expressão do dinamismo divino: 250 “o Pai gera seu Filho sem cessar, e 

eu digo ainda mais: Ele gera a mim como seu Filho e como o mesmo Filho” 

(ECKHART, 2006, p. 73, Sermão 6).251 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 9, p. 193: In occisione gladii 
mortui sunt (2 Hebr. 11, 37): So auch kann das Leben niemals vollendet werden, es werde denn in 
seine offenbare Ursache gebracht, in der das Leben ein Sein ist, das die Seele empfängt, wenn sie 
bis in den Grund stirbt, auf dass wir leben in jenem Leben, in dem das Leben ein Sein ist. 
248

 O fundo da alma toca o tempo e a eternidade. Por isso, a alma possui um olho interno e outro 
externo. O externo é voltado para a criatura. O interno olha para o Ser e o toma seu Ser de Deus. 
Com as duas forças, a alma deve servir a Deus, com a força mais inferior ela se volta para o aqui, 
para as criaturas e com a força mais superior, para a eternidade (KERN, 1994, p. 69). 
249

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., v.3, Sermão 76, p. 563: Videte qualem 
caritatem dedit nobis pater, ut filii dei nominemur et simus (I Joh. 3,1):Das innere Erkennen ist jenes, 
das sich als venunftartig im Sein unserer Seele fundiert; indessen ist es nicht der Seele Sein, vielmehr 
wurzelt es darin und ist etwas vom Leben der Seele, denn wir sagen, dass das Erkennen sei etwas 
vom Leben der Seele, das heisst vernünftiges Leben, und in diesem Leben wird der Mensch als 
Gottes Sohn und zum ewigen Leben geboren; und dieses Erkennen ist ohne Zeit und ohne Raum, 
ohne “Hier” und ohne “Nun”.In diesem Leben sind alle Dinge eins, alle Dinge miteinander alles und 
alles in allem und ganz geeint. 
250

 A identificação do verbo-cristo e do ser humano não se reduz a um tipo de similitude do exercício 
dinâmico espiritual, como se o homem agisse à maneira de cristo. Na realidade, essa identificação 
advém de uma comunidade ontológica do Cristo e do homem na medida onde Deus engendra seu 
Verbo – Filho, e nesse engendramento, o ser humano possui em sua essa revelação na exterioridade 
à encarnação ela mesma. No exercício da espiritualidade, o indivíduo não é negado, ele é referido a 
sua essência. A união com Cristo não é uma ligação subjetiva e empírica no sentido do verbo 
encarnando. O verbo intelecto se identifica ao ser do homem (GIRE, 2006, p. 280). 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 7, p. 185: Iusti vivent in aeternum 
(Sap. 5,16): Der Vater gebiert seinen Sohn ohne Unterlass, und ich sage mehr noch: Er gebiert mich 
als seinen Sohn und als denselben Sohn. 



 

 

Nessa perspectiva, na visão de Gire (2006) o verbo (intelligere) entendido 

como o que “era no princípio” indica o irromper anárquico da vida que não é nada 

mais do que a expressão do intelecto divino em sua atividade nela mesma, em sua 

significação no advento ou evento do verbo. Com isso, invocamos o indicativo “2. A 

vida vive e se movimenta em seu próprio fundo”. Esse movimento no fundo 

traduz a essência divina que suscita a geração do verbo e qualquer pensar sobre a 

vida. Não há nenhuma distanciação entre a essência divina pensada em Deus, o 

evento do verbo e a própria vida. Igualada ao ser de Deus, a vida é a essência de 

Deus objetivada sobre o modo da forma inteligível: “o Pai do céu te da a sua palavra 

eterna e nessa mesma palavra, dá sua própria vida, seu próprio ser e sua deidade, 

pois o Pai e a palavra são duas pessoas e uma vida e um ser, indiviso” (ECKHART, 

2006, p. 274, Sermão 49).252
 

Nomeadamente, Eckhart entende a estrutura do ser divino traduzido pelo 

verbo como a fonte dinâmica da vida: Deus é a causa prima, é o fim último e o 

primeiro motor, é a mais pura expressão do viver porque a própria vida está em 

Deus:  

O que é minha vida? O que é movido de dentro, a partir de si 
mesmo. O que é, porém, movido de fora, não vive. Se vivemos, pois, 
com Ele, devemos também de dentro cooperar com Ele, de modo a 
não operarmos de fora. Devemos, pois, antes ser movidos a partir do 

que vivemos, isto é, por Ele (ECKHART, 2006, p. 63, Sermão 
5a).253 
 

Deus é expressão da própria vida, emerge de si mesmo e é liberado de toda 

atribuição que o pudesse determinar como sujeito na ordem concreta de sua 

existência, fato este verificado pelo ego sum qui sum. Segundo Yamazaki (2008), 

filósofos e teólogos da Idade Média ao dissertarem sobre essa revelação divina, 

entenderam-na como a pura identidade do ser divino. Quando Eckhart reflete sobre 

essa frase, ele evidencia a repetição: “sou o que sou”: “essa repetição mostra, de 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., v. 2, Sermão 49, p. 716: Beatus venter, 
qui te portavit, et ubera, quae suxisti (Luc. 11,27): Der Vater vom Himmel, der gibt dir sein ewiges 
Wort, und in demselben Wort gibt er dir sein eigenes Leben und sein eigenes Sein und seine Gottheit; 
denn der Vater und das Wort sind zwei Personen und ein Leben und ein Sein, ungeteilt. 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., Sermão 5, p. 176: In hooc apparuit 
caritas dei in nobis, quoniam filium suum unigenitum misit deus in mundum ut vivamus per eum (I Joh. 
4,9): Was ist mein Leben? Was von innen her aus sich selbst bewegt wird. Das (aber) lebt nicht, was 
von aussen bewegt wird. Leben wir denn also mit ihm, so müssen wir auch von innen her in ihm 
mitwirken, so dass wir nicht von aussen her wirken; wir sollen vielmehr daraus bewegt werden, 
woraus wir leben, das heisst: durch ihm.  



 

 

acordo com Eckhart, a ebulição ou autogestação divina (quaedam bullitio sive 

parturitio sui)” (BRUNN; LIBERA, 1984).254 

Brunn e Libera (1984) salientam que o conceito a partir do qual Eckhart 

organiza seu pensamento da repetição é o de reduplicatio. Por reduplicação, Eckhart 

entende a marca redobrada pela utilização do termo inquantum (como “bonum 

inquantum bonum”) ou como a simples reiteração de uma palavra (como o “bonum 

bonum” de Santo Agostinho). Do mesmo modo, vemos essa reiteração quando 

Eckhart fala sobre a vida em sua realização, como na já aludida citação:  

Quem pelo espaço de mil anos perguntasse à vida: “Por que vives?” 
– se ela pudesse responder, não diria outra coisa a não ser: “Eu 
vivo porque vivo”. Isso vem porque a vida vive do seu próprio fundo 
e emana a partir do seu próprio. Por isso vive sem porquê, 
justamente por viver “para” si mesma. Quem, pois, perguntasse a um 
homem verdadeiro, que opera a partir do seu próprio fundo: “Por que 
operas tuas obras?” – se quisesse responder direito, não diria outra 
coisa a não ser: “Eu opero porque opero” (ECKHART, 2006, p. 67, 
Sermão 5b). (grifo nosso).255 

 

A repetição “eu sou aquele que sou” assinala a identidade de si mesmo que é 

replicada. Sua tese é que a afirmação convém propriamente a Deus porque é ele 

mesmo que se exprime assim. O sum qui sum é um princípio de essencialidade pura 

que se encontra em todas as afirmações repetidas: o enunciado divino é uma 

reflexão do predicado sobre o sujeito que será, da mesma forma, indistinto. Nesse 

caso, o sujeito identificado com o atributo é a causa da natureza mesma da 

afirmação, aquela que consiste no “ser na identidade dos termos”. 

Desse modo, a interpretação do “eu sou o que sou” aponta a conversão 

reflexiva do ser nele e sobre ele mesmo. A palavra de Deus é criativa e 

autorreflexiva: Deus não precisa receber nada de fora, pois ele é a única razão da 

existência concreta das coisas (RASCHIETTI, 2004). A repetição do enunciado 

divino indica a pureza da afirmação, toda negação é excluída de Deus.  
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 Em Agostinho, esse nome resguarda um forte sentido, porque o retorno ao intelecto consiste na 
realização da perfeição do seu ser se virando em direção ao ser mesmo. Os diálogos agostinianos 
evocam as etapas de retorno ao intelecto que é ao mesmo tempo um retorno ao ser. Porque a alma 
retorna a Deus, verdade suprema e ser supremo, se dirige ao “nada” (BRUNN; LIBERA, 1984, p. 40-
41) 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 6, p. 180: In hoc apparuit caritas 
dei in nobis (I Joh. 4,9): Wer das Leben fragte tausend Jahre lang: “Warum lebst du?” – könnte es 
antworten, es spräche nichts anderes als: “Ich lebe darum, dass ich lebe”. Das kommt daher, weil das 
Leben aus seinem eigenen Grunde lebt und aus seinem Eigenen quilt; darum lebt es ohne Warum 
eben darin, dass es (für) sich selbst lebt. 



 

 

A afirmação ego sum qui sum é um traço específico da unidade. E daí, 

Raschietti alega que a identidade do ser do nome do Êxodo é uma reflexão sobre si 

e um retorno em si mesmo como um movimento infinito de comunicação. Pela 

negação da negação, se diz que Deus se comunica a tudo o que é, pela negação da 

privação, que Deus se retira de tudo o que não é. Deus não pode negar nada, 

nenhum ser pode ser negado seja qual for (BRUNN; LIBERA, 1984). 

O “eu sou o que sou” não é uma tautologia que nada agrega e que apenas 

repete o inútil. Como afirma Giachini (2004, p. 33) "apesar de todo ser se encontrar 

na remissão de predicações, a intenção de Eckhart é apontar o vigor do que é.” A 

insondável e inescrutável interioridade do ser que é ele mesmo, o único que é 

interior a tudo o que é. Deus do Êxodo é para Eckhart aquele que é Ele mesmo, em 

uma palavra - “eu”: “Permanece sempre o um que jorra em si mesmo. Ego, a palavra 

“Eu”, a ninguém é mais própria do que somente a Deus em sua unidade” 

(ECKHART, 2006, p. 184, Sermão 28).256 

Para Libera (1994) o “eu” é indissociavelmente o nome da solus ipse e a 

marca de seu solipsismo ontológico. O puro Deus em si mesmo. Deus é só, fora dele 

não há nada. A solidão de Deus é uma solidão ontológica, uma solidão primeira, 

originária, indizível, impensada e radicalmente impensável. Baseado nessa 

consideração, Lossky (1998) salienta a excelência da emanação das pessoas 

divinas, o mistério de sua relacionalidade com o único e exclusivo eu e a 

superioridade da trindade em oposição à indigência das criaturas: 

Os mestres dizem: todas as criaturas podem até dizer “eu”, pois a 
palavra é comum; mas a palavra sum, “sou”, em sentido próprio, 
ninguém pode pronunciá-la a não ser somente Deus. Sum é dito 
como uma coisa que carrega dentro de si todo o bem, e isso é 
recusado a todas as criaturas, e nenhuma delas possui tudo que 
possa consolar inteiramente o homem (ECKHART, 2008, p. 102, 
Sermão 79).257 
 

Efetivamente, o verbo e a revelação do eu sou o que sou assumem 

simultaneamente uma relação de ordem gnosiológica e de ordem ontológica: o 

verbo doa a todos o ser e a verdade (GIRE, 2006). Mas por que Deus se tornou 
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 Ib., Sermão 31, p. 302: Ego elegy vos de mundo (Joh. 15,16): Es bleibt immer das Eine, das in sich 
selber quillt. Ego, das Wort “Ich”, ist niemandem eigen als Gott allein in seiner Einheit.  
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., v. 3, Sermão 70, p. 571: Laudate caeli et 
exultet terra. Ego sum lux mundi (Is. 49,13): Die Meister sagen: Alle Kreaturen können wohl “ich” 
sagen, ist doch dieses Wort gemeingültig; jedoch das Wort “sum”, “bin”, das kann im eigentlichen 
Sinne nur Gott allein aussagen. “Sum” besagt soviel wie etwas, das alles Gute in sich trägt, und das 
ist allen Kreaturen versagt, dass irgendeine alles das habe, was den Menschen gänzlich zu trösten 
vermogen.  



 

 

humano? Por que ele precisa comunicar o verbo e se autorrevelar como eu sou que 

sou? Decerto, enquanto essas perguntas questionam o porquê da ação divina, 

Eckhart fala sobre o sem-porquê divino. Deus é o ser absoluto, que do seu próprio 

fundo emerge de si para si. Deus é a plenitude do ser. Desse preenchimento do ser 

emerge a natural ação divina. A pergunta por que não encontra Deus como Deus é. 

Deus foge a qualquer tentativa do pensar humano: além da fórmula pergunta-

resposta “Por quê? – Porque”, Deus atua. E esse é o motivo de todos os porquês. 

“Por que Deus? Deus é simplesmente e isso já é um fundamento suficiente para o 

atuar divino. Por que Deus se tornou humano? Por que tal manifestação? Sem-

porquê” (UEDA, 1965, p. 155).  

Ueda (1965) salienta que o sem-porquê é muito mais do que uma resposta 

negativa a uma dada questão. Sem-porquê é a pureza do ser-sem-porquê. Uma 

resposta sem qualquer mediação. O sem-porquê retira de qualquer questão uma 

pergunta sobre Deus, visto que supera a distância a Deus. Assim, deve-se não 

apenas abandonar qualquer pergunta relativa a Deus, mas também a todo evento.  

É no sem-porquê que acontece o nascimento de Deus na alma, a encarnação de 

Deus nos humanos: “Quando conhecemos nenhum porquê... assim o filho nasce”. E 

para bem ilustrar isso, Ueda cita a tão proclamada influência eckhartiana sobre o 

florescer da rosa de Silesius: “A rosa não tem porquê. Floresce porque floresce. 

Nem pergunta se alguém a vê...” (SILESIUS, 1949, p. 37).258 

Ueda (1965) evoca a Silésius para melhor elucidar o sem-porquê da verdade 

divina: a rosa floresce sem-porquê. E nesse florescer, ela é vista em Deus - “o que 

em Deus é, é em Deus”. O florescer da rosa não é um tornar-se natural, mas um 

acontecimento em Deus, um evento divino: a vida de Deus floresce. A rosa é sem-

porquê, ela floresce porque floresce. O ser da rosa é Deus, em Deus ela floresce, e 

como Deus ela é sem-porquê. Do mesmo modo, o homem é sem-porquê. É por isso 

que Eckhart clama ao homem a também ser sem-porquê como Deus é: 

Pede o que quiseres que eu te darei”. Se ele pedisse então uma 
medalha, isso seria uma tolice; e se pedisse cem marcos, o homem 
rico os daria com gosto. Por isso seria uma tolice total, se alguém 
pedisse a Deus por algo que não fosse Deus, ele mesmo; Deus não 
aprecia um pedido assim, pois ele nada doa com tanto gosto como a 
si mesmo. Um mestre diz: todas as coisas tem um porquê, mas Deus 
não tem porquê. O homem que pede a Deus por alguma coisa que 
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 Op. cit, Silesius, p. 37: Die Ros isst ohne warum, sie blühet, weil sie blöhet. Sie acht nicht ihrer 
selbst, fragt nicht ob man sie siehet.  



 

 

não o próprio, ele mesmo cria um porquê para Deus (ECKHART, 
2006, p. 318, Sermão 59).259  
 

Ueda (1965) ressalta ainda que o sem-porquê pertence à rosa não mais como um 

objeto, mas como o emergir de si mesma como Filho de Deus. Os homens e a rosa 

dividem em Deus a vida de Deus. O florescer da rosa é ao mesmo tempo o 

acontecer de Deus. Não há atributo, o predicado permanece no sujeito – o próprio 

ego sum qui sum. Deus é o que é. Atua porque atua. Para onde se dirige Deus? À 

rosa ou, na evocação legitimamente eckhartiana, à vida. Nada mais. Nenhum 

vestígio de Deus:  

A vida conhece melhor que o prazer ou que a luz tudo que podemos 
alcançar nessa vida abaixo de Deus e, de certo modo, conhece a 
vida de maneira mais límpida do que a luz eterna poderia conceder. 
A luz eterna permite conhecer a si mesmo e a Deus, mas não a si 
mesmo sem Deus, a vida, porém, permite conhecer a si mesmo sem 
Deus (ECKHART, 2008, p. 127, Sermão 86)260 

 
A ausência de Deus é ao mesmo tempo o lugar onde jorra a fonte da “pura vida 

sem-porquê”. Apontamos, com isso, o indicativo “4. A vida vive sem-porquê”. Deus 

é a própria vida e o significado da vida: “mas eu coloco o terceiro sentido nisso, que 

Deus é inteiramente ser e vida de todas as almas, e que, em todos os seus 

movimentos e obras, todas elas não sentem nenhum gosto a não ser somente em 

Deus” (ECKHART, 2008, p. 181, Sermão 97).261 

Sem causa ou finalidade, a vida vive porque vive como expressão do ego sum 

qui sum. Não há nenhuma razão no viver: a vida advém do nada do mesmo modo 

que Deus cria do nada, o que significa doar do nada do ser e assim evocar do nada 

para o ser. O que não está em Deus não é na verdade, não vive efetivamente. É um 

puro nada que em si não sustenta nenhum sentido. Por isso, perguntar por 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., v. 2, Sermão 59, p. 754: Worum sie 
bitten, das ist ihnen lieber als den Pfennig - ; sie machen Gott zu ihrem Knecht. “Tu mir dies, und 
mache mich gesund”, spräche ein reicher Mann: “bitte, um was du willst, ich werde es dir geben”; und 
bate dann einer um einen Heller, so wäre das eine Torheit; und bate er ihn um hundert Mark, er gäbe 
sie ihm gern. Darum ist e seine völlige Torheit; wenn einer Gott um etwas anderes als um ihn selbst 
bate; das schätzt er nicht, denn er gibt nichts lieber als sich selbst. Ein Meister sagt: Alle Dinge haben 
ein Warum, Gott aber hat kein Warum; und der Mensch, der Gott um etwas anderes bittet als um ihn 
selbst, der schafft Gott ein Warum. 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., v. 3, Sermão 86, p. 593: Intravit Iesus in 
quoddam castellum etc. (Luc. 10, 38-40): Das Leben erkennt besser als Lust oder Licht, alles, was 
man in diesem Leben unterhalb Gottes erlangen kann, und in gewisser Weise reiner, als es das Licht 
der Ewigkeit zu verleihen vermag. Das Licht der Ewigkeit lässt uns immer uns selbst Gott erkennen, 
nicht aber uns selbst ohne Gott; das Leben aber gibt uns selbst zu erkennen ohne Gott. Wo es nur 
sich selbst im Blick hat, da nimmt es den Unteschied von Gleich und Ungleich schärfer wahr.  
261

 Ib: Texto original não encontrado.  



 

 

“porquês” é não estar unido a Deus e não captar a essencialidade da vida: “Por isso, 

retira-te de tudo e toma a ti, límpido no ser, pois o que é fora do ser é “acidente”, e 

todos os “acidentes” instauram o porquê” (ECKHART, 2006, p. 233, Sermão 39).262
 

Deus mesmo é sem-porquê. Ele simplesmente atua do nada de si, 

consequentemente, toda sua criação é “ex nihilo” e devem ser sem-porquê. De que 

outra forma a vida pode provar a si mesma que não seja pelo próprio viver sem-

porquê? Mieth (1986) diz que a vida considerada em Deus “simplesmente” vive 

porque é a irrupção unívoca de si para si como vida-ser: “Deus e esse homem 

humilde são totalmente Um e não dois, pois o que Deus opera, isso ele também 

opera e o que Deus quer, isso ele também quer; e o que Deus é, isso ele também é: 

Uma vida e um ser” (ECKHART, 2006, p. 117, Sermão 15).263 

Assim sendo, a vida para Mestre Eckhart não é apenas uma específica nova 

forma de funcionalidade da matéria, ela é a própria emergência do verbo no des-

velamento da pureza de ser de Deus em sua absoluta unidade: Deus e ente, vida de 

Deus, vida dos entes – um re-vela o outro em sua irrupção: “por isso a Palavra não é 

apenas a Vida do homem, mas a Vida é também sua luz” (ECKHART, 1993, p. 

497).264 

O intelecto e sua intelecção que sustenta a vida e o ser – entender, viver e 

ser. E qualquer tentativa de falar sobre a vida recai sobre o ensinamento do ser em 

que ambos indicam novamente a unidade intelectiva vazia com Deus - um atuar com 

a atuação divina (MIETH, 1986):  

A vida, eu a tenho em comum com as coisas que ali vivem, ali vida é 
comum ao ser. Mas existem mais coisas que possuem só ser do que 
as que possuem também vida. Os sentidos, eu os tenho em comum 
com os animais. Eu preferiria perder meus sentidos a perder minha 
vida. Mas o ser me é o mais querido, pois é o que me é mais comum 
e de todos o mais voltado para dentro. Eu abandonaria antes todas 
as coisas que estão abaixo de Deus. O ser flui imediatamente de 
Deus, e a vida flui do ser, e é por isso que prefiro sempre o ser e o 
mais amado por todas as criaturas. Quanto mais comum for nossa 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 25, p. 270: Justus in perpetuum 
vivet et apud dominum est merces eius (Sap. 5,16): Darum kehrte dich von allen Dingen, und nimm 
dich rein im Sein; denn was ausserhalb des Seins ist, das ist Zufall, und alle Zufall stiften ein Warum.  
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 Ib., Sermão 15, p. 175: Homo quidam nobilis abiit in regionem longinquam accipere regnum et 
reverti (Luc 19,12): denn Gott und dieser demütige Mensch sind ganz Eins und nicht Zwei; denn, was 
Gott wirkt, das wirkt auch er, und was Gott will, das will auch er, und was Gott ist, das ist auch er: ein 
Leben und ein Sein.  
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 ECKHART, M. Lateinische Werke: Expositio Sancti Evangelii secundum. Op. cit., p. 497: (...) 
deshalb ist das Wort nicht nur das Leben der Mensch, sondern das Leben ist auch ihr Licht.  



 

 

vida, tanto melhor e nobre será (ECKHART, 2008, p. 85 Sermão 
74).265 
 

É por isso que a vida não dá sinal de algo externo a si mesma, o que ela manifesta é 

já e desde sempre ela mesma - tudo o que é dá sinal dela mesma. Do mesmo modo, 

Deus não pode originar outro ser que não seja Ele mesmo, sob a pena de perder a 

própria identidade essencial. Aquilo que se manifesta no mundo visível, a criação, se 

apresenta não como um ser que é outro em relação a Ele, mas sim como sua 

imagem. Por isso em Jó 1,4 se diz: ‘nele estava a vida’. O ser divino se abre como a 

vida através de um abissal des-velamento do ser sem-porquê.   

Mais uma vez com Caputo (1974), Mestre Eckhart, como homem medieval, 

subordina a variedade e a multiplicidade do mundo sensível a um objetivo 

transcendental que o posiciona em unidade com o mundo. Deus não requer 

nenhuma causa eficiente para colocá-lo em atividade, e ele não age por nenhum 

objetivo fora dele mesmo. Ele é a causa de todas as coisas, mas ele não requer 

nenhuma causa ou princípio para ele mesmo.  

É que o justo nada quer, nada procura, já que ele não conhece 
nenhum porquê, em virtude do qual fizesse algo qualquer, assim 
como Deus atua sem porquê e não conhece nenhum porquê. 
Totalmente do mesmo modo como atua Deus, assim também o justo 
atua sem porquê, e assim como a vida vive por e para si mesma, 
sem procurar nenhum porquê, em razão do qual viva, assim também 
o justo não conhece nenhum porquê, em virtude do qual haveria de 
fazer algo (ECKHART, 2006, p. 239, Sermão 41).266  

 
De fato, o fio condutor para o entendimento da vida como sem-porquê é a 

inseparabilidade entre o verbum e o ego sum qui sum, a manifestação originária que 

revela e resguarda o retraimento do ser de Deus como absolutamente sem-porquê. 

Com essa prerrogativa, Eckhart não faz apologia a um pensamento que versa sobre 

                                                           
265

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., v. 3, Sermão 74, p. 557: Dilectus deo et 
hominibus, cuius memoria in benediction est. Similem eum fecit in Gloria sanctorum (Eccl. 45, 1/2): 
Das Leben habe ich mit den Dingen gemein, die leben, bei denen das Leben zum Sein hinzukommt. 
Deren aber gibt es mehr, die Sein, als die Leben haben. Die Sinne habe ich gemein mit den Tieren. 
Ich liesse mir eher meine Sine nehmen als mein Leben. Das Sein aber ist mir am allerliebsten, denn 
es gehört mir am allermeisten zu und ist mir am allerinnersten. Ich liesse eher von allen, die unterhalb 
Gottes sind. Das Sein fliesst unmittelbar aus Gott, und das Leben fliesst aus dem Sein, nd deshalb 
schmekt dieses mir am allerbesten und ist von allen Kreaturen am meisten geliebt. Je gemeinsamer 
unser Leben ist, umso besser und edler ist es.   
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit v. 2, Sermão 41, p. 691: Qui sequitur 
iustitiam, diligetur a domino (Prov. 15,9) Beati, qui esuriunt, et sitiunt iustitiam: quoniam ipsi 
saturabuntur (Matth. 5,6): der gerechte Mensch Will nichts und sucht nach nichts, da er kein Warum 
kennt, um dessentwillen er irgend etwas täte, so wie Gott ohne Warum wirkt und kein Warum kennt. 
Ganz in der selber Weise, wie Gott wirkt, so auch wirkt der Gerechte ohne Warum; und so, wie das 
Leben um seiner selbst willen lebt und kein Warum sucht, um dessentwillen es lebe, so auch kennt 
der Gerechte kein Warum, um dessentwillen er etwas tun würde. 



 

 

uma vida pessimista, trágica ou sem sentido; antes, prefere considerar a constituição 

da realidade em geral a partir da deitas. A vida não é um objeto determinado por um 

âmbito físico, fenomênico, contingente – é o próprio ser de Deus. A vida não deve 

ser entendida como um acidente ou uma exceção, e sim como uma abertura sem 

vontade ou porquê. É expressão da atividade do próprio intelecto divino em sua 

intelecção, simples sem-porquê.  

Dessa lacuna de inesgotável doação, a vida flui. Mas o que doa, ao doar-se, 

se retrai. Nesse retraimento, a vida segue vivendo sem-porquê. Efetivamente, o 

sem-porquê não é um constitutivo da vida, mas o próprio mistério do ser de Deus 

que se retrai na conjuntura que ele mesmo instaura. Desse retraimento, o verbo é 

pronunciado e a grande gratuidade do eu sou que sou é manifestada além de Deus, 

do homem e do mundo.  

Em suma, a libertação do querer e o coroamento do desprendimento é a 

aceitação da existência como sem-porquê divino. Só assim pode o homem viver a 

vida de Deus e sua própria vida. Com isso, mais digno que contemplar a Deus é 

gerá-lo no tempo, na vida de todos os dias. No próximo subcapítulo, será analisado 

como a vida sem-porquê pode ser traduzida como transcendência na insistência 

cotidiana do homem em sua existência concreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4 Vida e cotidiano 

Maria era antes Marta, antes de ela tornar-se Maria, pois enquanto 

estava sentada aos pés de Nosso Senhor, não era Maria, na 

verdade, era Maria no nome, mas ainda não no ser, pois estava 

assentada pelo prazer e pela doçura e havia recém-ingressado na 

escola e aprendia a viver (ECKHART, 2006, p. 133, Sermão 86). 267 

O capítulo I apresentou a interpretação eckhartiana sobre a parábola de Marta 

e Maria (Lucas 10:38-42) como o ensinamento sobre viver a cotidianidade de modo 

essencial. Vale mais uma vez repetir, agora de acordo com Quint (1955), que Marta 

e Maria não são opostos, elas se pertencem como potência e ato, como começo e 

fim, como semente e fruto, como tornar-se e ser. “Quem não se tornou, não pode 

ser; quem não sentou no banco da escola, não pode nada saber” (QUINT, 1955, 

p.45). Quint (1955) afirma que esse mundo é a melhor escola e o maior e mais 

profundo professor é a vida. A vida oferece o mais nobre conhecimento, pois a vida 

não ensina nada mais do que a si mesma e o conhecimento divino. 

 Com efeito, a concepção de vida sem-porquê aponta direta e imediatamente 

ao ser de Deus, mas seu desvelamento se realiza na existencialidade fática do 

homem. Schürman (1974) alega que a vida sem-porquê é a cotidiana, pois é no dia 

a dia que estamos abandonados ao vazio de Deus, ao inesperado sem sequer 

tematizar sobre isso. Entretanto, Libera (1994) ressalta que a mística eckhartiana 

não vê o mundo a partir do mundo, contempla o mundo a partir da ausência divina, 

de sua necessária ausência para que o homem seja livre para intervir no mundo. É 

um viver cotidiano sem-porquê de acordo com a composição da dinâmica da própria 

vida: des-velamento.  

Nesse sentido, Baeza (2009) fala que a vida se dá com sua própria tendência, 

fundamentada numa relação consigo mesma entre a esfera da criatura e a origem. A 

vida é manifestação do que é: do que se re-vela na cotidianidade. A concepção de 

vida sem-porquê permite a Eckhart abrir um caminho livre para a existência como 

era quando ainda não era em que a criatura e qualquer ação cotidiana são 

meramente dimensões do princípio que constantemente está começando a ser. Por 

isso, 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., v. 3, Sermão 86, p. 598: Intravit Iesus in 
quoddam castellum etc. (Luc. 10, 38-40): Maria ist erst Martha gewesen, ehe sie Maria werden sollte; 
denn, als sie noch zu Füssen unseres Herrn sass, da war sie noch nicht die wahre Maria; wohl war 
sie’s dem Namen nach, sie war’s aber noch nicht in ihrem Sein; denn sie sass im Wohlgefühl und in 
süsser Empfindung und war erst in die Schule genommen und lernte leben.  



 

 

Torna-te como uma criança, torna-te surdo e cego! Teu ser pessoal 
deve tornar-se um nada, todo algo e todo nada mandas embora! 
Deixa lugar e tempo, fuja também a imagem! Vai sem caminho pela 
vereda estreita assim encontrarás o rastro do deserto (ECKHART 

apud RUH, 1985, p. 47)
268

 

 

Paradoxalmente, Mestre Eckhart afirma a vida através da renúncia de um caminho, 

lugar, tempo ou imagem pela imersão na cotidianidade, no próprio âmbito da 

acidentalidade e das limitações da contingência (WEHR, 1999).269 

Para Gire (2006), Mestre Eckhart defende que na cotidianidade a vida se 

mostra e ao mesmo tempo se vela, escondendo algo que o homem mesmo não é e 

sem a qual não é o que é. Seu estar presente é desde sempre uma doação retraída. 

Se o homem deseja apreender o mistério da vida, deve viver imerso na 

cotidianidade, mas de acordo com o que lhe escapa, o que ele não é, visto que, é no 

cotidiano que podemos também cerrar qualquer possibilidade para o inesperado, ou 

melhor, podemos não atentar para o emergir de novas estruturas devido ao 

enclausuramento do “eu” em uma única e prévia determinação.  

Desse modo, é possível afirmar que Mestre Eckhart com a concepção de vida 

sem-porquê busca conciliar o exterior do mundo contingencial que clama a todo 

tempo por nossa atenção com o abismo insondável que nos escapa. Mieth (1969) 

defende que Mestre Eckhart fundamenta essa conciliação alegando que a vida em 

função do cotidiano tem um único ethos: o ensinamento do ser.270 

Mestre Eckhart, ao longo de seus sermões, ao discorrer sobre qualquer forma 

de vida evoca impreterivelmente o ser: “nenhuma criatura é tão pouco a ponto de 

não desejar o ser. As lagartas, quando caem das árvores, sobem, arrastando-se por 

uma parede a fim de conservar seu ser. Tão nobre assim é o ser” (ECKHART, 2006, 

p. 81, Sermão 8).271 
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 Op. cit. Ruh, p. 47: Werde wie ein Kind, werde taub, werde blind! Dein eigines Sein muß Nichts 
werden, alles Etwas, alles Nichts treibe hinweg! Laß Ort, laß Zeit, meide auch das Bild! Gehe ohne 
Weg den schmalen Steg, so findest du der Wüste Spur. 
269

 Wehr ressalta que a interioridade de Eckhart está em correlação com a vida concreta - 
espiritualidade e realidade da vida são unidas. Apontamos ainda que as premissas para aprender o 
viver cotidiano de modo essencial são: o desprendimento, a serenidade, o atuar a partir do ser, o 
estar junto às coisas e não nas coisas, o viver ativamente através do interior (WEHR, 1999, p. 34). 
270

 De acordo com Mieth, a história do ensinamento da contemplação advém do ensinamento da 
origem filosófica grega: em sua origem esse modelo dizia respeito ao entendimento da realidade 
humana. Posteriormente, foi apropriado pela história do misticismo cristão (MIETH, 1969, p. 46). 
271

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., Sermão 9, p. 193: In occasione gladii 
mortui sunt (2 Hebr. 11,37): Keine Kreatur ist so gering, dass sie nicht nach dem Sein begehrte. Die 
Raupen, wenn sie von den Bäumen herabfallen, so kriechen sie an einer Wand hoch, auf dass sie ihr 
Sein erhalten. So edel ist das Sein.  



 

 

 
Toda criatura zela por seu ser e deseja a vida, pois a vida é por si mesma o que há 

de mais desejável (6. A vida é o que há de mais desejável):272 “de todas as coisas 

nada é tão amável e desejável quanto a vida. E ademais, nenhuma vida é tão má e 

tão árdua que o homem não queira viver” (ECKHART, 2006, p. 71, Sermão 6).273  

Vale a pena repetir essa citação: 

Assim também, por pior que seja, a vida quer sempre ainda viver. 
Por que comes? Por que dormes? Para que vivas. Por que buscas 
bem ou honra? Tu o sabes muito bem. Mas: Por que vives? Por e 
para a vida e, no entanto, não sabes por que vives. A vida é tão 
desejável em si mesma que é desejável por si mesma (ECKHART, 
2006, p. 71, Sermão 6).274 

 
Contudo Wagner (1995, p. 100) afirma que “o fim último da vida é não ser”. A vida é 

como a morte e a morte como a vida. Afinal, qual o pensar de Eckhart sobre vida, 

ser e não ser na cotidianidade? “Toda nossa vida deveria ser um ser” (ECKHART, 

2006, p.80, Sermão 8).275 Sem obstar, Mestre Eckhart ao se referir às criaturas, 

discorre sobre ser e vida de modo separado, afirmando que a vida é apenas ser 

quando está em Deus: “à medida que nossa vida é um ser, ela é em Deus. À medida 

que nossa vida está inclusa no ser, ela é aparentada com Deus. Por mais 

insignificante que seja uma vida, quanto tomada enquanto é ser, é, pois, mais nobre 

do que tudo que ganhou vida” (ECKHART, 2006, p. 80, Sermão 8).276 Entretanto 

Deus opera além do ser, na pureza de ser: 

Cada coisa opera no “seu” ser; nenhuma coisa pode operar para 
além do seu ser. O fogo não pode operar a não ser na madeira. Deus 
opera acima do ser, na imensidão, onde pode mover-se; ele opera no 
não-ser. Antes que houvesse ser, Deus operava, operava ser, 
quando ainda não havia ser (ECKHART, 2006, p. 84, Sermão 9).277  
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 Indício 6. A vida é o que há de mais desejável. 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 7, p. 184: Iusti vivent in aeternum 
(Sap. 5, 16): Nichts ist so lieb und so begehenswert unter allen Dingen wie das Leben. Und wiederum 
ist kein Leben so schlimm noch so beschwerlich, dass der Mensch nicht dennoch leben wolle. 
274

 Ib., Sermão 7, p. 183: Iusti vivent in aeternum (Sap. 5,16): Gleichviel, wie schlimm das Leben auch 
ist, es will doch leben. Warum issest du? Warum schläst du? Auf dass du lebest. Warum begehrst du 
Gut oder Ehre? Das weisst du sehr wohl. Aber: Warum lebst du? Um des Lebens willen, und du 
weisst dennoch nicht, warum du lebst. So begehrenswert ist das Leben in sich selbst, dass man es 
um seiner selbst willen begehrt. 
275

 Ib., Sermão 9, p. 193: In occisione gladii mortui sunt (2 Hebr. 11,37): Unser ganzes Leben sollte 
ein Sein sein. 
276

 Id. Ib.: In occisione gladii mortui sunt (2 Hebr. 11,37): Soweit unser Leben ein Sein ist, soweit ist es 
in Gott. Soweit unser Leben eingeschlossen ist im Sein, soweit ist es Gott verwandt.Ein Leben mag 
noch so gering sein, fasst mann es, sofern es Sein ist, so ist es edler als alles, was je Leben gewann.  
277

 Ib., Sermão 10, p. 196: Quasi stella matutina in medio nebulae et quasi luna plena in diebus suis 
lucet et quasi sol refulgens, sic iste refulsit in templo dei (Eccli. 50, 6/7): Ein jedes Ding wirkt in 
(seinem) Sein; kein Ding kann über sein Sein hinaus wirken. Das Feuer vermag nirgends als im Holze 



 

 

 

As criaturas vivem e zelam por seu ser, mas apenas Deus une em si mesmo vida e 

ser porque é o ser da própria vida278 – o não ser, ser entendido como sem-porquê, 

além de qualquer razão, determinação ou concepção de ser: 

Sobre todas as coisas, Deus é um “insistir” em si mesmo, e este seu 
estar-em-si-mesmo sustenta todas as criaturas. Todas as criaturas 
têm um superior e um inferior, isso Deus não tem. Deus está sobre 
todas as coisas, jamais sendo tocado por algo. Todas as criaturas 
buscam sempre fora de si mesmas, uma na outra, o que elas 
mesmas não têm; Deus não faz isso. Deus nada busca fora de si 
mesmo (ECKHART, 2006, p. 110, Sermão 13a).279 
 

Assim, o pensar eckhartiano sobre vida sem-porquê como cotidiano só pode ser 

concebido a partir da abertura da doação do ser além ou aquém do ser e não em 

função da cristalização do ser atual. A rigor, a vida flui a partir de uma fonte de 

inesgotável doação que ao dar-se, se retrai. Baeza (2009, p. 12) sustenta “que o 

sem-porquê que compõe a vida é o pedido divino de transcendência, que, na 

verdade significa um pedido de recebimento mesmo da origem, um convite para 

morar em Deus”. 

Nessa perspectiva, vida sem-porquê não é apenas uma injunção do 

desprendimento, mas a vigência de ser e não ser que nada mais é do que o 

resguardo do elo transcendência-imanência. A ausência divina compõe a dinâmica 

da vida cotidiana como sinônimo da transcendência enquanto tal. Desse modo, 

Fogel (1996, p. 51) alega “que o não ser de Deus se evidencia como a vigência da 

transcendência. É o transcendente enquanto possibilidade de ser.” Harada (1987) 

diz, em outras palavras, que a fuga de Deus permite o homem viver o mundo, perfaz 

a própria dinâmica da estruturação do ser-no-mundo. “O transcender não é uma 

coisa acidental - o homem é o que ele facticamente não é. Entretanto, apesar de 

Deus a todo o momento nos escapar, ele é o que mais originariamente nos envolve. 

A transcendência é a essência do homem” (HARADA, 1987, p. 13).  

                                                                                                                                                                                     
zu wirken. Gott wirkt oberhalb des Seins in der Weite, wo er sich regen kann; er wirkt im Nichtsein. 
Ehe es noch Sein gab, wirkte Gott; er wirkte Sein, als es Sein noch nicht gab.   
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 Milem afirma que para Eckhart quando as criaturas desejam a vida, também estão desejando a 
Deus. Deus não é distinto do homem como outras pessoas são, antes reside no homem como a 
própria vida (MILEM, Bruce. The unspoken Word: negative theology, 2002, p.125) 
279

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 15, p. 222: Gott ist über allen 
Dingen und wird nirgends von etwas berührt. Alle Kreaturen suchen ausserhalb ihrer selbst stets eine 
an der andern das, was sie (selbst) nicht hat; das tut Gott nicht. Gott sucht nichts ausserhalb seiner 
selbst. 



 

 

Por tudo isso, Harada (1987) frisa que o modo de ser de acordo com a 

essencialidade é o modo de ser de acordo com o que perfaz ao homem 

originariamente. O que o perfaz é a descoberta da origem sem origem - prova 

suficiente da ideia da transcendência na imanência. Desse mesmo ponto de vista, 

segundo Fogel (1996, p. 51) “é preciso estar no mundo no espírito do nascimento, 

experienciar sua identidade com o grande tornar-se.” Wagner (1995) complementa 

que a transcendência na imanência abre a perspectiva em que cada ponto a 

totalidade do desenvolvimento do ser divino em si permanece, como a vida mesma. 

Deve derramar-se tão plena e inteiramente a ponto de, em toda a 
sua vida, em todo o seu ser, em toda a sua natureza e também em 
toda a sua deidade, nada reter, pois tudo deve derramar, de maneira 
fecunda, no homem que deixou a si para Deus, tomando o mais 
ínfimo dos lugares (ECKHART, 2006, p. 268, Sermão 48).280 
 

É por isso que de acordo com Quint (1955) Eckhart possui um único 

imperativo: “morra e torne-se!” ou “homem, se torne essencial!”, “conheça a si 

mesmo e torne-se o que você é!” “Tornar-se o que se é” de acordo com Dempf 

(1994, p.202) “é ser como uma estrela da manhã, próxima do sol sempre na 

presença de Deus (não apenas objetiva, mas também subjetiva), junto a ele e 

próximo dele, sublime a toda coisa terrena”:281  

Tão certo como eu sou homem, assim estou certo de que não há 
nada que está tão próximo a mim, quanto Deus. Deus está mais 
próximo de mim do que eu o estou de mim mesmo, meu ser depende 
de Deus em estar próximo e presente de mim. Ele também está 
próximo de uma pedra e de um pedaço de madeira, estes, porém, 
disso não sabem. Se, como o sabe o anjo mais elevado, a madeira 
soubesse de Deus e conhecesse quão próximo ele está dela, então 
ela seria tão bem-aventurada quanto o anjo mais elevado. Por isso, o 
homem é mais bem-aventurado do que uma pedra ou um pedaço de 
madeira, porque conhece a Deus e sabe quão próximo lhe está Deus 
(ECKHART, 2008, p. 49, Sermão 68).282 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. v. 2, Sermão 48, p. 712: seinem ganzen 
Vermögen nach völlig ergiessen muss, so ganz und gar, dass er in seinem ganzen Leben und in 
seinem ganzen Sein und in seiner Natur und auch in seiner ganzen Gottheit nichts zurückbehält, das 
er nicht alles in befruchtender Weise ergiessen muss in den Menschen, der sich Gott gelassen und 
die untested Stätte bezogen hat. 
281

 In: MIETH, Dietmar. Meister Eckhart: Mystik und Lebenskunst. Düsseldorf: Patmos, 2004. 
282

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. v. 3, Sermão 68, p. 531: Scitote, quia 
propre est regnum dei (Luc. 21,31): Ich bin des so gewiss wie, dass ich ein Mensch bin, dass mir 
nichts so “nahe” ist wie Gott. Gott ist mir näher, als ich mir selber bin; mein Sein hängt daran, dass mir 
Gott “nahe” und gegenwärtig ist. So auch ist er es einem Steine und einem Holz, sie aber “wissen” 
nichts davon. “Wüsste das Holz um Gott und erkennte es, wie “nahe” er ihm ist, so wie der höchste 
Engel dies weiss, so wäre es ebenso selig wie der höchste Engel. Und darum ist der Mensch seliger 
als ein Stein ode rein Holz, weil er Gott erkennt und “weiss”, wie “nahe” ihm Gott ist. Und um soviel 
seliger bin ich, je mehr ich das erkenne, und um soviel weniger bin ich selig, je weniger ich dies 
erkenne.  



 

 

Mas o que há de mais próximo no homem não é visto apenas a partir da 

transcendência. Baeza (2009) afirma que Deus em seu retraimento mostra as 

criaturas, a si mesmo e a origem unívoca de ambos. Gandillac (1995) salienta que 

Deus se teofaniza, é o que há de mais imanente, doa ser. A realidade da vida 

mesma pode ser chamada de Deus.  

Por isso a tão reiterada afirmação de que Eckhart vê o mundo, contempla-o e 

nele age a partir de Deus, em Deus, com Deus e para Deus é pertinente, pois a 

intenção eckhartiana é clamar a presença divina na imanência mundana, 

resguardando sua ausência. Büchner (2005) diz que sem o mundo, a alma, assim 

como ela é posta entre o tempo e a eternidade, não pode apreender a Deus ou a 

sua chegada e muito menos sua ausência. Apesar disso, Bach (1864) alega que a 

vida vive eternamente através de Deus, opera todas as obras a partir de Deus e 

Deus a partir dela: 

Lucas quer dizer que toda a nossa vida, todo o nosso desejo deve se 
encerrar, suspender-se em Deus e inclinar-se para Deus. Por isso diz 
Paulo: “Eu sou o que sou pela graça de Deus” (1 Cor 15,10) e 
continua: “Eu vivo, não eu, mas Deus vive plenamente em mim (Gl 
2,20). O que mais? (ECKHART, 2006, p. 255, Sermão 44).283 
 

Nessa perspectiva, “vida sem-porquê” não deve ser “um modo de vida” no qual há 

uma fuga do mundo real a fim de que se viva para um “além mundo”. É a própria 

expressão do cotidiano a partir da superação do paradoxo de renúncia e entrega ao 

mundo e o resguardo da transcendência: 

Perguntais muitas vezes como deveis viver. Isso vós deveis aprender 
a conhecer com dedicação aplicada. Vê, tu deves viver exatamente 
como aqui foi dito a respeito da imagem. Tu deves ser a partir dele 
“Deus” e para ele e não deves ser a partir de ti e para ti e a ninguém 
deves pertencer (ECKHART, 2006, p. 123, Sermão 16b).284 
 

Segundo Schuback (1996) viver sem-porquê é renunciar o mundo para deixar ser o 

imenso, o começo, a própria vida de Deus – vida como Deus, viver Deus: 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. v. 2, Sermão 44, p. 702: Postquam 
complete errant dies, puer Jesus portabatur in templum. Et ecce, homo erat in Jesuralem (LuK. 2,22-
25): Lukas meint, dass unser ganzes Leben, unser ganzes Begehren völlig eingeschlossen und 
aufgehängt und Gott zugeneigt sein solle. Darum spricht Paulus: “Ich bin, was ich bin, durch die 
Gnade Gottes” (I Kor. 15,10) und spricht weiterhin: “Ich lebe nicht, sondern Gott lebt ganz in mir” (Gal. 
2,20). Was mehr? 
284

 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit. Sermão 16, p. 236: Quasi vas auri 
solidum ornatum omni lapide pretioso (Eccli. 50, 10): Ihr fragt oft, wir ihr leben sollt. Das sollt ihr hier 
mit Fleiss erkennen. Ganz ebenso, wie e shier von dem Bild gesagt wurde, sieh, so sollst du leben. 
Du sollst aus ihm sein und sollst für ihn (Gott) sein und sollst nicht aus dir sein und sollst nicht für dich 
sein und sollst niemand zugehören. 



 

 

O homem que deixou a si mesmo e a todas as coisas, que em 

nenhuma coisa busca o que é seu e que faz todas as suas obras 

sem porque e “somente” por amor, um homem assim está morto para 

o mundo inteiro. Ele vive em Deus e Deus nele vive (ECKHART, 

2006, p. 187, Sermão 29).285  

Mieth (1969) salienta mais uma vez que é viver a cotidianidade de modo a 

apreender a existência na dinâmica do acontecimento do ser, isto é, observar a vida 

em unidade com Deus em todas as ações. 

Agora atenção a esse discurso! Tanto quanto o homem abnega a si 
mesmo por e para Deus, tanto é ele mais Deus do que criatura. 
Quando o homem é plenamente vazio de si mesmo por e para Deus, 
e não é de ninguém senão só de Deus, e não vive por nada a não 
ser por e para Deus, então verdadeiramente ele é por graça o 
mesmo que Deus é por natureza. (ECKHART, 2008, p. 39, Sermão 
66).286   
 

Dessa forma, o ethos da vida sem-porquê é o ensinamento sobre a necessidade de 

transcender na imanência cotidiana. “Atuar a partir do ser a fim de tornar-se”, como 

esclarece Gire (2006, p. 271). Ser o âmbito da própria abertura da vida, receber 

Deus, ou melhor, se deixar determinar por Ele. Para Libera (1999), essa é a bem-

aventurança, a possibilidade de "regressar a seu próprio âmago" e, lá chegando, em 

"agir sem-porquê", "nem por Deus, nem por sua própria honra, nem por qualquer 

coisa fora de si, mas unicamente em consideração ao que é em si seu ser próprio e 

sua própria vida” (ECKHART apud LIBERA, 1999, p. 314): “nosso Senhor diz no 

Evangelho: “Meu ensinamento não é meu ensinamento, mas daquele que me 

enviou” (Jo 7,16). Desse mesmo modo deve portar-se um homem bom: “a minha 

obra não é minha obra, minha vida não é minha vida”” (ECKHART, 2006, p. 169, 

Sermão 25).287  
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 Ib., Sermão 29, p. 291: Convescens praeceptis eis, ab Jerosalymis ne discederent etc (Act. 1,4): 
Der Mensch, der sich selbst und alle Dinge gelassen hat, der des Seinen nichts an irgendwelchen 
Dingen sucht und alle seine Werke ohne Warum und (nur) aus Liebe tut, ein solcher Mensch ist für die 
ganze Welt tot und lebt in Gott und Gott in ihm. 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., v. 3, Sermão 66, p. 524: Euge serve 
bone et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, intra in gaudium domini tui (Matth. 25,21/23): Nun achtet 
auf diese meine Worte! So weit der Mensch sich selbst verleugnet um Gottes willen und mit Gott 
vereint wird, so weit ist er mehr Gott als Kreatur. Wenn der Mensch seiner selbst völlig entäussert ist 
um Gottes willen und er niemandem mehr gehört als Gott allein und für nichts mehr lebt als einzig für 
Gott, dann ist er wahrlich dasselbe von Gnade, was Gott ist von Natur, und Gott erkennt von sich aus 
keinen Unterschied zwischen sich und diesem Menschen.  
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Com efeito, para Schürman (1978) a essência do misticismo eckhartiano é a 

negação completa de uma arché ou de um telos através de um empenho cotidiano 

em persistir na existência unicamente sustentado pelo ser de Deus como sem-

porquê. É estar aberto ao extraordinário de Deus no ordinário da vida concreta. 

Suzuki (1976) reitera que as experiências de Eckhart estão intimamente 

vinculadas à consideração ser é Deus: ele vê nas coisas “mais insignificantes” entre 

as criaturas de Deus todas as glórias de sua “existencialidade”. Tudo é imagem de 

Deus, mesmo a desprezível pulga, como diria Eckhart, compartilha da 

“existencialidade” divina em sua “existencialidade”.  

McGinn (2001) ressalta que o que o mestre dominicano quer que seus 

ouvintes captem não é uma verdade abstrata de que Deus é presente em todas as 

coisas, mas a realidade do que significa propriamente viver. Ele não deseja que o 

homem louve, faça reverências, ofereça sacrifícios a Deus; pelo contrário – é no 

esquecimento dele, no deixar ser, na lida do cotidiano que, paradoxalmente, o 

homem reverencia ao ser de Deus. Por isso, Eckhart defende o “estar presente 

agora”, “estar acordado para o momento de sua ação”: viver no mundo 

resguardando o que nos escapa. Não se trata da experiência de Deus na vida, mas 

viver a vida como o próprio Deus – “atuar a partir do ser” (MIETH, 2004, p. 113):288 

Não quero pedir a Deus que ele me dê; eu não quero também louvá-
lo porque ele me tem dado. Quero, antes, muito mais, suplicar-lhe 
que me faça digno de receber e quero louvá-lo por ser ele da 
natureza e da essência que o obriga a dar. Quem, porém, quisesse 
roubar isso a Deus, roubar-lhe-ia seu próprio ser e sua própria vida 
(ECKHART, 2006, p. 175, Sermão 26).289 
 

Em síntese, Ueda fala que “a negatividade do “eu” da criatura é a positividade 

do “eu” de Deus, a possibilidade de “ser” desde o ser divino” (UEDA, 2004, p. 89). 

Esse é o retorno para a essencialidade, o retorno para a origem da vida onde se 

pode viver Deus no cotidiano através do reconhecimento da positividade e da 

negatividade dessa vivência (BRUNN, 1994). Trata-se da possibilidade de se colocar 
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como origem, como causa sui e falar a partir do ego sum qui sum, do vazio de Deus 

como transcendência (GUERIZOLLI, 2006). 

Assim, Eckhart considera o âmbito do cotidiano como a articulação da 

dimensão de imanência com a dimensão da transcendência: elas devem se iluminar 

mutuamente, corrigindo-se e afirmando-se. E transcender é afirmar a vida. Mieth 

(1969, p. 157) afirma que “a filosofia de Eckhart é um transcendentalismo dinâmico. 

Só há ser transcendental.” 290 A vida é des-velamento de tudo o que é que é sem-

porquê, sinônimo da transcendência.  

Por isso, Mestre Eckhart recorre ao desprendimento em função do risco da 

queda na existência cotidiana através do esquecimento do silêncio que jaz no fundo 

escondido que transcende o dia-a-dia. No entanto Eckhart vai mais além porque 

defende a inserção no mundo a partir de uma imersão nas realidades que nos toca 

viver. O mundo mesmo é sacramentalizado como lugar da presença divina; tudo o 

que o mundo é expõe Deus. Enfim, a mística eckhartiana se concentra na 

contemplação das coisas enquanto abrigadas no seio de Deus. É uma lida com o 

mundo a partir de uma presença atenta ao ser de Deus (MIETH, 1969).  

Em vista da grandiosidade dessa presença, Eckhart quer nos livrar da ilusão 

de pensarmos que a existência é algo miserável cujo fim é ineficacidade tecida por 

vanglória, inutilidade e vaidade. Pelo contrário, ele quer que exaltemos a alegria de 

sermos o espaço de visualização do despojamento divino e da manifestação da vida 

sem-porquê. A sua intenção é que o homem acorde para a vida, que em sua 

existência concreta resguarde a transcendência vivendo como o próprio Deus, a 

extrema liberdade em relação a qualquer coisa no tempo. É viver como Marta 

(presença, proximidade e unidade) insistir e existir cotidianamente como o próprio 

des-velamento sem-porquê da vida. Por conseguinte, Suzuki (1976) afirma que toda 

nossa vida deve ser o ser em sua dinâmica de des-velamento: apenas assim pode-

ser sem-porquê e justifica o porquê a vida é o que há de mais desejável. 
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 Vale salientar que também de acordo com Smith, o cristianismo é uma religião baseada na 
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nada. In: SMITH, Cyprian. The way of paradox: spiritual life as taught by Meister Eckhart. London: 
Darton, Longman and Todd Ltda, 1988, p. 30. 



 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nas obras, levanta-te depressa e vem a mim! O frio passou (Ct 
2,14.10.11), pelo qual todos morrem, de novo vivem todas as coisas 
no calor. “A chuva se foi” (Ct 2,11): As flores são o fruto da vida 
eterna. “Vai embora, vento norte!” (Ct 4,16), tu, que dessecas! – para 
que Deus ordene à tentação de não mais impedir a alma. “Vem, 
vento sul, e sopra através do meu jardim, para que espalhem meus 
perfumes!” (Ct 4,16) – assim ordena Deus a toda perfeição que 
venha à alma (ECKHART, 2006, p. 314, Sermão 57).291 

 
Com essa citação do sermão 57 poder-se-ia sintetizar o que esta dissertação 

procurou refletir e apresentar aqui. A canção de amor expressa pelo Cântico dos 

cânticos fala do amor dos amantes e da linguagem profética da aliança: a núpcia 

mística da alma com Deus e a possibilidade de viver no calor novamente.  

Morrer para viver e florescer. Amar sem fundamento e sem-porquê, 

simplesmente porque se é (ALBERT, 2003).292 A unidade nupcial não pode ser 

concebida pela multiplicidade. O desprendimento permite o matrimônio. No levantar-

se do ôntico, do nada querer, saber e ter, chega-se a Deus. Em seu seio, o frio 

passou e novamente se tem a possibilidade de viver as coisas, viver o mundo no 

calor. A chuva se foi, com as criaturas se está inundado na multiplicidade e distante 

do aconchego do calor. O vento norte precisa ir embora, o “eu” que desseca toda 

possibilidade de florescer. O casamento da deidade com a alma humana promove a 

recondução do homem ao mundo de modo a atuar a partir do ser, de florescer na 

vida sem-porquê e em todas ações mundanas espalhar seu perfume. A partir de 

uma leitura e reflexão dos tratados e sermões alemães de Mestre Eckhart, esta 

dissertação buscou identificar o sutil perfume exalado do florescer sem-porquê – a 

vida mesma no vigor de sua irrupção misteriosa, desejada e almejada pela 

manifestação de seu doce perfume, mas inapreensível pela sua leveza e sutileza. 
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 ECKHART, M. Deutsche Predigten und Traktate. Op. cit., v. 2, Sermão 57, p. 748: Vidi civitatem 
sanctam Ierusalem novam descendentem de caelo a domino etc. (Apoc. 21,2): Die Kälte ist 
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 De acordo com Albert, em um livro de um escritor e filósofo suiço H. F. Amiel, de 1868, 
encontramos: “a mulher quer ser amada sem fundamento ou porquê; não porque ela é bonita, 
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diz em seu romance O gênio e a deusa o seguinte: “por que o homem ama a mulher, pela qual está 
apaixonado? Porque ela é.” E isso é finalmente a própria definição de Deus de si mesmo: eu sou o 
que sou (ALBERT, 2003, p. 54). 
 



 

 

Composta por dois capítulos, esta dissertação teve como objetivo principal 

compreender e explicitar o conceito de vida na mística de Mestre Eckhart sob o 

pressuposto da noção de Abgeschiedenheit e de seu telos no dia a dia, como 

anunciado no título desta dissertação, Vida sem-porquê: desprendimento e 

cotidiano. Para isso, discorremos sobre o desprendimento a partir de três dimensões 

(ôntica, ontológica e mística) e investigamos o conceito de vida sem-porquê sob 

quatro perspectivas (origem, temporalidade, ser de Deus e o insistir no cotidiano que 

entendemos como transcendência).  

Sugerimos e defendemos uma análise do conceito de vida sob o viés do 

desprendimento porque qualquer pensar sobre a vida é justificado pelo ser de Deus 

que nada mais é do que desprendimento e sem-porquê. Decidimos, então, realizar 

primeiramente uma análise sobre Abgeschiedenheit, visto que a partir dessa teoria 

visualizamos o esforço eckhartiano em mostrar o fio condutor do que definirá a 

própria vida: o elo ôntico, ontológico e místico da manifestação sem-porquê dessa 

irrupção misteriosa. Para isso, percorremos conceitos essenciais que tecem o 

pensamento eckhartiano e que justificarão o segundo capítulo:  

Do desprendimento em sua dimensão ôntica vimos a exigência da abnegação 

do hábito ou de toda criação-ilusão que tece a superficialidade (em contraposição ao 

abismo) da facticidade cotidiana. Daí a recusa de todo querer, ter e saber; a 

explicitação da diferença entre homem interior e exterior, do envio do filho ao mundo 

interior, da soberania do desprendimento sobre as virtudes clássicas (misericórdia, 

caridade e humildade) e por fim, sobre toda propriedade empírica.  

Do desprendimento ontológico verificamos como Eckhart, em contraposição a 

São Tomás de Aquino, anuncia que ser é Deus, a primazia e a relevância do 

intelecto, a diferença entre Deus e deidade e a questão do uno. 

Do desprendimento místico, evocamos o sermão eckhartiano sobre Marta e 

Maria a fim de que observássemos o ser no mundo resultante da unidade do 

desprendimento ôntico e ontológico. Daí se nos é apresentada Marta como o modo 

de ser uno a Deus, isto é, o ser junto às coisas e não nas coisas, o agir a partir do 

interior, o carregar a Deus em todas as ações, o ver o mundo com os olhos de Deus, 

o viver sem-porquê.  

O molde de análise do desprendimento foi adotado a partir de uma divisão 

ôntica, ontológica e mística sugerida por Caputo (1974), Schürman (1975), Haas 

(2002) e Leão (2007); os outros comentadores embasam o desenvolvimento dos 



 

 

conceitos constituintes dessa análise. Salientamos o que parece redundante porque 

consideramos relevante afirmar que, no geral, os comentadores citados no primeiro 

capítulo concordam com a lógica do desprendimento referida nesta dissertação (já 

que existem outras linhas de abordagem desse tema):293desprendimento, 

nascimento do Filho no fundo da alma, unidade no seio da deidade e o viver de 

acordo com a essencialidade.  

De posse de uma investigação sobre o desprendimento, no segundo capítulo 

objetivamos analisar de que modo Eckhart define a vida como sem-porquê. De 

acordo com algumas citações dos Sermões alemães, que elucidam claramente vida 

como sem-porquê, consideramos implícitos alguns “nortes” para essa tentativa de 

definição. Sugerimos, então, uma análise da concepção eckhartina sobre a vida a 

partir de quatro perspectivas: 

- A origem da vida (o vazio de sua arché e telos, a questão do ser e nada em 

função da origem como abertura);  

- A problemática da temporalidade (kénosis divina, o instante-eternidade);  

- A justificação da vida pelo ser de Deus (Deus como essência, o verbo, o ego 

sum qui sum, o sem-porquê); 

- A insistência no cotidiano (o ser e tornar-se, o jogo de espelho entre 

transcendência e imanência). 

Seguindo a orientação de Quint (1955), Mieth (1969, 1986), Schürman (1974, 

2001), Brunn e Libera (1984) e Ueda (1965, 2004) é possível perceber a concepção 

de vida sem-porquê explicitamente relacionada ao des-velamento da manifestação 

da transcendência e da imanência divina. Enquanto tal, implicitamente, o modo 

apofático utilizado por Eckhart visa respeitar o fenômeno da vida em seu aparecer: a 

origem é anárquica, o tempo é abertura incessante como instante-eternidade, o ser 

de Deus é sem-porquê e insistir no cotidiano é transcender. Ele não enclausura a 

vida e nem o que a norteia em alguma definição; antes, toma sua manifestação na 

realidade concreta e diz que é no que aparece que devemos lidar, mas sempre 

respeitando e resguardando o que não aparece.  
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Desse modo, a concepção de vida sem-porquê é um esforço em 

compreender o advir da vida em si e o modo como ela se efetiva no seu próprio 

retraimento além de qualquer tentativa de definição do tipo a vida é. Vida sem-

porquê não é vida é sem-porquê, mas a imediata correspondência entre vida e sem-

porquê.  

De acordo com Albert (1987),294 por exemplo, quando digo: “a flor é” ou “isto é 

uma flor”, não falo mais do ser, mas do ser-flor de um ente. É por isso que a 

sentença eckhartiana “o ser é Deus” diz respeito apenas ao ser puro do ser. A flor 

não é como tal divina, mas criação. Seu flor-ser é criação. Mas que ela seja, seu ser, 

isto é o divino nela. O ser de todo ente, quando é entendido como puro ser, é divino, 

Deus.  

O puro ser da flor é Deus: mas apenas em sentido analógico. “Fritz é 

saudável”, isto é, seu corpo em sua substância é saudável. Mas quando digo: 

“salada é saudável”, não quero dizer que a salada não está doente, mas que ela diz 

respeito à saúde dos homens. Assim, “saúde” só pode ser entendida em sentido 

analógico. A salada só é saudável em correspondência com os homens. Do mesmo 

modo quando o médico depois de uma análise do paciente diz: “sua urina está 

saudável”. A urina não é saudável ou doente, mas indica a saúde do corpo.295  

Assim sendo, vida é sem-porquê, de tal modo que sua manifestação é desde 

sempre o ser de Deus. Apesar de perceber a vida, Eckhart não procura entendê-la e 

possuí-la como um objeto à disposição de um sujeito, ele quer se tornar um com ela, 

a entende a partir de seu próprio seio, do intelecto-deidade, e nessa união, a deixa 

viver. Daí o desprendimento.  

Por tudo isso, a parte I desse trabalho, através da análise do desprendimento 

em suas dimensões, se encarregou de abrir um espaço para a compreensão do 

modo de ser de Deus e do homem. A onticidade analisada da pobreza absoluta nos 

remete imediatamente a uma análise do ontológico de todo ôntico, que para Eckhart 

é o ser de Deus em sua deidade, inapreensível para o homem. Não obstante, a 

análise do ser de Deus nos leva para a vida humana novamente – a unidade entre o 

ontológico e o ôntico, camuflada pela tradição metafísica.  
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Para Keel (2007),296 de acordo com a visão convencional, Deus é o ser 

transcendente que criou o mundo, e há uma diferença ontológica qualitativa entre 

Deus e mundo. Verdadeiramente, o conceito tradicional de Deus não ignorou 

inteiramente a imanência divina, mas agora se concorda extensamente entre 

eruditos e teólogos que a noção bíblica da transcendência divina causou a 

dessacralização do mundo, separando a ligação orgânica deste com Deus, 

eventualmente tendo por resultado o desaparecimento da divindade do mundo da 

natureza.  

Por sua vez, Caputo (2007) diz que Mestre Eckhart pensa Deus como o 

abraço de todas as coisas na profundidade de seu ser, como o ventre de uma mãe. 

Podemos afirmar ainda, mesmo que transversalmente, com Caputo (2007)297 que 

Deus para Eckhart não é um nome de uma possibilidade abstrata lógica, uma força 

cósmica, um poder transcendente que regula o mundo (que ocasionalmente 

intervém aqui e lá com um curso estratégico de correções) ou uma energia física ou 

metafísica, mas sim um dinamismo que pulsa através das coisas, que as solicita, 

para ser o que elas podem ser, no sentido do que é mais real nelas. O nome de 

Deus não é o nome da coisa mais real; antes é o nome do que é mais real nas 

coisas. 

Mestre Eckhart renuncia à totalidade do status quo metafísico a fim de 

posicionar o homem como o próprio âmbito kenótico – não pela fenomenalização de 

Deus, mas pela fugidia deidade. Nessa perspectiva, é possível falar até mesmo de 

uma apologia a uma “sagrada anarquia”298no cotidiano. O dominicano defende a 

sacralização do mundo cotidiano a partir da ausência de qualquer poder e coerção, 

tanto por parte de um Deus quanto do ego humano. 

Por isso é imprescindível o desprendimento, pois apenas ele salva o homem 

da necessidade do desejo, o que, paradoxalmente, oferece um “desejo de viver”, de 

imergir inteiramente na “existência”, permitir ser de acordo com o transcender 

incessante do cotidiano. Com efeito, Eckhart quer nos livrar das criações da 

vontade, pois só o desprendimento é livre. Sob o desprendimento, o homem 

esvazia-se para tornar-se essencial. Mas circularmente, não sou “eu” que devo viver, 
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esse ser criatural e acidental; antes, a vida precisa viver em mim, a vida sem-porquê, 

vida entendida como Deus. A audácia de Eckhart é sem medida: ele quer Deus em 

sua deidade e o quer em vida como a vida! Ele insinua que não há nada mais fácil e 

possível do que ser o próprio Deus: ser o que se era quando ainda não era. Por tudo 

isso, a vida não se justifica no Deus fenomênico ou na atualização incessante da 

vontade humana, mas no epicentro da própria errância e inefabilidade do cotidiano 

que denomina a vida como sem-porquê.  

Nesse sentido, vida sem-porquê traduz um viver Deus no mundo a partir de 

uma evocação muda do retraimento de sua deidade. Sem obstar, Mestre Eckhart 

abandona toda dualidade entre Deus e deidade e, consequentemente, entre 

imanência e transcendência, não há polaridade entre kenosis e henosis divina. 

Schuback (2005, p. 223) alega que “abandonar Deus, a religião, a esperança, 

significa a experiência religiosa de abandonar tanto a transcendência da imanência 

como a imanência da transcendência - superá-las, entendendo o viver mundo como 

a coesiva injunção de imanência-transcendência.” O homem vive o mundo já e 

desde sempre - já e desde sempre se situa no jogo da imanência-transcendência. 

Mestre Eckhart apenas alerta para um modo de ser do homem no mundo que 

pertence à abertura de muitas possibilidades, todas sagradas em si.  

Com isso, segundo Keel (2007),299 Mestre Eckhart advoga uma liberdade que 

não têm nada a ver com a ideia moderna da autonomia individual, que tudo 

objetifica. Longe de um eu-sujeito no mundo-objeto, o homem da vida sem-porquê 

eckhartiano está inteiramente aberto ao autoabandono completo, deixando tudo ser 

enquanto o que é, e que em sua profundidade compartilha com o sendo de tudo que 

existe, a fonte comum da vida.  

 Bernhardt (1935)300 afirma que Eckhart como Lebemeister, se coloca como 

um profeta: “os mestres dizem... eu, porém, digo”. Seu dizer é um convite a um viver 

mundo que permite encontrar Deus em toda parte, capaz de transformar as coisas 

mais insignificantes como sinal do divino. Eckhart transforma cada gesto de 

nossas atividades ordinárias em uma ocasião para uma experiência 

extraordinária. É por isso, para manter-se nessa estrutura de sentido e apreensão, 
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que Mestre Eckhart versa sobre o direcionamento para tudo o que somos pelo que 

não somos, o sem-porquê como vida na facticidade do cotidiano. 

Entendemos que a concepção de vida sem-porquê para Mestre Eckhart não é 

mera contingência ou mais uma tentativa de definição passível de refutação. Cremos 

que Mestre Eckhart reconhece a manifestação do que é acidente e contingencial, 

mas zela pelo o que há de mais profundo e abissal. Desse modo, vida sem-porquê 

não pode ser desconstruída porque resguarda sua dinâmica de fuga. O viés anterior 

do desprendimento se fez pertinente porque é o estimulante da própria vida 

cotidiana, uma maneira de homenagear a onipotência vazia da vida sem-porquê.  

Mestre Eckhart não se contenta em viver uma vida eudemonística, utilitária, 

religiosa, moralista ou presa a princípios metafísicos. Muito menos entende o mundo 

como um objeto – o viver mundo sem-porquê é pura adesão à existência e 

afirmação da vida como manifestação do extraordinário. No aparentemente “óbvio” 

do cotidiano, Mestre Eckhart nos desafia a “in-sistir” e “ex-sistir” de acordo com a 

origem anárquica da vida no instante-eternidade. Ser sem-porquê e tornar-se o que 

se é cotidianamente. Marta sabe que está viva! Vida sem-porquê ensina a ser-vida. 

Assim, observamos que a investigação sobre o sentido da vida como sem-

porquê responde a toda uma sistemática do pensamento eckhartiano que integra um 

projeto único: o des-velamento da unívoca relação entre o nada de Deus e do 

homem na manifestação da própria vida que é já e desde sempre transcender. 

Com a concepção de vida sem-porquê, Mestre Eckhart não constrói pontes, 

ele se joga no abismo, encara e resguarda o que nos escapa, aceita o devir, a 

instabilidade, a errância, deixa que o inesperado aconteça. Viver sem-porquê é amor 

à vida e amizade com Deus.  
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