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Se deus tem deferu00eancia por algo na criatura algo que ele considera de durau00e7u00e3o eterna e algo que se eleva cada vez mais ao longo dessa
durau00e7u00e3o infinita nu00e3o com celeridade cada vez menor mas talvez atu00e9 maior tem deferu00eancia por tal coisa na sua totalidade na sua altura infinita
apesar de sabermos que jamais haveru00e1 um momento em que seru00e1 possu00edvel dizer que tal coisa alcanu00e7ou essa altura
Representemos a uniu00e3o com deus como algo que se encontra a uma altura infinita acima de nu00f3s e a uniu00e3o eternamente crescente dos santos com deus
como algo que se eleva constantemente em direu00e7u00e3o a essa altura infinita sobe a determinada velocidade e se move desse modo por toda a eternidade deus
que vu00ea a totalidade dessa altura eternamente crescente a vu00ea como uma altura infinita e se ele tem deferu00eancia por ela e faz dela o seu fim tem
deferu00eancia por ela na sua totalidade como uma altura infinita apesar de ser fato que jamais haveru00e1 um momento em que seru00e1 possu00edvel dizer que
essa altura infinita foi alcanu00e7ada
121
Deus tem como objetivo aquilo que u00e9 visado pelo movimento ou pela progressu00e3o que ele causa aquilo para o que ele tende se hu00e1 diversas coisas que
devem ser desse modo feitas e designadas e que por um movimento constante e eterno tendem todas para determinado centro nos parece que o criador dessas
coisas que u00e9 a causa do seu movimento tem como objetivo esse determinado centro e o ponto final desse movimento para o qual elas tendem eternamente e o
qual estu00e3o por assim dizer se esforu00e7ando eternamente para alcanu00e7ar se deus u00e9 esse centro deus determinou a si mesmo como objetivo ficando
claro portanto que como autor da existu00eancia e do movimento dessas coisas ele tambu00e9m u00e9 o seu fim u00faltimo o ponto final ao qual elas visam e para o
qual elas tendem de modo supremo
Podemos concluir qual u00e9 o fim visado pelo criador na existu00eancia natureza e tendu00eancia que ele confere u00e0 criatura ao considerar o objetivo ou ponto
final que ela busca todo tempo na sua tendu00eancia e no seu progresso eterno mesmo sabendo que jamais chegaru00e1 um momento em que se possa dizer que
esse objetivo foi alcanu00e7ado da maneira mais absolutamente perfeita
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