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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar as propostas e diretrizes escritas 

por Bernardo, abade de Claraval, na sua obra De Laude Novae Militiaes (Da Excelência da 

nova milícia) e examinar a concepção de Bernardo sobre o ideal cristão de comportamento 

dessa nova cavalaria, assumindo a responsabilidade do uso justificado da violência perante 

as Cruzadas, explorar o hibridismo guerreiro-monástico contido na Regra dos Cavaleiros 

Templários, a função social de recuperar consideradas heranças de Cristo após a tomada de 

Jerusalém e ponderar sobre a justificativa da violência perante essa ordem religiosa 

católica. O apadrinhamento de Bernardo à Nova Milícia nos leva a indagar a ideia de total 

clausura do monastério, bem como explicitar a forma como Bernardo dialogou com a 

estrutura cultural, política e social, entranhando-se, inclusive, em setores laicos e ainda 

evidenciar o esforço da Igreja na clericalização social, principalmente durante o século XII, 

período de constante laicização da sociedade medieval. 

Palavras-chave: Bernardo de Claraval; Cavaleiros Templários; Violência 

Justificada.  
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INTRODUÇÃO 

 

Bernardo de Claraval foi um monge cisterciense da medievalidade, abade de 

Claraval – pequena abadia quando ele ingressou ao monacato –, mas que cresceu 

exponencialmente sob seu comando. Nascido em um pequeno vilarejo de Fontaines, 

França, em 1090, e sendo o terceiro filho de Tesalino, cavaleiro e súdito do conde da 

Borgonha e Aleta de Montebarto, foi criado para ser cavaleiro, mas, em 1111, aos vinte e 

um anos, decidiu ingressar na ordem religiosa e monástica de Císter.  

 O movimento monástico de per si merece um longo trabalho para desenvolver 

como tema e entendê-lo, já que se inicia com os eremitas no século III e IV e desenvolve-

se até a Idade Média, nos moldes do monacato cenobítico, protagonista nos séculos XI e 

XII, mas não sem antes passar pelo molde das regras impostas por São Bento de Núrsia, 

monge fundador da Ordem dos Beneditinos e autor da Regra de São Bento, escrita por 

volta do século VI. Não temos, porém, como abordar a complexidade desse importante 

tema na presente pesquisa, no entanto, há uma clara impossibilidade de desenvolver 

Bernardo de Claraval como personagem histórico e atuante de sua época sem compreender 

que sua vida esteve intrínseca e absolutamente ligada ao movimento monástico, e que o 

pertencimento a esse movimento dava a esse homem um proceder que por vezes foi 

rompido. É importante salientar que Bernardo estava mais especificamente ligado à Ordem 

de Císter, que surgiu como uma resposta à congregação monástica de Cluny a qual se 

mostrava relaxada e entregue a certas ostentações arquitetônicas, alimentares e afastando-

se do ideal proposto de monacato. 

 Por ser uma resposta aos erros da Ordem de Cluny, Císter se mostra como uma 

ordem monástica mais conectada à disciplina, à pobreza voluntária e à contemplação, 

seguindo com afinco e fielmente a regra beneditina e de fato, esses traços da Ordem são 

identificados em Bernardo por seus escritos e pelo que se escreveu sobre ele. O que se 

questiona, entretanto, é: ainda que veementemente baseado na religião, pertencente a uma 

época regida pela teoria da trifuncionalidade e pertencente ao grupo dos Oratore, cujos 

quais a função social era rezar para expiar os pecados do século e, mais especificamente, a 

um movimento que tinha como principal objetivo afastar-se desse mesmo século, como um 

homem inclinado à contemplação religiosa se envolve, defende ou intervém assuntos dessa 

vida secular?  
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 Um exemplo de intervenção, dentre os inúmeros conhecidos pela historiografia, é 

justamente o Tratado “Da excelência da nova milícia”1, escrito entre os anos de 1132 e 

1136, constituído de treze capítulos que abordam, em síntese, o problema da laicidade da 

sociedade medieval, da milícia que a protege e a forma pela qual os cavaleiros devem se 

comportar, a necessidade social, religiosa e militar dos cavaleiros templários, bem como a 

justificativa de seu surgimento, o que irão enfrentar para cumprir seus objetivos e como 

proceder como ordem híbrida religiosa e militar.  

 Minha proposta, portanto, é analisar essa persona que, ainda que estivesse 

fortemente preso a uma determinada instituição religiosa, impôs-se a outras instituições 

baseado em sua religiosidade e seu ideal cristão refletido na criação e regra da Ordem dos 

Cavaleiros Templários. Tais acontecimentos vão de encontro à historiografia clássica, que 

classifica a sociedade medieval em três grupos extremamente fechados – o que não ocorre 

com Bernardo de Claraval – já que ainda que inserido no grupo oratore, que tinha como 

único objetivo orar pelas almas, o abade de Claraval se movimentou social e politicamente 

perante a sociedade medieval; e explorar o hibridismo guerreiro-monástico contido na 

Regra dos Cavaleiros Templários, a função social de recuperar consideradas heranças de 

Cristo após a tomada de Jerusalém pelos nomeados “filhos da infidelidade” e ponderar 

sobre a justificativa da violência perante essa ordem religiosa católica.  

 Desenvolvi o tema e os problemas escolhidos juntamente com o levantamento e 

leitura bibliográfica, discussão e fichamento de obras já produzidas sobre o tema – o que 

aqui se mostra um tanto problemático, já que poucas obras abrangem de forma profunda 

São Bernardo de Claraval e suas ações no mundo religioso e laico –, tradução, análise e 

problematização da fonte escolhida e reflexões críticas sobre o assunto.  

 É preciso, no entanto, esclarecer diligentemente a problemática que envolve a 

bibliografia previamente analisada e as discussões bibliográficas futuras. Conquanto 

Bernardo de Claraval seja frequentemente abordado por autores franceses, sua figura é 

trabalhada superficialmente, geralmente vista mais como mística e santa do que 

propriamente humana. Para isso, desenvolvi o contexto histórico vivido pelo autor do 

Tratado De Laude Novae Militae, com base nas leituras realizadas. É importante salientar 

que me aproximo da linha de pensamento de Brenda Bolton, na obra A Reforma da Idade 

_______________  
 
1 Da Excelência da Nova Milícia. In: CLARAVAL, São Bernardo de. Obras completas de San 

Bernardo. Volume II Salamanca: Pontifícia Universidade de Salamanca, 1958. 1259 p. Edição preparada por 

P. Gregorio Diez Ramos. Pg. 853-880. 
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Média2 que, mesmo que aborde Bernardo de forma um pouco mais profunda mas ainda 

superficial, a autora consegue interligar assuntos importantes para a presente pesquisa, 

como o perigo que a laicização da sociedade medieval representava para a Igreja Católica, 

a importância do movimento monástico para que esta laicização não ocorra, e a então 

recente filosofia humanista advinda do século XII, tendo como denominação, 

Renascimento. Por conta desse problema específico, as obras escolhidas para abordar esse 

tema se encontram no limiar do assunto e não abordam o assunto em si e de forma 

profunda; escolhemos, portanto, obras historiográficas clássicas que abordam os assuntos 

mais abrangentes do problema, tais como a história do movimento monástico, as reformas 

ao longo do século XII e os escritos de São Bernardo ou o que sobre ele se escreveu, além 

de bibliografias que abordam a sociedade medieval e suas idiossincrasias. 

           O contexto histórico sobre o qual o presente estudo se debruça está posicionado na 

primeira metade do século XII, mas recua até o século X, para que melhor se entenda o 

desenvolvimento social, religioso e político que culminou nos problemas já apresentados e 

que abordarei neste trabalho. Entenda-se ainda que o que aqui é abordado e analisado nas 

conjunturas do século XII, não se encerra no século XII, ecoando posteriormente; é 

preciso, no entanto, que se trace a delimitação temporal necessária para o aprofundamento 

da pesquisa.  

           Este estudo, portanto, organiza-se nas raízes do movimento monástico, suas 

necessidades e seus resultados para com a sociedade medieval, na análise e discussão da 

vida, atos e escritos de e sobre a figura de São Bernardo de Claraval, na análise e discussão 

sobre como esse homem enxergava a figura do cavaleiro templário, a função social desse 

grupo monástico-guerreiro, a justificativa da violência advinda de cristãos e, por fim, nas 

conclusões possíveis que esse trabalho traz para a historiografia.  

 Ao longo do estudo sobre a Igreja Medieval é recorrente nos depararmos com 

anacronismos e senso comum. A escolha do tema se deu, principalmente, pelo 

questionamento da generalização que a Igreja Católica tem ao longo do período medieval, 

uma vez que é vista como principal instituição desse período histórico, mas sem ser 

discutido como se manteve no poder, mostrando claramente a necessidade de pequenos 

movimentos, como o monastério, para manter-se coesa e forte. É preciso, também, 

evidenciar a dificuldade de abordar a história de um personagem religioso, uma vez que 

_______________  
 
2 BOLTON, Brenda. A Reforma da Idade Média. Rio de Janeiro: 70, 1986. 147 p.  
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por vezes se têm em mãos textos repletos de mística, religiosidade e fé, o que não quer 

dizer que sejam inferiores às análises do historiador, mas que ensejam uma delicada leitura 

e interpretação.  
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I. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Antes de analisar o papel de São Bernardo de Claraval em meio à sociedade 

medieval e a justificativa da violência perante o fenômeno histórico das Cruzadas e seu 

apoio à Ordem Templária, é necessário explicar a importância do monastério na sociedade, 

as alterações intelectuais e religiosas desse tempo e o contexto econômico da sociedade 

estudada.  

É importante evidenciar que a medievalidade era baseada na teoria da 

trifuncionalidade que previa a organização da sociedade medieval em três grandes grupos: 

os Oratores, Bellatores e Laboratores, dos quais os oratore dedicavam-se ao serviço de 

Deus; os bellatores garantiam pelas armas a defesa do Estado e os laboratores trabalhavam 

para sustentar essa organização social. Essa ideia era ditada desde os tempos de Santo 

Agostinho, em seu tratado “A Cidade de Deus” 3. A organização social em três ordens, 

esse específico número, explica-se pelo fato de que a organização do reino de Deus e a 

santa trindade é o número que melhor representa a perfeição divina, ou seja, é ligada a uma 

proposta metafísica de uma compreensão do Universo.  

Os nobres eram detentores do poder laico, assumindo o papel de líderes e 

administradores dessa sociedade. O dever da nobreza era pegar em armas para proteger a 

ordem e a justiça na sociedade. O problema que poderiam se ocasionar com esta função 

social, no entanto, era de ameaçar a ordem medieval em busca de benefício próprio, e 

principalmente, a violência desmedida, tópico importante que será tratado posteriormente.   

 

Quando os clérigos da Idade Média exprimem a estrutura da sociedade 

terrena pela imagem dos dois gládios – o do temporal e o do espiritual, o do poder 

real e o do poder pontifical – não descrevem a sociedade: impõem-lhe uma 

imagem destinada a separar nitidamente os clérigos dos leigos e a estabelecer entre 

eles uma hierarquia, pois o gládio espiritual é superior ao gládio material. 4 

 

O Clero era responsável por realizar a ligação entre Deus e os homens, composto 

por muitos intelectuais que rezavam para a salvação de todos e o perdão dos pecadores. 

São inúmeras as divisões hierárquicas dentro desse específico grupo, no entanto, é 

_______________  
 
3 AGOSTINHO, Santo. A Cidade de Deus. Petrópolis: Vozes de Bolso, 2012. 

4 LE GOFF, Jacques. O Imaginário Medieval. Lisboa: Editoral Estampa, 1994. 
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importante salientar a existência do chamado clero secular, formado por sacerdotes que 

desenvolviam o contato com os fiéis e viviam em comunhão com os leigos e o clero 

regular, os quais seguiam as regras, hierarquia e títulos de suas próprias ordens religiosas. 

Entre o clero regular, muitos preferiam o afastamento da sociedade, no qual os monges 

passavam a viver em reclusão em abadias e monastérios, seguindo os moldes descritos pela 

Regra de São Bento, que introduziu a vida no monastério na Cristandade Latina no século 

VI, dando origem à Ordem Beneditina e influenciando outras ordens, com a Ordem de 

Cluny, a Ordem de Císter e as ordens mendicantes, como Franciscanos e Dominicanos. 

Não devemos, portanto, considerar o clero como único e unificado. De fato, o clero era 

bem fragmentado e com sérias discussões sobre pontos importantes da religiosidade, da 

Igreja e do proceder da sociedade.  

 Já a terceira ordem da trifuncionalidade, é composta pelos camponeses, 

trabalhadores, súditos do reis da nobreza e do clero, ou seja, em sua maioria eram 

agricultores, trabalhadores da terra, que cultivavam o bastante para os seus senhores, os 

sacerdotes e para si mesmos. Tinham como função no sistema trifuncional trabalhar e 

sustentar as outras duas ordens, enquanto eram protegidos pela nobreza e o clero os ligava 

a Deus, rezando pelo perdão de seus pecados. Eram a maioria da população feudal. 

 

Como se vê, o clero é colocado fora do âmbito da lei humana, pois estando mais 

próximo de Deus, a quem serve, possui inegável superioridade. Por sua vez, nobres e servos 

não são categorias celestes, apenas terrenas, daí se definirem pelo nascimento. E a genética 

deu aos nobres boas condições, de força, de beleza. Daí o fato de o clero, grupo social que 

não se auto-reproduz devido ao celibato, requisitar seus membros na nobreza, toda ela “de 

sangue de reis”, portanto algo sagrada. Ao contrário, a natureza reservou aos servos o 

trabalho, a tarefa de por meio do seu esforço, do suor do seu rosto, alimentar os demais. 

Feios e grosseiros (como os textos repetem à saciedade), os servos expressavam por essas 

características físicas sua condição de pecadores. O trabalho era imposto a eles como forma 

de resgatar as faltas. Era uma penitência. 5 

  

Segundo o historiador Hilário Franco Junior, no livro Feudalismo: uma sociedade 

religiosa, guerreira e camponesa6, o esquema tripartido era uma construção ideológica, 

_______________  
 
5 JUNIOR, Hilario Franco. A Idade Média E O Nascimento Do Ocidente. São Paulo: Brasiliense, 1986 p. 

121  

6 JUNIOR, Hilário Franco. Feudalismo: uma sociedade religiosa, guerreira e camponesa. Curitiba: Moderna, 

1999. 



 
 

13 
 

uma representação mental. Estas três ordens são fruto da ideologia medieval, orientada 

pelos conceitos de ordem, temperança, hierarquia, concórdia, mutualidade e 

funcionalidade. Estes conceitos são importantes para compreender o porquê da sociedade 

se organizar da forma que fez. O ordenamento da sociedade e uma clara reciprocidade 

entre as ordens é o que de prima se observa na teoria da trifuncionalidade.  

A trifuncionalidade foi uma real organização da sociedade medieval durante quase 

dez séculos. No entanto, seria presunçoso aceitá-la como completa e imutável, uma vez 

que existiram casos de mobilidade de grupos ou até mesmo a aglutinação ou hibridismo de 

dois grupos distintos. A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão é 

um exemplo dessas exceções, como veremos a seguir e o próprio Bernardo de Claraval se 

mostra um monge que se afasta um pouco da sua função objetiva de afastar-se da 

sociedade e orar por seus pecados.  

Retornando no que condiz especificamente ao clero, no entanto, além das 

organizações em bispados e de centralidade da autoridade religiosa na figura papal, outras 

formas de vivência da experiência cristã passaram a ser fundamentais, como a vida 

monástica e a construção dos mosteiros, exemplos latentes dessas formas de vivência. Mais 

que uma simples vida religiosa, a vida monástica identificava-se pela reclusão e ascetismo, 

isto é, pela opção de uma vida isolada do convívio comum com outras pessoas, que não 

outros monges e submetida à austeridade e disciplina. A vida nos mosteiros era, além de 

completamente dedicada a orações, meditação e disciplina, também era marcada pela 

divisão de tarefas do cotidiano, tendo como exemplos o trabalho na lavoura, o trabalho na 

cozinha e a limpeza das áreas dos mosteiros, além do trabalho intelectual em si, uma vez 

que é pertencente à historiografia uma série de documentos sobre esse tempo, cujos quais 

os próprios monges escreveram, copiaram e preservaram.  

Um dos grandes responsáveis pela formulação das normas para a vida no mosteiro 

foi Bento de Núrsia, como já citado. Conhecido como o “patriarca dos monges ocidentais” 

7, São Bento de Núrsia foi um abade italiano natural da região de Núrsia. Enviado a escolas 

em Roma, mas desgostoso com a vida da capital, fugiu para Afide sem completar sua 

educação e, depois, para a solidão de Subiaco, onde adotou a vida ascética, vivendo 

durante três anos numa caverna e atraindo discípulos, aos quais organizou em pequenas 

_______________  
 
7 LOYN, Henry R. Dicionário Da Idade Média. Rio De Janeiro: J. Zahar, 1997. p. 84  
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comunidades. Mudou-se para Monte Cassino e construiu um mosteiro que ele próprio 

dirigiu até morrer.  

O documento da Regra de São Bento é composto por um prólogo e 73 capítulos e 

discorre sobre um plano detalhado e coerente para a organização interna e a vida cotidiana 

de uma comunidade monástica. Como o mosteiro deveria ser “uma escola do serviço ao 

Senhor” 8, tendo como função principal treinar para a vida espiritual os que nele 

ingressassem, a Regra dividia o dia do monge em uma rotina ordenada e disciplinada de 

oração, leituras e trabalhos manuais. É importante salientar que na regra de São Bento é 

recomendado ao monge que evite o contato com o mundo exterior e se mantenha em 

clausura o maior tempo possível, no entanto, a Regra também faz da hospitalidade uma 

obrigação solene, ou seja, o hóspede deveria ser recebido como se fosse o próprio Cristo. O 

modelo da vida monástica teve grande impacto na Idade Média, sobretudo por apresentar-

se como modelo civilizador e moralizador. 

Dentre as Ordens Monásticas da Idade Média, evidenciamos as Ordens de Cluny e 

Císter, protagonistas do cenário monástico ao longo dos séculos XI e XIII, especificando 

que é essencial para a presente pesquisa esclarecer rapidamente que há mais divergências 

entre as Ordens monásticas de Cluny e Císter do que somente a cor de suas vestes 9.  

Sobre a abadia de Cluny,  

 

Foi fundada em 910 por Guilherme, o piedoso, duque de Aquitânia, e 

caracteristicamente colocada sob proteção direta do papado na Borgonha francesa. O 

apogeu da abadia aconteceu sob a liderança de Odilo (994-1048) e Hugo, o grande (1049-

1109). Chegou a ter mais de 300 monges e mais de 200 dependências. Assim, no século XII 

chegou a ser reconstruída duas vezes. Contudo a grandeza de Cluny chegou ao fim com o 

abadado de Pons (1109-1122), apesar dos esforços de Pedro, o Venerável (1122-1157), 

devido às tendências de acentuado ascetismo e simplificação da liturgia que ocorreram no 

século XII. 10 

 

_______________  
 
8 LOYN, (1997). Ibidem. 

9 Os monges cluniacenses usavam trajes negros, enquanto os monges cistercienses utilizavam trajes brancos.  

10 DINIZ, Edmario Soares. Os monges beneditinos de Cluny e Cister: um estudo comparativo das práticas de 

economia rural nos séculos XI e XII. Recônvaco, Belford Roxo, v. 4, n. 7, jul./dez. 2014. Semestral. p. 216 

Disponível em <http://revista.uniabeu.edu.br/index.php/reconcavo/article/view/1605/pdf_38> Acesso em 

21.Nov.2018 às 23:11 

http://revista.uniabeu.edu.br/index.php/reconcavo/article/view/1605/pdf_38
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Foi final do século XI, que a comunidade cisterciense surge com Roberto Molesme, 

localizada em Dijon, na França. O objetivo principal era seguir obedientemente a Regra de 

São Bento segundo uma interpretação literal da mesma como uma resposta aos supostos 

deslizes de Cluny. A Ordem de Císter se mostra como mais conectada à disciplina, à 

pobreza voluntária e à contemplação e, diferente dos monges cluniacenses, os monges de 

Císter eram divididos em “monges do coro” e leigos.   

As abadias, ao longo dos séculos XI e XII, portanto, interpretaram de formas 

diferentes a regra de São Bento de Núrsia, especificamente, no capítulo 48 acerca da 

relação que o monge deve ter com o trabalho rural. 11  Enquanto os monges de Cluny se 

dedicavam às tarefas relacionadas à liturgia e reservavam o trabalho manual para servos 

leigos, os monges cistercienses distinguiam-se entre monges voltados para o trabalho 

espiritual e intelectual e monges voltados para a produção agrícola 12. 

Os exemplos dessas Ordens exemplificam que, ainda que possuíssem a mesma 

Regra, a interpretação desta era destoante e segundo as escolhas individuais de cada 

Ordem, um ponto era mais importante do que outro. A dicotomia interpretativa das Ordens 

de Cluny e Císter segundo a Regra nos dá como exemplo a dificuldade de manter a 

instituição da Igreja Católica como uma e coesa. O próprio Cisma do Oriente, ou Grande 

Cisma, de 1054, fenômeno de divisão entre a Igreja Católica do Ocidente, chefiada pelo 

papa em Roma e a Igreja Católica do Oriente, chefiada pelo Patriarca em Constantinopla 

nos mostra a dificuldade de coincidir múltiplos interesses não só religiosos, mas também 

econômicos e políticos. Se ordens diferentes de um braço de uma organização hierárquica 

possuem visões diferentes e discordam entre si, como fazer essa enorme instituição não 

sucumbir?  

Apesar de a medievalidade ser vista como um momento histórico sem muitas 

mudanças e ter sido erroneamente nomeada Idade das Trevas, observa-se, no entanto, o 

interessante e importante fenômeno desse período: o Renascimento do século XII que 

trouxe questionamentos e respostas sociais e religiosas diferentes aos anseios do período. 

 

Podemos afirmar desde já que a expressão <<Renascimento do Século 

XII>> não tem significado preciso. Apresenta altos e baixos, essenciais à 

compreensão desta época emocionante da história humana. Ainda estamos longe 

_______________  
 
11 DINIZ (2014), Op. Cit. p. 213 

12 DINIZ, (2014), Ibidem. 
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de entender a profundidade do amor dos homens desta época pela Antiguidade ou 

o significado do humanismo do século XII. 13  

 

Deve-se deixar em relevância que características observadas ao longo do século XII 

são geralmente ligadas aos posteriores séculos XV e XVI, como por exemplo, as noções de 

individualidade presentes no Humanismo14, no entanto, a sociabilidade Ocidente-Oriente 

oriunda das Cruzadas, o ressurgimento de ideais de épocas clássicas e patrísticas podem 

igualmente notados no período. Com o Renascimento do século XII, a tomada de 

consciência histórica foi ascendente e a os documentos relativos à época se dividem entre 

uma crescente importância ao indivíduo versus um crescente número de comunidades e 

grupos específicos que se diferenciavam dos outros como a forma que a comunidade via a 

si mesmos.  

 

Eles imaginam cada vez mais claramente o homem – cuja a estrutura 

profunda é homóloga à do Universo criado – como capaz de agir sobre este,  como 

tendo sido chamado por Deus para cooperar com todas as suas forças nessa obra, 

doravante concebida numa continuidade temporal, que é a Criação. 15 

 

Segundo Georges Duby, o século XII, principalmente no território que hoje condiz 

ser a França, parece ser a época desse progresso da noção de individualidade e discorre 

sobre os três motivos desse avanço de idéias: a difusão do instrumento monetário, a 

extensão da superfície cultivada e o crescimento demográfico.16 O historiador e 

medievalista Marc Bloch, no entanto, dá maior atenção ao progresso demográfico como 

principal raiz dessa hecatombe de mudanças: 

 

“Não é menos verdade que só os fenômenos demográficos que acabam de ser 

descritos a tinham tornado possível. Se a população não tivesse sido mais abundante do que 

ao princípio, e a superfície cultivada mais extensa; se os campos, submetidos especialmente 

a sementeiras mais repetidas e melhor aproveitados por mais numerosos braços, não se 

tivessem tornado capazes de mais bastas e mais frequentes colheitas, como teria sido 

_______________  
 
13 BROOKE, Christopher. O Renascimento do Século XII. Lisboa: Editorial Verbo, 1969. p. 12  

14 BOLTON, (1986). Op. Cit. p. 20 

15 DUBY, Georges. Idade Média, Idade dos Homens. São Paulo: Companhia de Bolso, 2011. p. 171 

16  DUBY, (2011). Ibidem, pp. 168 - 169 
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possiv́el reunir nas cidades tantos tecelões, tintureiros e tosadores de panos e alimentá-

los?”17 

 

No campo tecnológico, novas descobertas são feitas, como a ferradura, moinho de 

água e a técnica de charrua de ferro permitiram uma qualificação e aumento de 

produtividade agrícola. O Desenvolvimento de rotas comerciais diminuiu a distância entre 

povos, facilitando a tanto a troca de ideias, como de mercadorias, culminando no 

crescimento de cidades, minimizando dependências de feudos e monastérios e tendo como 

resultado mais proeminente, o fortalecimento da classe burguesa18.  

É evidente como o século XII foi um momento de extrema transformação em 

diversos setores. O contato com o mundo oriental e árabe como conseqüência das Cruzadas 

e do movimento de reconquista da Península Ibérica teve como resultado mudanças 

significativas no campo intelectual, já que o mundo árabe estava em posse de diversos 

textos Clássicos 19. Além dessa aproximação, foi nesse momento em que foram fundadas 

as primeiras universidades medievais como Bolonha (1088)20, Paris (1150)21 e Oxford 

(1167)22, origens do atual modelo de universidade. 

 

Por muitas características, o homem das proximidades do ano 1200, nas classes 

superiores da sociedade, assemelha-se ao seu antepassado das gerações anteriores: tem o 

mesmo espírito de violência, as mesmas variações bruscas de humor, a mesma preocupação 

com o sobrenatural, maior ainda, talvez, no que respeita à obsessão das presenças 

diabólicas, graças ao dualismo que, mesmo nos meios ortodoxos, era espalhado pela 

vizinhança das heresias dos maniqueus, tão prósperas ao tempo. No entanto, há dois pontos 

em que difere dele profundamente: é mais instruído e mais consciente.23  

 

De fato, os fatores que contribuíram para o fenômeno conhecido como 

Renascimento do século XII estão interligados fortemente ao progresso demográfico, 

econômico e suas consequências. Com as transformações religiosas, não foi diferente. Um 

_______________  
 
17BLOCH, Marc. Sociedade Feudal. São Paulo: Edipro, 2016. pp. 90-91 

18 BLOCH (2016), Ibidem. 

19 BROOKE (1969), Op. Cit. p. 121 

20Informações retiradas em <www.unibo.it/it/> acesso dia 18/02/2018 às 20:26 

21Informações retiradas em <Sorbonne-universite.fr> acesso dia 18/02/2018 às 20:27 

22Informações retiradas em <www.ox.ac.uk>acesso dia 18/02/2018 às 20:28  

23  DUBY (2011), Op. Cit. p. 124 
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senso comum que é importante desde já desconstruirmos antes de seguirmos essa linha de 

pensamento é a afirmação de que a Igreja Católica dominou o período medieval. A Igreja 

teve sim um peso importante ao longo desse tempo, no entanto, “o catolicismo estava 

longe de ter definido plenamente sua dogmática” 24, como pode ser observado pelos 

fenômenos religioso-sociais que ocorreram, como por exemplo, o aumento da religiosidade 

laica, as heresias, o fortalecimento do movimento monástico e as reações consequentes 

dessa Igreja.  

Segundo o historiador Christopher Brooke, o século XII foi uma época de fé, no 

entanto: 

 

Afirma-se geralmente que, para o podermos compreender, não podemos deixar de 

recorrer à teologia. Não eram todos os homens crentes? Não eram todas as suas ações 

influenciadas pela fé? Não era o Geist, o espírito do tempo, especialmente cristão e 

católico? Podemos responder afirmativamente a todas estas perguntas, mas não tão 

facilmente como se supõe. 25  

 

Antes de discutirmos sucintamente a crise religiosa do século XII, é preciso discutir 

o conceito de crise. Definida como manifestação violenta e repentina de ruptura de 

equilíbrio; Estado de dúvidas e incertezas; Fase difícil, grave, na evolução das doisas, dos 

fatos, das idéias; Momento decisivo e Situação grave em que os acontecimentos da vida, 

rompendo padrões tradicionais, perturbam a organização de alguns ou todos os grupos 

integrados da sociedade, é preciso levar em consideração que no presente trabalho não 

apresentaremos o termo “crise” como algo ruim ou mau. Foi um momento, sim, 

conturbado para a Igreja Católica, no entanto, foi também um momento rico para as 

múltiplas interpretações sobre o Catolicismo e a vida em Cristo, com o surgimento de 

inúmeras heresias, ou seja, doutrinas contrárias ao que foi definido pela Igreja, como o 

Catarismo e Valdenses, mas também das Ordens Mendicantes, formadas por frades ou 

freiras, como por exemplo, Franciscanos e Dominicanos que centravam suas ações ao 

serviço dos pobres e à caridade. Ainda que surgidas ao longo do século XIII, as Ordens 

Mendicantes são exemplos de organizações religiosas que surgiram em meio a esse 

momento conturbado e que seguiam os moldes dessa Igreja. Conclui-se que a crise 

_______________  
 
24 BLOCH (2016), Op. Cit. p. 104. 

25 BROOKE (1969), Op. Cit. p. 19. 
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religiosa do século XII, portanto, foi um momento delicado para a Igreja Católica, o qual 

ou reformava-se (no caso, atualizava-se) ou sairia de cena do poder medieval.  

A crise religiosa do século XII se deu, portanto, por uma pluralidade de ideais 

religiosos e por uma mudança do pensamento espiritual, uma “crise geral de 

espiritualidade em mutação com uma efervescência considerável de ideias” 26. Tal 

afirmação de Brenda Bolton evidência a análise de que se anteriormente a vida em 

renúncia do mundo, os seja, os mosteiros, eram a principal forma de alcançar uma vida 

santa, espiritual em seu todo e cristã, a partir do século XII, o ingresso evangélico e a 

evangelização do mundo mostra seu valor. O que nos intriga no estudo de Bernardo de 

Claraval é como essa persona histórica carregava em si essas duas concepções de vida 

santa que tão bem definiram os debates espirituais desse momento.  

Tratamos sobre a crise, seus sintomas e consequências, no entanto, é necessário 

também analisar suas raízes. Sabe-se que a essência das reformas da Igreja se iniciou após 

a eleição e durante o pontificado do papa Gregório VII, nos anos de 1073 a 1085. Visto 

como líder e figura central da Reforma Gregoriana, reforma eclesiástica da segunda 

metade do século XI, Gregório VII possuía uma visão diferente de como a Igreja Católica 

Ocidental deveria ser governada e organizada. “A ansiedade sobre o estado moral da Igreja 

proporcionava a força motivadora da ação política” 27 e por isso, a Reforma de Gregório 

VII teve como base aquilo que se considerava errado na Igreja, como a Simonia28, as 

heresias, as violações do celibato e a ineficácia do Papa. Por conta disso, a saída resultou-

se na imposição ao celibato, controle de cargos eclesiásticos e isolamento do clero 29.  

O objetivo principal da Reforma Gregoriana consistia em um retorno à ecclesia 

primitiva, ou seja, à Igreja dos primeiros tempos, referente aos apóstolos. No entanto, 

temos a noção das diferenças entre tal Igreja Primitiva (e sua idealização) e a enormidade 

da Igreja Medieval que buscava reforçar sua unidade para não só romper-se em menores 

núcleos espirituais, mas também teológicos. Na busca de uma verdade teológica universal 

e indiscutível, a Igreja teve necessidade de se reinventar e atualizar seu modus operandi. Se 

até hoje essa busca permanece, no século XII, isso não foi diferente. As mudanças 

temporais foram o motor das mudanças religiosas, uma vez que elas tiveram como 

_______________  
 
26BOLTON (1984), Op. Cit. p. 19 

27 LOYN, (1997). Op. Cit. p. 274 

28 Tráfico de coisas sagradas ou espirituais, como sacramentos, dignidades e benefícios eclesiásticos. 

29BOLTON (1984), Op. Cit. p. 21 
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consequência a exigência de um novo protocolo de respostas e soluções, já que os 

questionamentos eram outros. Bolton deixa em evidência a relação sociedade e religião: 

 

O aumento da população, o crescimento das cidades, o número crescente de 

ofícios especializados, nomeadamente artesãos, advogados e, em especial, mercadores, a 

substituição de grupos compactos ligados por parentesco por grupos maiores e mais fluidos, 

a diminuição da importância de rituais como o Juízo de Deus30, que pendia mais esparsa a 

superstição profana do que para o sobrenatural sagrado, e a mudança crucial da aceitação 

por consenso para um reconhecimento de uma obediência à autoridade, tudo isso 

desempenhou a sua parte na formulação da crise religiosa de que nos estamos a ocupar. 31 

 

Como já foi dito anteriormente, a convicção de se retornar ao que era a idealização 

da Igreja Primitiva fortemente ditou esse momento de instabilidade religiosa. No entanto, a 

ideia de retorno à vida de Cristo e dos Apóstolos, a chamada vita apostolica, também era 

uma ideologia forte ao longo do século XII. A ideia de seguir os ideais da vida apostólica 

redefinia a noção de vida cristã e como ela era vivida e era uma reação à crise religiosa do 

século XII que afetou diretamente o movimento monástico, já que este deixava de ser a 

única forma de encontrar a salvação.  

Outro ponto de agitação ao longo dos séculos XI e XII de necessidade ímpar 

abordar é o fenômeno não só religioso, mas também social e político: as Cruzadas. 

Movimento gerado no Ocidente que gerou embates no Oriente32, a primeira Cruzada foi 

declarada em 25 de novembro de 1095, pelo papa Urbano II, no Concílio de Clermont em 

1095 e tomou Antioquia em 1098 e Jerusalém em 1099. “Proclamada pelo papa em nome 

de Cristo e travada como iniciativa do próprio Cristo para recuperação da propriedade 

cristã ou em defesa da Cristandade contra inimigos externos ou internos.” 33 Foi, portanto, 

justificada com os argumentos de recuperação da herança de Cristo, ou seja, Jerusalém e a 

Terra Santa e a defesa de irmãos cristãos contra o avanço dos infiéis, ou seja, os 

muçulmanos. Além de ser uma forma da Cristandade34 Latina socorrer a Cristandade 

_______________  
 
30 Segundo o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, Juízo de Deus ou Ordália é um tipo 

de prova judiciária, sem combate, usada na Idade Média. 

31 BOLTON (1984), Op. Cit. p. 22. 

32 FERNANDES, Fátima Regina. Cruzadas na Idade Média. In: MAGNOLI, Demétrio (Org.). História das 

guerras. 5. ed. São Paulo: Editora Contexto, 2006.  p. 99 

33 LOYN, (1997). Op. Cit. p. 178. 

34 Definindo aqui, Cristandade como lugar onde habitavam cristãos.  
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Grega, as Cruzadas também canalizavam a violência dos cavaleiros para fora da 

Cristandade Latina, para que usassem suas funções como Bellatore e se concentrassem nas 

Cruzadas, ação influenciada pelo conceito de Santo Agostinho de Hipona de violência 

divinamente autorizada. Os Cruzados tinham então o objetivo de retomar a Terra Santa e o 

benefício do perdão de seus pecados35. Era irrecusável.  

No entanto, a matança indiscriminada de muçulmanos, judeus e qualquer pessoa 

que permaneceu na região, resultou em um perigo eminente de violência inquietante para 

aqueles que seguiam a religião Cristã. Não é muito difícil compreender a incongruência de 

um grupo de pessoas que pregavam a salvação e o cristianismo, mas, no entanto, serem 

vistas como frios homicidas. Era uma péssima disseminação de uma ideia, levando em 

conta que as Cruzadas também poderiam ter sido uma forma de evangelização. Um 

importante e pouco mencionado relato dessa violência desmedida é o Kidush Hashem36.  

Na religião judaica, Kidush Hashem é um preceito que deve ser seguido por todo 

judeu e significa, em hebraico, santificação do nome de Deus, homônimo de uma coleção 

de crônicas judaicas sobre as perseguições sofridas de algumas comunidades durante esse 

momento das Cruzadas, originalmente escritas entre os séculos XI e metade do século XII.  

 

Ao subjugar comunidades judaicas, os cruzados contribuíram para acionar o 

gatilho que desencadeou uma prática largamente utilizada pelos judeus nas situações de 

escolha entre conversão ou morte durante os massacres renanos: preferiram cometer o 

suicídio ritual em santificação do Nome de Deus, ao invés de apostatarem da fé (FALBEL, 

2001, p. 76-78; p. 98-112). Desta maneira, os judeus reagiram da forma mais fiel ao 

judaísmo que conseguiram. A construção desta prática cultural ficou conhecida pelo nome 

de Kidush Hashem 37 

 

A redefinição do conceito de Kidush Hashem para comunidades judaicas que 

enfrentaram a violência desmedida dos Cruzados é simbolicamente a representação do 

medo dessa perseguição; para tais comunidades, era melhor morrer a apostar sua fé.    

_______________  
 
35 FERNANDES (2006), Op. Cit. p. 110 

36 RUNCIMAN, Steven. O Reino de Jerusalém e o Oriente Franco: 1100 - 1187. Rio de Janeiro: Imago, 

2002. Tradução de Cristiana de Assis Serra. p. 33  

37 SOUZA, Karla Constancio. Kidush Hashem: Reflexões sobre a violência antijudaica na Primeira Cruzada 

(Séc. XI e XII). XXVIII simpósio nacional de história. p. 12 Disponível em 

<http://www.snh2015.anpuh.org/resources/anais/39/1434410444_ARQUIVO_TextoAnpuhNacional2015-

KarlaConstanciodeSouza.pdf> Acesso em 21.Nov.2018 às 23:11  
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Outro relato da violência dos Cruzados é A Alexíada, relato épico escrito por Ana 

Comnena, princesa bizantina e filha de Aleixo I Comneno38 – abrangendo acontecimentos 

desde o ano de 1069, quando seu pai era ainda um jovem de 14 anos, até sua ascensão ao trono em 

1081, e sua morte em 1118, quando é sucedido pelo seu filho, João II Comneno.  

De fato, o objetivo principal dA Alexíada é retratar a biografia seu pai: 

 

O tempo, no seu fluxo irresistível e incessante, arrasta consigo todas as coisas criadas e 

afoga-as nos abismos da obscuridade, onde não existem feitos dignos de menção, nem onde há 

grandes e dignos de memória, fazendo surgir o que está oculto, como diz a tragédia e escondendo o 

que é evidente. Porém, a narração da história converte-se numa poderosa defesa contra a corrente do 

tempo e detém, de algum modo, o fluxo incontrolável deste; e tudo o que aconteceu dentro dele, que 

se acumulou superficialmente, recolhe-o e encerra-o e não permite que deslize para os abismos do 

esquecimento. 39 

 

O documento detalha, no entanto, a história política e militar do Império Bizantino, 

e traz escritos não só sobre as campanhas militares contra os Cruzados, mas também contra 

Turcos, Cumanos e Normandos. Apesar de iniciado por Ana Comnena, o escrito foi 

terminado por seu esposo, Nicéforo Briéno. Apesar de ser escrito posteriormente à 

Primeira Cruzada, o documento traz uma visão divergente dos Cruzados e percepções 

destoantes do Ocidente e Oriente e também nos dá noção da violência usada por esses 

homens. 

Segundo os documentos fora da e a visão da Cristandade Latina, “era preciso, 

portanto, uma saída não para “suprimir todas as violências, nem pensar nisso. Pelo menos 

podia ter-se esperança de fixar-lhes limites” 40.  

Apesar de anterior ao momento estudado, a Primeira Cruzada deu tom ao século 

XII pelos problemas que apresentou e principalmente, suas conseqüências. Ainda que o 

evidente conflito corpo a corpo tenha sido a mais latente evidência desses combates, seria 

inocente admitir que os momentos das Cruzadas se resumiram puramente em guerra em 

_______________  
 
38 CHIMENTÃO, Bárbara Letícia. Objetivos e realizações de Ana Comnena a partir da obra Alexíada 

(séculos XI e XII). Cadernos de Clio, Curitiba, v. 6, n. 1, p.117-144, maio 2015. Semestral. p 118 

39 Trecho de A Alexíada. 

40 BLOCH (2016), Op. Cit. p. 429. 
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tempo integral. Foi também um período de mútua convivência e produção cultural, além de 

resultar em uma sociedade fruto de diversas influências culturais e religiosas41.    

 Segundo Morrisson,  

 

Apenas a multiplicidade de divisões políticas do Oriente Próximo muçulmano no 

final do século XI explica o sucesso inicial da Primeira Cruzada. Dois grandes grupos 

dividiam o domínio dessas regiões: ao sul, o califado da dinastia fatímida do Cairo se 

estendia sobre o Egito e uma parte da Palestina, mas todo o restante do Oriente Próximo se 

achava sob o controle dos turcos seljúcidas. 42 

 

Em resposta à ocupação cristã e sua violência, após a Primeira Cruzada, os 

muçulmanos lançaram uma Jihad, guerra santa, em árabe, na acepção de uma guerra tanto 

legal quanto santa, pode ter tido sua origem na década de 620 43. O Islã, portanto, toma a 

iniciativa e a Segunda Cruzada, que teve, inclusive, apoio maior da nobreza e apoio 

decisivo de Bernardo de Claraval, é um grande fracasso para a Cristandade Latina.  

 

A principal iniciativa foi a atitude do rei da França, Luís VII, que tinha desejo de 

partir em peregrinação a Jerusalém como expiação por violências que recentemente 

cometera; ele obteve do papa a nova promulgação de uma segunda bula de cruzada que até 

então não alcançara efeito (1º de março de 1146). A pregação da nova peregrinação armada 

foi confiada principalmente a São Bernardo de Clairvaux que, em 31 de março, após um 

sermão em Vézelay, incitou numerosos nobres franceses a tomarem a cruz, chegando 

mesmo a convencer o imperador Conrado III da Áustria a assumir o comando de uma 

expedição (Speyer, 27 de dezembro). 44 

 

Cecille Morrisson continua:  

 

A aproximação das tropas de Nur ad-Din fez com que abandonassem o cerco que, 

de fato, vinha sendo mal conduzido desde o início e que não obtivera qualquer sucesso até 

então. A Segunda Cruzada, em meio a suspeitas e ignorância recíprocas, foi simplesmente 

_______________  
 
41 FERNANDES (2006), Op. Cit. p. 99-100 

42 MORRISSON, Cécile. As Cruzadas. Porto Alegre: L&PM, 2009. p. 20 

43  LOYN, (1997). Op. Cit. p. 331 

44 MORRISSON (2009), Op. Cit. p. 26  
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uma peregrinação principesca que, apesar de todos os recursos militares de que dispunha, 

terminou sem obter o mínimo resultado. 45 

 

Nas Cruzadas posteriores, ficou evidente que as ideologias religiosas cediam 

espaço às comerciais e políticas, no entanto, ainda assim, permaneceram tendo participação 

massiva da Cristandade Latina, mas sem ter o sucesso eloquente da Primeira Cruzada.  

Levando em conta que as Cruzadas foram um exemplo de movimento religioso, 

social, militar e político, de certa forma, a questão monástica ao longo do século XII é uma 

grande exemplificação do embate intelectual e sociológico desse momento histórico: 

individualidade e comunidade. Por serem as Ordens Monásticas um braço da Instituição 

Igreja Católica, foram buscadas saídas para manter essa Igreja coesa e fazer perdurar o 

ideal comunitário como prioridade ao longo da Idade Medieval, e, nesse contexto, 

Bernardo de Claraval foi um exemplo latente de indivíduo que agiu para preservar essa 

noção comunitária. 
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45 MORRISSON (2009), Ibidem.  
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II. SOBRE BERNARDO DE CLARAVAL 

 

Antes de começarmos a analisar a vida dessa persona histórica, é preciso salientar 

as dificuldades de se estudar Bernardo de Claraval, não necessariamente pela falta de 

documentação, o que seria uma não-verdade. Bernardo teve inúmeras biografias escritas 

por seus discípulos, amigos e admiradores, além de ser autor de incontáveis documentos 

como cartas, apologias, tratados e sermões. Nossas dificuldades se desdobram, portanto, 

em duas partes: primeiramente, Bernardo é uma figura histórica complexa: “Ele encarna 

simultaneamente a renovação do monacato beneditino impulsionado por Cîteaux, o 

engajamento dos monges a serviço da Igreja, o espírito de cruzada, o despojamento 

ascético e a força dos arroubos místicos.” 46. Outro ponto de dificuldade que se mostra um 

tanto problemático é que grande parte das análises da vida de Bernardo vem da 

historiografia francesa, de forma que se torna um pouco complicado adquiri-las. E por fim, 

os escritos sobre Bernardo nos apresentam, muitas vezes, com uma base mística, santa e 

imaginativa, principalmente por se tratar de uma figura religiosa e beatificada, ou seja, 

centram-se mais nas atitudes do santo do que nas ações do homem.  

A complexidade de Bernardo se encontra não só em seus próprios escritos como a 

forma que é organizada seus pensamentos e argumentos com uma forte oratória e 

persuasão, constantemente com base nas escrituras católicas, migrando entre a realidade de 

seu tempo, seu objetivo com o escrito e as escrituras católicas, mas também nos escritos 

sobre ele. Nota-se uma dicotomia na forma como Bernardo é enxergado por esses autores, 

constantemente visto como severo e rigoroso, mas suave e doce.47 No que condiz às 

atitudes de Bernardo, tem-se ciência de diversas colocações no mundo medieval, sempre 

buscando “resolver conflitos de ordens religiosas, apaziguar rixas internas da Igreja e 

interferir nos campos civil e religioso” 48.  

“Migne, no volume 185 da Patrologia Latina, recolheu as biografias primitivas de 

Bernardo que se denominam, simplesmente como Vita prima, Vita secunda, Vita tertia e 

_______________  
 
46 GOFF, Jacques Le (Org.). Homens e mulheres na Idade Média. 2. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 

2012. Tradução de Nícia Adan Bonatti. p. 159 

47 CLARAVAL, (1958). Op. Cit. p.14 

48 FERNANDES, (2007). Op. Cit. p. 59. 
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Vita quarta.” 49 A Vita prima é composta por cinco livros, os dois primeiros escritos por 

Guilherme de Saint-Thierry e Ernaldo de Bonneval, e o restante, escrito por Gaufrido 

d’Auxerre. A Vita prima é mais considerada uma biografia do que uma hagiografia, já que 

foi escrita durante a vida de Bernardo. A Vita secunda foi escrita após a morte de 

Bernardo, mas contemporânea ao seu processo de beatificação. Desenvolvida pelo 

discípulo de Bernardo, Alano d’Auxerre, entre os anos de 1167 e 1170 e trata-se de uma 

espécie de resumo da Vita prima. A Vita tertia foi escrita também por Gaufrido d’Auxerre 

e por fim, a Vita quarta foi escrita entre os anos de 1180 e 1182 pelo cisterciense João, que 

não o conheceu em vida, mas foi discípulo de seus discípulos. É evidente a continuidade 

das ações de Bernardo na Ordem, mesmo posteriormente à sua morte, tendo essa sido 

representada artisticamente (Anexo I). A Vita quarta é composta por dois livros: o 

primeiro sobre a família de Bernardo e o segundo, sobre assuntos diversos de caráter 

lendário.  

Outras hagiografias poderiam ser destacadas, como a escrita por Georges Goyau. 

No entanto, as informações aqui utilizadas sobre a vida de Bernardo antes da entrada ao 

mundo monástico foram retiradas em sua maioria, dos livros Obras Completas de San 

Bernardo50, mais especificamente, o capítulo de abertura do Tomo 1, escrita pelo 

reverendo padre Pedro de Ribadeneira, que abre o já citado volume, da Biblioteca de 

Autores Cristãos.  

Nascido em 1090 na província de Borgonha em um pequeno lugar chamado 

Fontaines, uma pequena vila situada a noroeste de Dijon, Bernardo era o terceiro filho de 

Tesalin, conde de Châtillon51 e Aleta de Montebardo, descendente dos antigos duques de 

Borgonha, filha de Bernardo de Montbard e Humberga de Riceys. Seus irmãos eram 

homens de armas, assim como seu pai. Bernardo, no entanto, foi destinado aos estudos.  

 

Nessa época haviam sido fundados locais de estudo junto aos templos e catedrais 

já existentes. O currículo de estudos em todos esses estabelecimentos era o das antigas 

escolas carolíngias, abrangendo, além de Teologia e Exegese das Sagradas Escrituras, 

aquilo que era conhecido por Trivium e Quadrivium. O Trivium compreendia Gramática, 

Retórica e Dialética (Lógica), enquanto que no Quadrivium estavam incluídas Aritmética, 

_______________  
 
49 FERNANDES (2007), Ibidem, p. 60 

50 CLARAVAL (1958), Op.Cit. p. 15 

51 FERNANDES (2007), Op. Cit. p. 61 
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Geometria, Música e Astronomia. Esses sete ramos de ensino eram conhecidos como as 

Sete Artes Liberais. Ali, Bernardo foi enviado para estudar em Saint Vorles, em Chatillon-

sur-Seine. 52 

 

 Jacques le Goff, adota o termo intelectual para retratar homens como Bernardo. A 

figura intelectual surge a partir da Alta Idade Média e “se desenvolve nas escolas urbanas 

do século XII, se expande a partir do século XIII nas universidades. Intelectual designa os 

que fazem do pensar e do ensinar seu pensamento uma profissão. Essa aliança entre a 

reflexão e sua difusão através do ensino caracterizava o intelectual.” 
21

. No entanto, o 

historiador Jacques Le Goff destaca como exemplos intelectuais medievais Pedro 

Abelardo, Tomás de Aquino e Wyclif, todos ligados à universidade e, no entanto, o que 

esses homens têm em comum com Bernardo é o uso da palavra, não sendo propriamente 

um “homem universitário”, mas nem por isso sendo menor em importância para o período.  

Alguns escritos de Bernardo revelam uma forte ligação à sua mãe e a religiosidade 

materna fervorosa, pontos que por vezes se mostram determinantes na vida do futuro abade 

de Claraval.  

 

Aleth é uma personagem que tem o papel de auxiliar São Bernardo nas suas obras 

de conversão. Seja em vida ou depois de morta, o Santo mantém uma forte relação com a 

figura materna. Pensando na ligação de São Bernardo com sua mãe através de outras fontes, 

é novamente percebida a presença Maria. Em uma igreja templária há algumas 

representações iconográficas que mostram Bernardo no culto marial. Além disso, o próprio 

Guilherme destacara um tratado escrito pelo santo em louvor de Cristo e de Maria. Ou seja, 

um escrito que trata da relação mãe/filho modelo. A devoção de Bernardo a Maria e a 

aproximação que sua mãe tem com ela no relato de Guilherme proporcionam avaliar e 

problematizar a representação de Aleth e sua presença na vida do Santo. A devoção à Maria 

pode ser considerada como que proporcionada ou favorecida pela influência materna na 

vida de Bernardo. Se para diversas pessoas, diversas razões conduziriam a um grande 

respeito pela mãe de Cristo, para São Bernardo, Aleth seria um elemento importante para 

despertar sua veneração. 53 

 

_______________  
 
52 FERNANDES (2007), Op. Cit. p. 61 

53 SALLES, Bruno Tadeu. A conquista do Paraíso se faz pela guerra: São Bernardo de Claraval e sua 

concepção acerca da luta e da cavalaria (1090-1153). 2008. Dissertação (Mestrado) - Curso de História, 

UFMG, Belo Horizonte, 2008. p. 31 
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Por volta de 1110, Bernardo retornou a Fontaines, mas ao invés de manter-se nos 

assuntos laicos, senhoriais e familiares, foi após o falecimento de sua mãe que Bernardo 

“se determino a militar bajo El estandarte de La cruz como valeroso soldado.” 54, em 1111, 

aos 21 anos. Em 1112, portanto, ingressa à Císter, de forma surpreendente, já que a 

mesma, no momento citado, “sofria as agruras de sua recém formação” 55. 

Entrou na vida monástica relativamente tarde, já que a maioria dos noviciados 

entravam aos 14 anos. Nota-se um extenso trabalho de evangelização desde a sua 

determinação de tornar-se monge. “Bernardo não se contenta com a sua opção pessoal que, 

aos vinde e poucos anos, o impele para Císter: manobra, pressiona e teima para ser seguido 

por todos os seus, pai, tio, irmãos, e mesmo irmãs; o claustro é a perspectiva que lhes 

aponta.”. 56  Le Goff nos apresenta um excerto um tanto cômico e um tanto místico sobre 

essa atitude de evangelização: “as mães escondiam seus filhos, as mulheres fechavam os 

maridos em casa, os amigos afastavam os amigos: porque o Espírito Santo dava tal virtude 

à sua voz que os laços afetivos só a custo podiam resistir-lhe.” 57 Descrito incessantemente 

como contemplativo em sua completude e, às vezes, até distraído58, o futuro abade de 

Claraval chamou a todos familiares que podia para essa vida contemplativa. A 

proximidade de Bernardo para com sua família e a religiosidade foi retratada, inclusive 

artisticamente (Anexo II) e alguns exemplos dessa evangelização de Bernardo com a 

própria família são aqueles que o acompanharam na vida enclausurada, como o irmão de 

sua mãe, Viderico e seus irmãos menores Bartolomeu e Andrés e, posteriormente, os 

irmãos mais velhos Guidón e Gerardo 59.  

A estadia de Bernardo no noviciado é contada de forma mítica e intensamente 

santa. Em nossa pesquisam, salientamos o homem e não o santo, portanto, é importante 

deixar em evidência que segundo os escritos sobre sua vida, Bernardo trabalhava com 

erudição, empenho e devoção60 e toda essa dedicação fez com que Estevão de Harding, 

abade de Cister à época do noviciado de Bernardo o colocasse à frente da nova abadia de 

_______________  
 
54 CLARAVAL (1958), Op.Cit. p. 7 

55 FERNANDES (2007), Op. Cit. p. 63. 

56 LE GOFF, Jacques (Org.). O Homem Medieval. Lisboa: Editorial Presença, 1987. Tradução de: Maria 

Jorge Vilar de Figueredo. p. 51 

57  LE GOFF (1987), Ibidem. 

58 CLARAVAL (1958), Op.Cit. p. 11 

59 CLARAVAL (1958), Ibidem. 

60 FERNANDES (2007), Op. Cit. p. 64 
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Claraval, a quarta casa de Císter, fundada em 111561, apesar das manifestações contrárias 

cluniacenses.  

“(...) inspiro al abad Esteban que dificasse um monastério em Claraval y que 

hiciese abad de el a San Bernardo, que era todavia mozo y de poça salud y no 

acostumbrado a tratar com seglares em semejantes ocupaciones. Era Claraval um lugar 

junto al rio Alba, em el território de Langres, muy antigua cueva de ladrones y 

salteadores”62.  

À frente da Abadia, ao princípio de sua regência, Bernardo se mostrou severo e 

rigoroso, tanto com seus irmãos, quanto consigo mesmo. No entanto, seu comando: 

 

A máxima expansão da Ordem, entretanto, ocorreu sob a direção de São Bernardo, 

abade de Clairvaux (ou Claraval), uma figura eminente tanto na própria Ordem quanto na 

Cristandade como um todo. O crescimento da Ordem foi rápido: em 1132 já havia casas 

cistercienses na França, Itália, Alemanha, Inglaterra e Espanha; posteriormente atingia 

países tão distantes como a Noruega, a Sicília e a Romênia. Por volta de 1200 havia mais de 

500 casas cistercienses e esse número aumentaria para uma estimativa de 742 casas no 

início do século XVI.63 

 

Antão (c. 250 – c. 356), fundador do movimento monástico cenobítico escreveu que 

“os monges que saem de suas celas, ou buscam a companhia do povo, perdem a paz, como 

o peixe perde a vida fora d’água” 64. Se levarmos essa frase como verdade, Bernardo foi 

um peixe que vivia periodicamente fora d’água.  

 

Entre todas as ocupações, encontrou tempo para escrever muito: temos dele cerca 

de 500 cartas, literariamente elaboradas, como todos os seus escritos; uma grande obra de 

teologia mística – os 86 sermões sobre o Cântico dos Cânticos – vários tratados, sem falar 

do grupo de sermões para as festas da Virgem Maria – o culto mariano teve com Bernardo 

um importante impulso. 65 

 

_______________  
 
61 FERNANDES (2007), Ibidem. 

62 CLARAVAL (1958), Op.Cit. pp. 12-13 

63 LE GOFF (1987), Op. Cit. p. 159. 

64 Informações retiradas em: 

<https://www.ecclesia.com.br/biblioteca/monaquismo/monasticismo_oriental_e_ocidental.html> Acesso 

em 21/Nov/2018 às 23:11 

65 FERNANDES (2007), Op. Cit. p. 73. 

https://www.ecclesia.com.br/biblioteca/monaquismo/monasticismo_oriental_e_ocidental.html
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Entre sermões, tratados e um longo epistolário, destaco alguns exemplos que se 

envolvem diretamente com uma sociabilidade intensa, ainda que o abade de Claraval 

vivesse em um movimento enclausurado.  

Antes de abordar sobre alguns desses exemplos, no entanto, é essencial esclarecer 

rapidamente as divergências entre as Ordens monásticas de Cluny e Císter. Analisamos 

anteriormente como essas Ordens, apesar de teres a mesma Regra para seguir, divergiam 

perante sua interpretação. A condição sine qua non da escrita dessas específicas cartas se 

encontra no desentendimento entre essas duas Ordens da forma como Bernardo enxergava 

Cluny e suas faltas perante a Regra de São Bento.  

É preciso salientar que o reconhecimento da Ordem de Císter envolveu um certo 

combate com os cluniacenses, contrários às fundações cistercienses. Com a Ordem 

reconhecida em 1119, mesmo após os cluniacences tentarem persuadir o Papa Calisto II, a 

rixa entre as Ordens atenuou-se. As abadias cluniacenses e cistercienses, ao longo dos 

séculos XI e XII, portanto, não só interpretaram de formas divergentes a regra de São 

Bento de Núrsia, mas também se dedicavam às tarefas relacionadas de formas diferentes. 

Bernardo de Claraval estava intrinsecamente ligado a essa divergência interpretativa.  

Ainda sobre as críticas reservadas à Ordem de Cluny, logo no início de sua regência 

à frente da abadia de Claraval, Bernardo escreveu uma carta ao seu primo Roberto, que foi 

noviço de Cluny, e passara a viver em Cister e foi solicitado novamente pelos cluniacenses. 

Bernardo disserta em sua carta a tristeza pela perda do parente e amigo e suas 

desconfianças para com a vida luxuosa levada em Cluny e explica que a rigidez presente 

em Císter era necessária para melhor preparar os monges para a vida monástica. Bernardo 

claramente condena as práticas cluniacenses e evidencias diferenças entre as Ordens de 

Cluny e Cister, propondo, inclusive, uma metáfora, comparando os cluniacenses a um lobo 

em pele de ovelha para estar entre as ovelhas. Bernardo explica que as “ovelhas” são os 

jovens noviços se deixam seduzir pela vida menos rigorosa de Cluny66: 

 

[o “lobo” atrai a “ovelha”] La atrae, la acaricia, la enternece y, predicador de un nuevo 

evangelio, recomienda la embriaguez, condena la templanza; a la pobreza voluntaria la llama 

miseria; a los ayunos, a las vigilias, al trabajo de manos, los apellida locura. Por el contrario, a la 

ociosidad la denomina contemplación; a la voracidad, a la locuacidad, a la curiosidad, a toda 

destemplanza, la llama discreción. (...) Asediado con tales sofismas el niño crédulo, se deja 

embaucar, sigue el seductor; le llevan a Cluny. Le afeitan, le cortan el pelo, le lavan; le quitan los 

_______________  
 
66 FERNANDES (2007), Op. Cit. p. 64-65 
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vestidos rústicos, viejos y sucios, le visten con otros preciosos, nuevos y limpios. Y de esta suerte 

le reciben en la comunidad.67 

 

Apesar de se tratar de uma epístola pessoal, Bernardo descreve a não-

obrigatoriedade os monges de Císter a ingressar nessa Ordem, ao contrário do que 

acontecia aos cluniacenses. Bernardo recorda que a ordem cisterciense não aceitava 

noviços que sejam obrigados por suas famílias a vestir o hábito monástico, mas que a 

decisão deveria partir do próprio jovem. Essa prática, à época do século XII, era 

considerada comum, a qual o jovem se entregava a uma instituição religiosa enclausurada e 

rígida sem ter escolhido essa vida para si.   

Outra documentação que retrata esse embate epistolário entre Cluny e Císter é A 

Apologia a Guilherme, abade de Saint-Thierry. Formada em um prólogo e treze capítulos, 

a Apologia tinha como principal objetivo acabar com os problemas entre Císter e Cluny. 

No sétimo capítulo, no entanto, Bernardo admite que deveria calar seu espírito de censura, 

mas pelo bem da ordem cluniacense, precisava apontar seus erros: a suntuosidade de suas 

igrejas, o luxo, as refeições e nem a indumentária cluniacense escapou do abade de 

Claraval que debocha dos cluniacenses por serem “soldados glutões” e “beberrões de 

Cristo”, por consumirem pecaminosos três ou quatro cálices de vinho em cada refeição.68 

 

No puedo admirarme lo bastante de dónde ha podido nacer entre los monges una 

tan grande intemperancia en el beber y en el comer, en los hábitos y en los muebles, en las 

cabalgaduras y en la construcción de sus edificios, (...) En efecto, se hace pasar el ahorro 

por avaricia, la sobriedad por un rigor y el silencio por un estado de melancolía. Al 

contrario, la relajación se toma por discreción, la prodigalidad por liberalidad, la lisonja por 

afabilidad, las risotadas por alegria, la delicadeza de los vestidos y el fausto de los caballos 

por honestidad, el demasiado aseo y superfluidad de las camas por limpieza. Y cuidando 

estas cosas se comunican a otros, se llama caridad. 69
 

 

E o abade de Claraval continua:  

 

_______________  
 
67 CLARAVAL (1958), Op. cit. p. 69.   

68 FERNANDES (2007), Op. Cit. p. 67.  

69 FERNANDES (2007), Ibidem. 
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Durante la mesa, a medida que la boca se llena de manjares, las orejas se sustentan 

de noticias, a las cuales dando toda la atención no se piensa en guardar la templanza en la 

comida. Entre tanto, se sirven diferentes suertes de platos, y en lugar de las carnes, de que 

se abstienen, se doblan los servicios de peces grandes. Y, saciados de aquellos que se sirven 

los primeros, comienzan a comer los segundos como si no hubiera tocado los otros. En 

efecto, ha estado todo tan bien sazonado por el gran cuidado e industria de los cocineros, 

que, después de haber comido de cuatro o de cinco platos diferentes, los primeros bocados 

no estorban a los últimos y la saciedad no disminuye el apetito. (...)El vientre, a la verdad, 

se carga, sin poner cuidado em ello, pues la variedad le impide el disgusto. Y, como se 

siente fastidio de las cosas en el puro estado en que la naturaleza nos las presenta, se las 

condimenta de diferentes maneras por la mezcla que se hace de unas y otras; y, 

menospreciando los sabores naturaes que Dios ha dado, se irrita la gula por unos apetitos 

imaginarios (...) ¿de qué es capaz entonces el hombre sino de pasar de la mesa a la cama? Y 

si obligas a estos hombres a levantarse con su indigestión para que vayan a maitines,sacará 

de ellos suspiros en vez de canto. 70 

 

Obviamente, as refeições de Cluny estão intrinsecamente ligadas e associadas ao 

enriquecimento da Ordem, excessos os quais, Bernardo é veemente contra, já que para ele, 

o trabalho dos monges centrava-se na manutenção do ideal cristão. Apesar das duras 

críticas apresentadas nA Apologia, Bernardo admite a diversidade de costume entre as 

ordens, mas conclui que o trabalho monástico segue sagrado, apesar das divergências. 

 

¿Qué? Yo soy de la orden del Cister; ¿luego es preciso que reprenda a los de la 

orden de Cluny? Dios me guarde de eso; al contrario, los amo, los alabo, digo de ellos todos 

los bienes del mundo. Mas dices tú: Si tienes de ellos pensamientos ventajosos, ¿por qué no 

eres de esta orden? Escucha, te ruego, la razón en lo que ha dicho el Apóstol: Cada uno 

permanezca en la vocación a la que ha sido llamado
26

. Y, si me preguntas todavía por qué 

desde el principio no la escogí si tenía de ella tan buena opinión, te respondo que también 

por la razón que el Apóstol ha dado en otro lugar: Todas las cosas me son permitidas, mas 

no todas convenientes
27

. No porque esta orden no fuera justa e santa, sino porque yo era 

carnal y estaba puesto bajo la servidumbre del pecado. Y sentía mi alma en una languidez 

tan grande, que tenía necesidad de una medicina más fuerte. 71
 

 

_______________  
 
70 FERNANDES (2007), Op. Cit. p. 67. 

71 FERNANDES (2007), Op. Cit. p. 66. 
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Apesar das críticas duras a Ordem de Cluny, Bernardo ainda assim mantinha um 

relacionamento próximo a esses membros. Um exemplo latente à isso são inúmeras cartas 

escritas a Pedro, o Venerável. 

Nascido em 1094, em Alvernia, Pedro, chamado “o Venerável” por Bernardo, 

entrou no mosteiro de Sauxillanges, tornando-se posteriormente, monge professor e prior. 

Em 1122, tornou-se abade de Cluny, apesar de tentarem declarar inválida sua nomeação, 

permanecendo no cargo até sua morte72. Pedro tinha como objetivo a paz e cordura, 

almejando diálogo e conversão dos sarracenos, encomendando a primeira tradução latina 

do Alcorão73. As correspondências entre os abades em questão contêm críticas fortes sobre 

a Ordem de Cluny e como a mesma, na concepção de Bernardo, afastava-se das regras 

desenvolvidas por São Bento de Núrsia. Recebeu as duras críticas sobre a ordem e iniciou 

uma série de reformas, reduzindo assim a ostentação cluniacense de alimentação e 

vestuário. No entanto, apesar das divergências ideológicas, o abade de Claraval e o abade 

de Cluny tornaram-se amigos74. 

Outro exemplo de sociabilidade, crítica intensa e intervenção conhecida pela 

historiografia são os escritos de Bernardo para Pedro Abelardo, contra suas atitudes 

consideradas hereges. “Quando a seus sentimentos para com os dialéticos revelam-se na 

luta que travou contra Abelardo e Gilberto de La Porrée, cujas tendências gerais e cuja 

indulgência excessiva para com o raciocínio em matéria de teologia inquietavam-se 

profundamente”75.  

Pedro Abelardo nasceu provavelmente em 1079, na Aldeia de Pallet, a cerca de 

vinte quilômetros ao sul de Nantes, na Bretanha. Primogênito e destinado à carreira militar, 

como o mesmo explica, abandonou Marte por Minerva, ou seja, as armas pelo saber. 

Rebelou-se contra Guillaume de Champeaux, seu mestre, e abandona-o para fundar sua 

própria escola em Melun e em Corbeilles. Lecionou em em Paris, de 1110 a 1112, além de 

Melun e Corbeil até 1119 e na escola de Notre-Dame76. Casou-se secretamente com 

_______________  
 
72 Informações retiradas em: <https://w2.vatican.va/content/benedict-

xvi/pt/audiences/2009/documents/hf_ben xvi_aud_20091014.html> Acesso em 21.Nov.2018 às 23:12 

73 LOYN, (1997). Op. Cit. p. 447. 

74CLARAVAL, Bernardo de. Bernardo de Claraval: Apologia para Guilherme, Abade. Medievalia, 

Barcelona, v. 12, n. 11, p.7-76, 1997. Anual. Apresentação, tradução e notas de Geraldo J. A. Coelho Dias. 

75 GILSON, Etienne. A Filosofia Na Idade Média. São Paulo: Martins Fontes, Tradução de: Eduardo 

Brandão p. 363.  

76 LE GOFF (2012), Op. Cit. p. 151 

https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/audiences/2009/documents/hf_ben%20xvi_aud_20091014.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/audiences/2009/documents/hf_ben%20xvi_aud_20091014.html
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Heloísa, sobrinha do cônego Fulbert de Paris, e com ela teve um filho, Astrolábio. 

Abelardo foi castrado, enquanto Heloísa ingressou como freira no convento de Argenteuil. 

Em 1121 sofreu sua primeira condenação como herético e em 1140, recebeu a segunda.  

Abelardo era conhecido por ensinar aos seus estudantes como debater questões 

teológicas, estimulando debates e contradições. De certa forma, essas discussões tornaram-

se comuns ao longo do século XII, que por um tempo levou teólogos a exaltar a razão e o 

racionalismo. Bernardo, no entanto, se viu horrorizado pelos ensinamentos de Abelardo e 

denunciou-lhe aos bispos. A perseguição pelos questionamentos de Abelardo tinham bases 

religiosas, mas também políticas, já que incitava a população a interpelar sobre o poder 

pontifício. Sucedeu-se dois encontros entre Bernardo e Abelardo, os quais Bernardo 

interpelou sobre as heresias presente em seus ensinamentos. Abelardo, no entanto, apelou 

para o papa Inocência II e Bernardo, em resposta, escreveu a obra Contra os erros de 

Pedro Abelardo, composta por nove capítulos e que refuta as ideias do amante de Heloísa. 

Abelardo foi condenado em 1141, no concílio de Sens por heresias, suas obras foram 

queimadas publicamente e foi obrigado a manter-se em silêncio. Morreu em 1142, em 

Chalons-sur-Saône, acolhido por Pedro, o Venerável, o qual transferiu os restos mortais de 

Abelardo para junto de Heloísa, em Paracleto e permaneceu com ela até sua morte em 

1164.  

Le Goff definiu Bernardo como “um grande inquisidor antes da Inquisição”77 e 

estabeleceu que esse embate intelectual como uma desavença entre o pensamento 

tradicional e urbano78, uma vez que essa idéia de racionalismo surgiu durante as mudanças 

urbanas medievais que causaram grandes transformações religiosas, sociais e econômicas. 

Outro exemplo de amizade e sociabilidade a qual à historiografia pertence um 

longo epistolário é a relação entre Bernardo e Hildegarda de Bingen. Nascida numa família 

de cavaleiros a serviço do Bispo de Spira, entrou no monastério beneditino de 

Disibodenberg, dirigido pela abadessa Jutta de Sponheim. Sucede a mesma em 1136. 

Versada em artes médicas, e ao que tudo indica, visionária, em 1141, Hildegarda teria 

recebido de Deus a ordem de publicar suas visões e obteve a autorização para fazê-lo em 

1147-1148 do abade cisterciense Bernardo de Claraval, o qual trocava cartas a nível de 

_______________  
 
77 LE GOFF, Jacques. Intelectuais na Idade Média. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1995. p. 45. 

78 LE GOFF (1995), Ibidem. 
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uma amizade pessoal e do Papa Eugênio III 79 e, em 1150, funda seu próprio monastério 

em Rupertsberg. 

Por definição, monástico (do grego monastikós) é algo relativo à vida solitária80 e 

ainda que segundo a teoria da trifuncionalidade, a função social dos monges era orar pela 

salvação das almas leigas, Bernardo não manteve-se nisso sendo um exemplo forte de 

homem religioso que embrenhou-se entre a vida secular. A partir dos exemplos 

apresentados, podemos concluir que Bernardo, mesmo sendo um exemplo de autoridade 

religiosa de uma Ordem estritamente monástica, ele se retirava do mundo religioso e 

impunha sua autoridade também no mundo laico. É hiperbólico definirmos Bernardo como 

um Midas81 medieval, mas aquilo que ele apoiava, tinha grandes chances de dar certo. Não 

se trata de uma verdade universal, já que Bernardo também apoiou a Segunda Cruzada e 

que se mostrou um grande fracasso como veremos a seguir.  

Alguns exemplos de intervenções ao mundo secular, mas intrinsecamente ligadas a 

hegemonia da Igreja Católica foram as viagens de Bernardo após o cisma do papado 

posteriormente a morte de Henrique II, em 1130. Foram eleitos para ficar em seu lugar 

Inocêncio II e Anacleto II e o rei Luís VI convocou um concílio de bispos no mesmo ano, 

o qual Bernardo foi escolhido solucionar essa duplicidade papal e decidir os rumos da 

Igreja: escolheu Inocêncio. É importante salientar que depois do Cisma entre a Cristandade 

Latina e Grega, o repartimento da Cristandade Latina era um grande receio.  

Outro exemplo latente dessa manifestação de Bernardo foi o apoio à Segunda 

Cruzada. “A reconquista islâmica do Condado de Edessa, em 1144, é o motivo oficial da 

convocação da Segunda Cruzada” 82. Diversas embaixadas pediriam socorro ao papa, que 

por sua vez, encarregou Bernardo a pregar uma nova cruzada, já que, em um primeiro 

momento, o entusiasmo foi pouco e, por conta disso, na presença de Luís VII da França, 

Bernardo pregou a enorme multidão.  

 

_______________  
 
79 LE GOFF (2012), Op. Cit. p. 165. 

80 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. p. 1152. 

81 Rei lendário da Frígia, na Ásia Menor que pediu para Dionísio a dádiva de transformar em ouro tudo 

aquilo que tocava. Informações retiradas disponível em: <https://mitologiagrega.net.br/rei-midas-toque-de-

ouro/> Acesso dia 21.Nov.2018 às 23:41. 

82 FERNANDES (2006), Op. Cit. p. 117 

https://mitologiagrega.net.br/rei-midas-toque-de-ouro/
https://mitologiagrega.net.br/rei-midas-toque-de-ouro/
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Além disso, como pondera o Abade Vacandard em sua preciosa “Vida de são 

Bernardo”, incentiva êste (sic) todos os desclassificados e criminosos da Europa: ladrões, 

salteadores, assassinos, raptores, etc., a se alistarem sob as bandeiras da cruz afim de 

expiarem seus pecados. 83 

 

A obra De Consideracione84 que está organizada em cinco livros e foi escrita entre 

os anos 1149 e 1153, foi escrita por Bernardo para aconselhar Eugênio III sobre o papado, 

evidenciando que a Reforma da Igreja deveria começar com a santidade do papa. No 

entanto, a obra em questão também aborda o que Bernardo considerava seu dever: um 

pedido de desculpas ao papa pelo desastre da segunda cruzada. Segundo Lins, “Havendo 

São Bernardo anunciando o bom êxito da emprêsa (sic) e passando por ter o dom da 

profecia, desencadeou-se contra ele, em toda Europa, imensa indignação.” 85 Os últimos 

anos de Bernardo, portanto, foram de grande tristeza por conta desta cruzada que, por ter 

tido apoio seu, tornou-se um fracasso pessoal. Bernardo morreu em 1153, aos sessenta e 

três anos de idade, de certa forma, surpreendentemente, já que os escritos sobre sua vida 

afirmavam que sua saúde durante a juventude era frágil.  

Pela sua vida aqui exposta, pode-se definir Bernardo como um homem 

constantemente descrito como tradicional e conservador, mas que encarnou para si uma 

querência constante de mudanças sociais e clericalização da sociedade medieval. Não se 

pode afirmar, necessariamente, que o século XII foi a “era de São Bernardo”, já que este 

século foi repleto de personas históricas importantes, como por exemplo, Saladino, Ricardo 

Coração de Leão e a própria Hildegarda de Bingen, que atuaram de forma incessante na 

sociedade medieval e na Cristandade Latina, ainda que nem todos os exemplos citados 

acima, tenham sido cristãos. No entanto, não considerar muito relevante os atos de 

Bernardo e suas conquistas labora em grande erro já que o mesmo foi atuante em inúmeras 

cenas do mundo medieval europeu. Porém, este trabalho foca especificamente em como as 

palavras deste homem formaram as pedras que edificaram a Ordem híbrida dos Cavaleiros 

Templários. 

 

_______________  
 
83 LINS, Ivan. A Idade Média: A Cavalaria e As Cruzadas. Rio de Janeiro: Brasilica, 1939. p. 350 

84 Tratado Cinco Libros Sobre La Consideracione, fragmento da obra “Obras Completas de San Bernardo”. 

 CLARAVAL, São Bernardo de. Obras completas de San Bernardo. Volume II Salamanca: Pontifícia 

Universidade de Salamanca, 1958. 1259 p. Edição preparada por P. Gregorio Diez Ramos. pp. 519 – 678. 

85 LINS (1939), Op. Cit. p. 352 
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III. SOBRE OS CAVALEIROS TEMPLÁRIOS E O USO DA VIOLÊNCIA 

JUSTIFICADA 

  

Para a análise do tratado De Laude Novae Militae - Da Excelência da Nova Milícia 

foi utilizada uma tradução para o castelhano, publicada pela Biblioteca de Autores Cristãos 

em 195, em dois volumes intitulados de Obras Completas de Bernardo de Claraval. Ainda 

que o texto fosse inicialmente escrito em latim, a tradução do Padre Gregório Diez Ramos 

para o castelhano é auxiliadora. Ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, o mesmo 

tratado foi traduzido para a língua portuguesa, com o objetivo de maior compreensão do 

texto e disseminação dessa obra tão rica, a qual poderia ser tratada como fonte auxiliadora 

de uma série de questionamentos histórico-sociais. É necessário salientar que não se trata 

de uma tradução formal, mas de uma versão que visa melhorar e facilitar o trabalho com a 

fonte, e que tal versão durante o período de pesquisa se manteve em constante revisão.  

Para a professora Andréia Cristina Lopes Frazão da Silva, “o trabalho do 

historiador, ao reconstruir o passado, é uma tarefa muito mais complexa do que ler e 

interpretar os documentos. Faz-se necessário analisá-los, considerando as particularidades 

formais dos textos e os processos de produção de sentido.”86 

Antes de prender-se, portanto, à organização do Tratado prioritariamente, é 

importante salientarmos que o “Da excelência da nova milícia”, foi escrito entre 1132 e 

1136, e é um dos inúmeros exemplos que corrobora com a intervenção de São Bernardo de 

Claraval ao mundo laico, assim como sua obra De Ordine Donorum (c.1142-1143) na qual 

ele criticou as atividades de muitos bispos da região do Sacro Império, fiéis à política 

imperial, que se colocavam à frente de hostes lutando lado a lado com o Imperador, além 

da convocação de uma nova Cruzada, crítica à milícia secular, um pedido de proteção aos 

Judeus; dentre várias referências de intervenção dessa persona histórica ao mundo laico.  

O tratado em questão é repleto de subtemas e subteses, rico em analisar a opinião 

de Bernardo, um homem medieval e religioso, sobre inúmeros pontos: como ele se 

enxerga, sendo monge e não podendo ajudar com armas, como vê sua ajuda com a pena, a 

_______________  
 
86SILVA, Andréia Cristina Lopes Frazão da. Reflexões metodológicas sobre a análise do discurso em 

perspectiva histórica: paternidade, maternidade, santidade e gênero. In: Cronos: Revista de História, Pedro 

Leopoldo, n. 6, p. 194-223, 2002., p. 194. 
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caneta; como ele considera a humildade; como enxerga os muçulmanos e judeus; como 

enxerga a morte; como ele retrata o pecado e como vê os lugares sagrados de Jerusalém.  

A Ordem Militar dos Templários nasceu na França em 1118, a sua aprovação 

definitiva pela Santa Sede no Concílio de Troyes em 1128 deveu-se em grande parte à 

influência de São Bernardo87. Alguns anos mais tarde, entre 1132 e 1136, o monge 

cisterciense escreveu este documento, a petição ao primeiro Grão-mestre da ordem, Hugo 

de Payes. Em um aspecto geral da indispensabilidade desse documento se dá de acordo 

com o contexto histórico, dada a ânsia de retomar Jerusalém, a Terra Santa e a necessidade 

também de forças que não fossem laicas, uma vez que Bernardo acreditava que os 

cavaleiros e nobres da época eram pecadores, tomados por soberba e vaidade. 

Sobre o conjunto de raciocínio do autor, deve-se levar em consideração que, sendo 

um monge cisterciense do século XII, considerou coerente a necessidade de organização de 

uma milícia que não fosse tomado pelo pecado, a fim de retomar e guardar a Terra Santa. 

O raciocínio de Bernardo consistiu em construir argumentos para compor a base dessas 

forças militares dicas para lidar com alguns medos, mostrar o tratado de acordo com o 

caminho que os homens iriam percorrer e os perigos que iriam enfrentar, somado ao uso 

das Escrituras, tudo isso a fim de compor o painel de uma argumentação que se mostrasse 

incontestável. Para entender o que Bernardo defendia é necessário compreender a posição 

social na qual se encontrava; pelo fato de haver-se em evidência de forma hierárquica em 

uma ordem religiosa, sua posição é baseada nas verdades defendidas pela Igreja Católica, 

resguardando a terra de Jerusalém e os pertences de Cristo apenas para os cristãos. 

Discorrendo sobre o estilo e o método, evidencia-se que se trata de um estilo 

formal, religioso em sua maioria, racional, objetivo, pragmático e incisivo. É, portanto, um 

texto, repleto de citações bíblicas e metafóricas, além de exaltações das qualidades 

monásticas e religiosas, nas quais se evidenciam as principais citações bíblicas centradas 

em São Paulo, Davi e Moisés, que acreditamos que representam grande confiança na fé, 

obediência, militarismo e disciplina88. 

A fim de eliminar possíveis ambiguidades e garantir a perfeita compreensão do 

texto, o autor, ao discorrer sobre o levantamento de conceitos e termos que considerava 

fundamentais para isso, emprega termos essencialmente religiosos. Ainda sobre o 

levantamento de conceitos, observa-se que o autor emprega uma série de conceitos 

_______________  
 
87 CLARAVAL (1958), Op. Cit. Traduzido por Paloma Oliveira.  

88 FERNANDES (2007), Op. Cit. p. 77.  
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filosóficos, muitos dos quais criados por ele mesmo, como bem ilustra o conceito de morte 

pós a morte, que explicita como sendo morte física e espiritual. Ainda que Bernardo 

frequentemente retome os escritos bíblicos, fica evidente que os utiliza como base litúrgica 

para compor a argumentação de uma tese que ele mesmo propôs, como diversas etapas 

importantes e que nunca haviam sido analisadas.  

São Bernardo de Claraval foi reconhecido por sua contribuição para diversas 

ciências: História, Filosofia, Teologia, Pedagogia e Linguística; por servir de fonte para a 

apreensão dos acontecimentos medievais, do pensamento filosófico medieval, de como o 

homem medieval enxergava a Deus e – principalmente – daquilo que Bernardo fez para 

convencer outros homens a viverem e morrerem por Cristo.  

O abade de Claraval defende que a ciência e o conhecimento são importantes, já 

que fornecem a ferramenta necessária para instruir os demais, no entanto, o conhecimento 

deve ser a base para o homem conhecer a si mesmo e a Deus. Segundo Zimmermann89, nas 

obras de Bernardo, é defendido que a alma só pode conhecer a Deus separando-se das 

interferências exteriores, pensamento baseado em sua vivência monástica. Para Bernardo, 

portanto, não há, na espiritualidade, um lugar para o mundo exterior e para os sentidos; 

toda sua ênfase está no interior do ser humano, em sua alma, ou seja, a salvação dela é o 

objetivo último de todos os fiéis e essa está vinculada à introspecção e ao exame de si 

mesmo, além de ser somente por meio do conhecimento de si mesmo e da superação das 

necessidades físicas, que o homem poderia ir ao encontro de Deus. 

Acredita-se que esse pensamento permeia o Tratado e a organização da Ordem em 

si, já que foi assimilado por homens que abandonaram o mundo laico para viver somente 

da fé em Cristo, com o fito de retomar, salvar e guardar os pertences considerados do povo 

cristão, não tendo medo da morte, já que o prêmio principal é morrer por Cristo. 

 

Certamente, este soldado é intrépido e é seguro para todas as partes, seu espírito se 

acha armado do elmo da fé, tal como seu corpo da couraça de ferro. Estando fortalecido 

dessas duas espécimes de armas, não teme nem os demônios, nem os homens. E digo mais, 

não teme a morte, posto que deseja morrer. E, de fato, o que pode fazer temer, seja vivendo 

ou sejam morrendo, a quem encontra a sua vida em Jesus Cristo e a recompensa na morte? 

É certo que com confiança e com ardor por Jesus Cristo; mas deseja todavia mais morrer e 

estar com Jesus Cristo, porque este é todo o seu destino.90 

_______________  
 
89 FERNANDES (2007), Op. Cit. p. 77. 

90Tratado Da Nova Milícia, fragmento da obra “Obras Completas de San Bernardo”, Volume II.  
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O tratado estrutura-se em um prólogo e treze capítulos. No Prólogo apresentam-se 

explicações a Hugo de Payes pela demora da escrita do tratado, o receio de executar um 

documento de tamanha importância com pouco sucesso e explicações sobre a necessidade 

desse documento, a qual podemos ver, claramente, a ciência e obediência de Bernardo 

sobre a divisão da sociedade trifuncional, uma vez que especifica que não é sua alçada 

pegar em armas e combater o inimigo, ficando encarregado de, portanto, utilizar-se de sua 

inteligência e oratória para orientar os homens que fariam o combate corpo a corpo.  

 

E, como não me era permitido servir-me da lança contra os insultos dos inimigos, 

desejaste que, ao menos, usasse minha língua e minha inteligência contra eles, assegurando-

me que não te daria uma expressiva ajuda e se pudesse animar com minha pena os que não 

poderia animar pelos exercícios das armas.91 

 

Os quatro capítulos seguintes versam sobre o estabelecimento da nova milícia, 

conselhos aos membros da Ordem, como estes devem se vestir, portar, cortar seus cabelos 

e barbas, o que devem ansiar; questões práticas da vida diária, com evidentes derivações da 

Ordem Cisterciense. Bernardo, portanto, trata o nascimento da Ordem como uma boa-

nova, uma inovação na vida da igreja, anunciando a nova milícia não só trava batalhas 

contra os pecados da carne, como também contra os espíritos malignos92 e os filhos da 

infidelidade – sarracenos –, ministros do Príncipe das Trevas93.  

Por combater o mal tanto no mundo físico e espiritual, os cavaleiros de Cristo 

possuem, portanto, uma utilidade em combate que não se encontra na milícia secular, já 

que a nova milícia estava pautada, em sua totalidade, nas lutas por Cristo. A Ordem 

Templária surge, portanto, como uma restauração dos valores perdidos da milícia 

secular,como se restaurassem a pureza primitiva que havia sido perdida. 

 “O sangue que corre nas veias dos nobres e de onde lhes vem a beleza, a 

impetuosidade, o valor militar, qualifica-os para defensores, primeiro das igrejas, depois do 

“vulgo”, sejam grandes ou pequenos”94. A defesa de todos era justificativa da nobreza 

_______________  
 
91CLARAVAL (2007), Ibidem, P. 853.  

92CLARAVAL (2007), loc. cit. P. 854. 

93  CLARAVAL, (2007). Ibidem 

94 DUBY, Georges. As três ordens ou o imaginário do feudalismo. 2. ed. Lisboa: Editorial Estampa, 1994. 

P. 65. 
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pertencer à ordem dos bellatore, mas da sua busca por travar batalhas temporais e deixar 

em segundo plano a defesa da Igreja se encontra a justificativa de abranger homens de fé à 

essa mesma ordem. Os Templários passam a possuir, portanto, uma Ordem e um ofício.  

 

Nos costumes medievais, ordo significava muito mais do que uma organização, ou 

uma corporação, já que abrangia a idéia de uma função social e pública. Os homens que 

pertenciam a uma ordo não só seguiam seu destino pessoal, mas também ocupavam um 

lugar na sociedade cristã. Os guerreiros, como classe, eram agora uma ordo como um 

officium.95 

 

Ao longo dos capítulos, justifica-se a necessidade da existência desse grupo híbrido 

monástico e militar também pela perda de Jerusalém para os sarracenos e os pecados da 

milícia secular, a qual Bernardo guarda um capítulo inteiro para somente tratar e discorrer 

sobre esse grupo, seus erros, pecados e incoerências; mas principalmente a falta de 

pragmatismo, já que ao invés de focar-se em estar preparada para qualquer situação e 

combater prontamente o inimigo, sem entrega às vaidades de possuir bonitos e 

ornamentados cavalos, trajes cobertos de ouro e longos cabelos além de, na concepção 

desse monge cisterciense, travar lutas incoerentes e temporais, sem qualquer serventia os 

fazia lutarem por nada e morrerem por nada. 

 

Mas digam-me valentes do século: o que é esta ilusão terrível e que insuportáveis fadigas 

furor de combate e muitas outras despesas, sem vencimento de morte ou crime? Vocês cobrem 

cavalos com bonitos enfeites de seda, forrais couraças com tecidos ricos, pintais lanças, escudos e 

cadeiras, vocês carregam os freios dos cavalos e esporas cobertas com ouro, prata e pedras 

preciosas, com toda essa pompa brilhante para acelerar a morte com uma raiva vergonhosa e 

estupidez que não tem a menos hesitação. Estes são equipamentos de guerra ou ornamentos de 

mulheres? O quê? Você acha que a espada do inimigo vai respeitar o ouro que levas? Que irá 

preservar as suas pedras preciosas e não serão capazes de passar nesses belos tecidos de seda?96 

 

Apesar do capítulo Da milícia secular, em análise, ser cômico por apresentar um 

monge severo e ríspido comparando as vestes de cavaleiros militares com trajes femininos, 

_______________  
 
95 PRAWER, Joshua. Latin Kingdom of Jerusalem: European Colonialism in the Middle Ages. Londres: 

Weidenfeld And Nicolson, 1973. p. 254. In: MONTEFIORE, Simon Sebag. Jerusalém: A Biografia. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2013. Tradução de Berilo Vargas e George Schlesinger. 

96CLARAVAL (2007), Ibidem, P. 856.  
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ele nos apresenta duas importantes concepções: a primeira que Bernardo era ciente das 

organizações militares, uma vez que, ao analisar sua vida antecessora à Ordem 

Cisterciense, o mesmo fora dedicado a uma carreira de cavaleiro e a segunda é a evidente 

preocupação da laicização dessa sociedade, com o risco de perder-se perante a soberba e 

vaidade, afastando-se da Igreja Católica e dos ditames de Deus. E de fato, o contexto 

histórico-religioso do século XII, justifica esse receio.  

A denominada crise religiosa do século XII se deu em meio a mudanças políticas, 

econômicas e sociais na sociedade medieval. O crescimento populacional, a decepção da 

parúsia – A segunda vinda de Jesus Cristo à Terra, descrita especialmente pelo apóstolo Paulo, 

mas também pelo Apóstolo João. Acreditava-se durante a Idade média que Jesus retornaria no ano 

1000 –, a mudança de questionamentos e necessidades de respostas resultou nesse 

momento conturbado – mas ainda assim, especialmente rico – para a religiosidade 

medieval.   

As respostas dadas à crise religiosa do século XII foi uma conseqüência das 

tentativas do papa Gregório VII de reformar a Igreja, à época tomada por simonia. As 

“medidas destinadas a reformar a Igreja e a esclarecer seu papel relativamente ao 

Império”97 tinha como principal objetivo manter a Igreja institucional coesa e una. Dessa 

forma, o Cisma do Oriente significou um grande baque à Igreja institucional e o perigo 

dessa enormidade da Cristandade Latina se romper era proeminente.  

O monasticismo entra em um momento de instabilidade. Além dos diversos 

embates teológicos sobre o proceder das Ordens, como por exemplo, Cluny versus Císter, 

ao longo do século XII percebe-se que a vida verdadeiramente comunitária podia ser 

vivida de diferentes maneiras98, não necessariamente enclausurando-se para afastar-se da 

vida mundana.  

Uma dessas diferentes maneiras era a noção de vita apostólica99, a qual, se tratava 

de um estilo de vida novo que se baseava na idéia de um retorno ao exemplo de Jesus 

Cristo e dos apóstolos. Parte dessa nova noção de estilo se dá pelo avolumar da 

religiosidade leiga.  

 

_______________  
 
97BOLTON (1986), Op. Cit. p. 20  

98 BOLTON (1986). Ibidem p. 24 

99BOLTON (1986). Ibidem p. 22  
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No fermento do século XII, o papel dos leigos foi altamente significativo. Eles 

eram os promotores mais eficientes da vita apostólica, tendo resultado disso uma 

proliferação de grupos de homens e mulheres leigos que proclamavam o valor absoluto e 

literal dos Evangelhos, mesmo correndo o risco de dar origem a que as instituições 

existentes fossem postas em questão100.  

 

Em meio a essa fervorosa multiplicidade de interpretações religiosas, o perigo da 

heresia, ou seja, “interpretação errada quando cada crente ao grupo de crentes seguiam seu 

próprio caminho e cada um deles era encarado e tratado diferentemente por papas 

diferentes em nome da Igreja institucional”101 era constante.  

Esse momento conturbado da religiosidade resultou justamente na busca de saídas 

para manter firme a base religiosa da Igreja Católica como instituição. Nesse caso, o 

surgimento da Ordem dos cavaleiros Templários acontece como uma saída a esse temor à 

laicização da sociedade, uma vez que pregava uma entrega completa da vida do indivíduo 

a Cristo, não se enclausurando e fugindo do mundo laico, mas adentrando nele, em busca 

da salvação. A clericalização da sociedade, a busca individual pela salvação, a entrega a 

Jesus Cristo em sua totalidade são pontos defendidos por Bernardo ao longo de sua vida e 

são claramente encontrados no tratado da nova milícia, ainda que essa não fosse a função 

essencial da Ordem.   

Os capítulos seguintes – do quinto ao décimo terceiro – tratam sobre os lugares 

onde os cavaleiros iriam passar ao longo da viagem até Jerusalém, como um mapa escrito 

em meio a regra da Ordem, além de tratar também sobre os acontecimentos miraculosos 

que nesses lugares haviam acontecido à época de Jesus Cristo e dos primeiros cristãos, 

como uma forma de entender a importância do caminho que os cavaleiros estavam 

traçando. De acordo com o lugar descrito, Bernardo trata um ponto importante para os 

cavaleiros, como, por exemplo, o capítulo XI, Do Santo Sepulcro, o qual Bernardo trata 

sobre a morte da carne e da alma. Dessa forma, além de apresentar os caminhos que seriam 

percorridos pelos Templários, era também uma forma de apreensão de conhecimentos da 

religião, uma forma de instruir nos princípios da matéria religiosa. 

A abordagem fundamental do tratado tem fulcro na evidente importância de 

Jerusalém, proteção da Igreja e dos pertences de Cristo e, senão isso, a milícia sequer teria 

serventia social ou religiosa. A Ordem dos Cavaleiros Templários surgiu para cumprir um 

_______________  
 
100BOLTON (1986). Op. Cit. p. 29  
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objetivo fundamental; foi concebida, gerada, equipada e baseada para essa específica 

função: proteger Jerusalém e os cristãos da infidelidade, personificada por seus filhos, 

quais sejam, os muçulmanos.  

Portanto, uma condição que se mostra não como uma justificativa para a guerra, 

mas como o motivo central de adentrar-se nela é a estima popular por Jerusalém. 

Mencionada constantemente nos escritos em meio a Idade Média, unida com o ardor 

religioso, a obsessão por símbolos sacros e o discernimento de que aquela cidade era a 

cidade de Cristo, trouxe para a sociedade cristã um sentimento de familiaridade com a 

localização, de busca elementar por retomá-la. 

 Sabe-se que não é somente na religião cristã que Jerusalém é citada, louvada e 

exaltada. Na literatura sacra judaica, a cidade é constantemente descrita no feminino – 

“sempre uma mulher sensual e vivida, sempre uma beleza, mas às vezes uma meretriz 

desavergonhada, às vezes uma princesa ferida cujos amantes a abandonaram”102 e na Idade 

Média, era vista como o centro do mundo (Anexo III). No que compete a Bernardo de 

Claraval e os escritos sobre a Ordem, Jerusalém se aproxima à idéia de entidade, como 

uma donzela, virgem, em perigo e abandonada, necessitando de resgate.  

 

Alegra-te, ó Jerusalém!, E reconhece o tempo de sua visita. Alegrai-vos e cantem 

canções de louvor, desertos de Jerusalém, porque Deus consolou o seu povo, libertou 

Jerusalém e preparou a força de Seu santo braço a vista de todos os gentis. Virgem de 

Israel, que estava caída e nenhuma pessoa foi para levantá-la. Levanta-te agora, filha de 

Sião, virgem cativa e saia da poeira. Levante-se, repito, e suba nas mais altas eminências e 

veja o conforto e alegria que vem da parte do vosso Deus. Eles já não ser chamado deserta e 

abandonada e não quer dizer que o seu país está na última desolação, porque o Senhor se 

agradará de ti e a vossa terra será habitada.103 

 

O abade responde ao problema concedendo à Milícia dos Cavaleiros do Templo seu 

apoio e esforço, criando para esses homens uma regra que, além de ser uma espécie de 

caminho a ser seguido e dele não se desviar, aproxima-os do monastério – em função de 

todo o contexto das ordens monásticas e da necessidade de uma regra, como a escrita por 

São Bento de Núrsia – que foi a primeira a balizar o comportamento monástico -, 

_______________  
 
102 MONTEFIORE, Simon Sebag. Jerusalém: A Biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 

Tradução de Berilo Vargas e George Schlesinger. 

103CLARAVAL (2007), Ibidem, p. 858.  
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formando, assim, um traço da sociedade medieval híbrida, que não se encaixa nem nos 

oratore– (oradores, clérigos e homens da Igreja) – nem dos bellatores (militares).  

 

De qualquer forma, ainda visto hoje, por uma providência singular e admirável, que são 

mais mansos que cordeiros e mais ferozes do que os leões. Então, de boa fé, não é sábio identificá-

los com o nome de monges ou cavaleiros, se não fosse melhor chamá-los com um outro nome, já 

que eles têm tanto a gentileza dos monges como o esforço dos soldados.104 

 

Dessa forma, Bernardo de Claraval torna a metáfora do Papa Gelásio, em fins do 

século V, dos dois gládios, o espiritual e o temporal, que segundo Fernandes “por essência 

representariam as duas naturezas de poder”105 em, literalmente, uma nova ordem social 

medieval, os monges-guerreiros. Logo, dada as leituras da fonte e as análises nesse 

decorrer, o raciocínio de Bernardo pautado na religião e munido de uma argumentação 

bíblica foi eficaz de acordo com a proposta de organizar uma milícia tanto de Ordem 

militar como de ordem religiosa para proteger Jerusalém dos ataques dos denominados 

infiéis.  

O questionamento que nos toma, no entanto, é: como lidar com um grupo religioso 

que defende Jesus Cristo e sua Palavra, mas ao mesmo tempo lida com o combate corporal 

e violento de forma que, não podem ser taxados de assassinos por ser um forte desvio do 

quinto mandamento das leis divinas? 

 

Assim, o soldado de cristo mata seguro seu inimigo e morre com maior segurança. 

Se ele morre, se torna o bem; se ele mata, ele faz a Jesus Cristo, porque você não leva em 

vão ao lado da espada, porque ele é o ministro de Deus para vingar-se do mal e defender a 

virtude do bom. Certamente, quando ele mata um criminoso, não se passa por um homicida, 

muito pelo contrário, se me é permitido, por assim dizer, por malicida; para justo e legítimo 

vingador de Jesus Cristo na pessoa dos pecadores e o defensor dos cristãos.106 

 

A essência dessa Ordem militar-religiosa se mostrou diferente da habitual cavalaria 

laica. Seus motivos de luta – resgatar Jerusalém e combater a infidelidade em solo cristão – 

eram considerados puros. O homicídio metamorfoseava-se em malecídio, pois os monges 

guerreiros não combatiam o homem, mas o mal. O que evidencia, por conseguinte, que 

_______________  
 
104CLARAVAL (2007), Op. Cit. p. 862. 

105FERNANDES (2006), Op. Cit. p. 101 

106CLARAVAL (2007), Op. Cit, p. 857. 
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Bernardo acreditava que a Terra Santa era patrimônio de Jesus Cristo injustamente 

confiscado pelos sarracenos. A chegada dos Templários à Jerusalém era considerada um 

bem para o plano espiritual.   

A idéia da Justa Medida – filosofia Aristotélica a qual a virtude era um equilíbrio 

entre dois extremos instáveis e igualmente prejudiciais – encontra-se forte na regra da 

Ordem Templária, uma vez que dá base a um grupo híbrido da sociedade, entre monges e 

guerreiros e que deveria encontrar o equilíbrio entre esses dois grupos sociais. É evidente 

que esse objetivo era grandioso e complicado. A mística que envolve a Ordem Templária 

perante o imaginário coletivo talvez possa ser explicada justamente pelo sucesso de seu 

hibridismo.  

No entanto, o perigo da violência desmedida era eminente, como em qualquer 

combate travado. Como justificar o uso da violência entre esses homens e escorraçar as 

lutas travadas pela milícia secular? 

 

Mas não é o mesmo para os cavaleiros de Jesus Cristo, pois combatem apenas 

pelos interesses de seu Senhor, sem medo de incorrer em qualquer pecado pela morte de 

seus inimigos, nem em nenhum perigo por sua própria, porque a morte é dada ou recebe por 

amor de Jesus Cristo, longe de ser criminosa, digna de grande glória.107 

 

Bernardo glorifica a morte de não-cristãos pelas mãos dos monges-guerreiros 

encontrando uma justificativa no fato de que a luta e a matança são realizadas por Cristo. 

Essa descriminalização e justificação de matar em nome de Jesus é uma contundente forma 

de propaganda, que reflete a intenção, o pensamento e as preocupações de Bernardo 

perante o futuro da Ordem.  

Um dos piores crimes que um cavaleiro Templário poderia cometer, o qual se 

igualava à simonia e heresia, era matar um cristão. O assassinato de um cristão, assim, era 

terminantemente proibido, sob a alegação de que se tratava de um caso de irmão matando 

irmão, já que todos eram filhos de Deus. No entanto, matar infiéis era não só santificado, 

mas um caminho a conduzir-se ao martírio em nome de Cristo, o mesmo que fora 

prometido aos combatentes na Terra Santa desde a declaração da Primeira Cruzada por 

Urbano II, em Clermont, em 1095108. 

_______________  
 
107CLARAVAL (2007), loc. cit.  
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Pode-se perceber o medo de Bernardo de Claraval de que, sem a proteção do 

enclausuramento monástico, os cavaleiros do Templo se voltassem para os hábitos do 

mundo. Talvez por isso, a Regra e o tratado da nova milícia revelem um conjunto de 

normas tão ríspidas e severas.  

 

Uma palavra insolente, uma ação inútil, riso imoderado, uma ligeira queixa ou o 

menor murmúrio não são jamais impunes neste lugar. O xadrez e dos dados se detesta aqui; 

a caça é de horror; Não se põe gosto – como em outros lugares – para caçar pássaros em 

voo. Desprezam e têm horror às piadas e aos mágicos, os contos de fábula, canções 

burlescas e todos os espetáculos e comédias, como umas vaidades e loucuras falsas.109 

 

 É evidente o grande número de teólogos que escreveram tratados ou processos 

complexos e labirínticos para dar logicidade ao uso da violência e da guerra. A legítima 

defesa era usualmente utilizada como justificativa e, munida ao argumento da fé, serviu 

para desenraizar o estigma do pecado aos que matam, guerreiam ou geram violência para 

defender o que é considerado justo ou castigar quem não seguem essa justiça.  

A outra justificativa que se enquadra no uso da violência por cristãos, por 

conseguinte, é a noção de guerra justa, como proclama Santo Agostinho de 

Hipona.Segundo Ribeiro e Reis110, o pensador cristão foi um dos primeiros a refletir sobre 

a guerra e que contribuiu para a definição desse conceito no período medieval, 

principalmente porque: “segundo Santo Agostinho, será essencial que a guerra seja 

declarada por uma autoridade legitima, seja essa autoridade o próprio Deus ou o 

príncipe.”111e que “Também o soldado, quando, obedecendo à autoridade sob a qual 

legitimamente foi colocado, mata um homem, por nenhuma lei do seu país é tido por réu 

de homicídio.”112. Observamos, portanto, que tanto os soldados da Cidade de Deus de 

Santo Agostinho, quanto os soldados de Cristo de Bernardo de Claraval são ferramentas e 

por fazerem o bem, não serão punidos pelo homicídio, no caso de Agostinho de Hipona e 

nem pelo malecídio, no caso de Bernardo.  

_______________  
 
109CLARAVAL (2007), Op. Cit. p. 860. 
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Instigante compreender que a nova teoria de guerra dita santa, que justificava assim 

os óbitos dos denominados infiéis pelas mãos dos cristãos, munida da busca de indulgência 

e remissão dos pecados, resultou em uma proximidade inegável à Jihad muçulmana, a qual 

o significado abrange não só uma espécie de guerra santa muçulmana, mas principalmente, 

o dever religioso de defender o Islã através da luta, não necessariamente física.  

Segundo Le Goff, ao longo do século XI, as cruzadas foram usadas como 

propaganda para, principalmente, cristãos odiarem os adeptos de Maomé113. O combate 

contra os muçulmanos se torna, assim, o ideal primordial cavalheiresco. O infiel, portanto, 

é considerado como um pagão que se recusou definitivamente à conversão, um inimigo 

com quem se não podia tolerar. No entanto, a nossa idéia contemporânea de guerra total – 

Conceito criado por Eric Hobsbawn sobre os conflitos da Primeira e Segunda Guerra 

Mundial114– e constante não se enquadrava nas guerras medievais. É preciso, por 

conseguinte, abordar que houveram ao longo das Cruzadas trocas comerciais e intelectuais 

entre os dois lados antagônicos e que havia sim uma coexistência pacífica em meio aos 

conflitos.  

Sabemos que a Cruzada era um conflito ocidental resolvido no Oriente “O conceito 

de Cruzada ou Guerra Santa fixou-se no imaginário coletivo como uma luta justificável 

contra aquele que difere, em suas concepções e interesses, dos valores e crenças 

predominantes num determinado espaço, ou seja, o outro.”115, a qual justifica a 

argumentação de Bernardo contra a milícia secular e sua traição ao seu principal dever 

social: proteger a Igreja.  

O receio, portanto, baseava-se não só na importância de uma justificativa de 

violência para o novo conceito de cavalaria, mas também a moderação dessa violência, 

para que estes não fossem conhecidos como um grupo militar sanguinário, mas um grupo 

religioso defensor da Terra Santa, do povo cristão e dos pertences de Cristo. Como diz 

Marc Bloch, “Suprimir todas as violências, nem pensar nisso. Pelo menos podia ter-se 

esperança de fixar-lhes os limites.” 116 

_______________  
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É contraditório, no entanto, como a religião católica, baseada na irmandade, amor 

ao próximo, paz e comunidade, utilizava o conceito de guerra justa para dar sentido às suas 

conquistas necessárias e/ou necessidades de conquista. E é intrigante que as palavras 

atribuídas a Jesus sejam a concórdia e o amor e que o objetivo em meio à denominada crise 

religiosa do século XII seja justamente o retorno à vida de Cristo e, ainda assim, a guerra 

ser um ponto importante para a sociedade medieval. No entanto, novamente segundo 

Ribeiro e Reis: 

 

A guerra justa não se relacionará, pelo menos entre os defensores dessa ideia na 

Idade Média, com destruição e morte, pelo contrário. Graças a tais contribuições 

agostinianas, ela será entendida como a busca do pacifismo e da ordem no contexto de uma 

sociedade que vive o caos. Uma guerra conduzida diretamente por Deus encontraria 

facilmente sua legitimidade em uma sociedade com a mentalidade totalmente voltada para a 

religião.117 

 

Embora acreditemos que a religião era uma parcela importante da sociedade 

medieval, também acreditamos que afirmar que a mentalidade no medievo era totalmente 

voltada para a religião é uma afirmação hiperbólica. No entanto, não se pode deixar de 

salientar as proximidades de argumentação de Bernardo de Claraval e Santo Agostinho, ao 

justificar a guerra e o homicídio (ou malecídio) em nome do bem ou do intimar de Deus, 

na procura da paz em meio à sociedade. No contexto histórico-social de Bernardo, essa 

busca de paz evidencia-se com os bellatores e sua função de proteger a Cristandade dos 

infiéis, exteriorizando da Cristandade os conflitos, tensões e hostilidades internas. Um 

exemplo claro que evidencia esse ato, é a convocação da primeira Cruzada por Urbano 

II118.  

Para analisarmos a função social dos Templários, desmistificar seu modo de vida e 

discutir o uso da violência justificada perante os que anteriormente eram considerados os 

filhos da infidelidade, é preciso salientar que, sem o apoio de Bernardo de Claraval, a 

probabilidade de falha da Ordem seria eminente.  

 Como observado em seus escritos, Bernardo era um homem provocador, severo, 

rigoroso, mas humilde e por alguns autores, chamado até de revolucionário119. Sua atuação 

_______________  
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119READ, Piers Paul. Os Templários. Rio de Janeiro: Imago, 2001. P. 105 



 
 

50 
 

no mundo medievo, tanto laico quanto religioso, é de longa extensão. Convencido do 

trabalho dos monges na manutenção do ideal cristão, propôs um “espelho de pontífice” ao 

papa Eugênio III no tratado De Consideratione (Sobre a Consideração); apoiou a monja 

beneditina Hildegarda de Biegenem inúmeras cartas, incentivando-a a prosseguir nos 

caminhos da fé e, claro, redigiu a regra da Ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do 

Templo de Salomão.  

 Seria inocência compreender o tratado De Laude Novae Militae (Da Excelência da 

Nova Milícia ou Em Louvor da Nova Ordem de Cavalaria), como simples escritos de 

exortação aos soldados de Cristo. Além de animar com a pena os que não poderia animar 

pelo exercício das armas120, Bernardo de Claraval dirige aos cavaleiros sua palavra, 

advertindo das artimanhas do Diabo que os tentará, a periculosidade dos legados da guerra 

e o objetivo de desviá-los do ofício escolhido para um bem maior; reconhecendo que os 

Templários eram a inovação na vida cristã, completamente diferentes da habitual 

cavalaria121. Além da exortação, Bernardo lhes escreveu uma regra.  

Em 1128, Bernardo redigiu as Regras e Ordens para os Templários. Esta, 

apresentada no Concílio de Troyes, convocado pelo papa Honório II, em 1129, fez com 

que a Ordem foi oficialmente reconhecida e confirmada. A partir daquele momento, ela 

passou a agir sob a proteção papal, não pagando tributos ou impostos, isenta de dízimos, e 

não se reportava a ninguém a não ser o Papa.122 

 Além de reforçar seu apoio sobre a Ordem após a aprovação pelo Papa Honório II, 

Bernardo reitera que a nova Ordem de cavalaria não se trata apenas de militares, mas de 

monges que possuem um proceder, ou seja, uma regra monástica a ser seguida. Declara, 

consequentemente, que não seria correto chamá-los somente de monges já que os Ordens 

estritamente monásticas já cumprem bem seu papel, nem somente de militares, uma vez 

que para ele a cavalaria estava sufocada na vaidade, soberba e falta de aos ao próximo, 

resultando portanto em um fragmento da sociedade híbrido, os monges-cavaleiros que 

protegeriam os peregrinos e a Terra Santa dos sarracenos. 

Embora seja evidente a enormidade da Igreja Católica, é preciso não desprezar que 

esta para manter-se una e coesa, diversas intervenções tiveram que ser concretizadas. 

Ainda que tenha sido uma parte relevante e poderosa ao longo do medievo, a Igreja 

_______________  
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Católica quase se perdeu. Com o decorrer da pesquisa, portanto, percebemos que a 

justificativa religiosa estava constantemente presente no Tratado, mas este e seus espólios 

nos mostram uma complexidade maior, repleta de conscientização da sociedade medieval, 

risco de laicização e perda da obediência pela religião. Esse específico escrito de Bernardo 

de Claraval nos mostra apenas um fragmento do constante fervor que a Igreja Católica 

suportou em meio a Idade Medieval.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao longo da pesquisa, desenvolvemos a consciência essencial de que o trecho 

histórico que foi comumente nomeado como Idade Média, ao contrário do senso comum e 

da historiografia clássica, não foi uma longa noite de mil anos. Temos exemplos 

eloquentes de um desenvolvimento social, religioso e econômico, além da consciência da 

individualidadade e responsabilidade individual pelos pecados e não mais como 

humanidade pecadora.   

 Toda a assim denominada Crise Religiosa do século XII se desenvolveu no centro 

dessa nova mentalidade individual e,, unida com a questão da Parúsia, resultou em novas 

ideias de religiosidade e de viver essa fé, o que trouxe para a instituição da Igreja Católica 

um forte sentimento de receio de perder a homogeneização da fé, presente na Cristandade 

Latina à época, sendo necessário buscar, portanto, saídas para manter-se coesa, una e 

acima dessas novas ideias.  

 Ao contrário do senso comum, no entanto, a vida medieval não era estritamente 

centrada na religiosidade, portanto, o desenvolvimento econômico e o crescimento 

demográfico da sociedade se mostram como um ponto de convergência desses 

acontecimentos históricos, como se tudo estivesse conectado e não segregados em pontos 

afastados. Essa conexão entre diversos pontos de desenvolvimento da sociedade medieval 

culmina nas Cruzadas, um fenômeno social, militar e religioso, complexo de ser estudado e 

entendido até os dias de hoje.  

 Bernardo de Claraval surge nesse momento conturbado da medievalidade, com um 

discurso inovador, mas tendo como principal objetivo conservar as regras que regiam esse 

momento. Enxergando os erros não só da vida secular, mas também na vida religiosa, usou 

seu poder de autoridade religiosa e sua persuasão para concluir que a reforma da Igreja 

devia vir primeiramente de dentro da própria Igreja e, para a sociedade não sofrer mais os 

males, deveria também se clericalizar. 

 A Ordem dos Cavaleiros Templários surge como uma forma de abranger todas 

essas pontas soltas do momento vivido por Bernardo: a vaidosa milícia secular, a 

recuperação para as mãos dos cristãos da cidade de Jerusalém bem como a proteção dela e 

dos cristãos que lá habitavam, uma força motriz enviada por Deus para conservar a Igreja 

Católica como centro da fé cristã e o crescimento da idéia de individualidade. Os 

Cavaleiros Templários têm, portanto, a função social de proteger não só os peregrinos em 

viagem a Jerusalém, o que é sua responsabilidade como militares, como protegem a 
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própria Terra Santa e, por pertencerem ao grupo híbrido de monges-guerreiros surgem 

como uma Ordem religiosa comunitária, em resposta os ideais individuais.  

 Apesar de abranger todos esses pontos, a problemática da violência usada nas mãos 

de figuras religiosas se mostrava um perigo eminente. Uma vez que se nem os bellatores, 

grupo responsável pela defesa da Cristandade Latina perante a Teoria da 

Trifuncionalidade, conseguiam conter essa violência, era necessário criar um limite para a 

violência advinda dos Templários. Esse limite, portanto, foi elaborado a partir de uma 

função não social, já que essa já estava evidente: recuperar Jerusalém; mas religiosa. A 

morte dos infiéis e a transformação do homicídio em malecídio, ou seja, erradicação dos 

males que, segundo os católicos, assombravam esse contexto foi a justificativa. E uma 

Regra extremamente centrada na humildade, disciplina e respeito às hierarquias foi a forma 

de implementar esses limites. 

 O questionamento da constante inclinação de Bernardo a intervir em assuntos laicos 

e seculares se dá principalmente pela sua forte religiosidade e a idéia central de ideal 

cristão e sociedade ideal cristão, tornando os Cavaleiros Templários uma forma de 

exemplificar esses ideais, tornando-os reais e levando em consideração os possíveis 

deslizes da Ordem e para isso, intervindo com a Regra dessa Ordem militar e religiosa. 

Esses questionamentos tornam-se superficiais sem enxergar o contexto geral do século XII 

como o perigo da laicização da sociedade.  

 A presente pesquisa torna-se importante, portanto, para desmistificar a noção 

estritamente coesa da Igreja como um bloco completo de autoridade e obediência imediata 

e cega durante o período medieval e completamente superior e distante da sociedade. 

Observamos divergentes grupos religiosos que buscavam intervir nessa Igreja e na 

sociedade da forma que melhor interpretavam e Bernardo foi um personagem que 

demonstra esse anseio e que transitava no meio de diferentes grupos para obter o que 

desejava. 

 Apesar de acreditar que o saldo da pesquisa foi, afinal, positivo, temos consciência 

de que a violência justificada ao longo da Idade Medieval se mostra um tema muito 

complexo e bem maior do que a escrita dessa específica Regra. Seria interessante, portanto, 

futuramente, distanciar-se um pouco do grupo monástico e centrar-se em outros grupos 

religiosos anteriores às Cruzadas que também usavam o aço como justificativa de proteção 

da fé. 

 

 



 
 

54 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AGOSTINHO, Santo. A Cidade de Deus. Petrópolis: Vozes de Bolso, 2012. 

 

BLOCH, Marc. Sociedade Feudal. São Paulo: Edipro, 2016. 

 

BOLTON, Brenda. A Reforma da Idade Média. Rio de Janeiro: 70, 1986.  

 

BROOKE, Christopher. O Renascimento do Século XII. Lisboa: Editorial Verbo, 1969.  

 

CHIMENTÃO, Bárbara Letícia. Objetivos e realizações de Ana Comnena a partir da obra 

Alexíada (séculos XI e XII). Cadernos de Clio, Curitiba, v. 6, n. 1, p.117-144, maio 

2015. Semestral.  

 

CLARAVAL, Bernardo de. Bernardo de Claraval: Apologia para Guilherme, 

Abade. Medievalia, Barcelona, v. 12, n. 11, p.7-76, 1997. Anual. Apresentação, tradução 

e notas de Geraldo J. A. Coelho Dias. 

 

_____. Tratado Cinco Libros Sobre La Consideracione, In: Obras completas de San 

Bernardo. Volume II Salamanca: Pontifícia Universidade de Salamanca, 1958. 1259 p. 

Edição preparada por P. Gregorio Diez Ramos.  

 

DINIZ, Edmario Soares. Os monges beneditinos de Cluny e Cister: um estudo comparativo 

das práticas de economia rural nos séculos XI e XII. Recônvaco, Belford Roxo, v. 4, n. 

7, jul./dez. 2014. Semestral. 

 

DUBY, Georges. As três ordens ou o imaginário do feudalismo. 2. ed. Lisboa: Editorial 

Estampa, 1994. P. 65 

 

_____. Idade Média, Idade dos Homens. São Paulo: Companhia de Bolso, 2011. 

FERNANDES, Fátima Regina. Cruzadas na Idade Média. In: MAGNOLI, Demétrio 

(Org.). História das guerras. 5. ed. São Paulo: Editora Contexto, 2006.   

 



 
 

55 
 

FERNANDES, Tathyana Zimmermann. O IDEAL DE PAPA PROPOSTO POR 

BERNARDO DE CLARAVAL NO TRATADO SOBRE A CONSIDERAÇÃO 

(SÉCULO XII). 2007. 146 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de História, Setor de 

Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2007 

 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.  

 

GEST, Kevin. As origens e a história das ordens de cavalarias. São Paulo: Madras, 

2012.  

 

GILSON, Etienne. A Filosofia Na Idade Média. São Paulo: Martins Fontes, Tradução de: 

Eduardo Brandão.  

 

HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos. São Paulo, Companhia das Letras, 1995. 

 

JUNIOR, Hilario Franco. A Idade Média E O Nascimento Do Ocidente. São Paulo: 

Brasiliense, 1986.  

 

_____. Feudalismo: uma sociedade religiosa, guerreira e camponesa. Curitiba: Moderna, 

1999. 

LE GOFF, Jacques. A Civilização do Ocidente Medieval. 2. ed. Lisboa: Editorial 

Estampa, 1995. Tradução: Manuel Ruas. 

 

_____. (Org.). Homens e mulheres na Idade Média. 2. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 

2012. Tradução de Nícia Adan Bonatti. 

 

_____. Intelectuais na Idade Média. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1995.  

 

_____. (Org.). O Homem Medieval. Lisboa: Editorial Presença, 1987. Tradução de: Maria 

Jorge Vilar de Figueredo.  

 

_____. O Imaginário Medieval. Lisboa: Editoral Estampa, 1994. 

 



 
 

56 
 

LINS, Ivan. A Idade Média: A Cavalaria e As Cruzadas. Rio de Janeiro: Brasilica, 1939. 

 

LOYN, Henry R. Dicionário Da Idade Média. Rio De Janeiro: J. Zahar, 1997.  

 

MONTEFIORE, Simon Sebag. Jerusalém: A Biografia. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2013. Tradução de Berilo Vargas e George Schlesinger. 

 

MORRISSON, Cécile. As Cruzadas. Porto Alegre: L&PM, 2009.  

 

READ, Piers Paul. Os Templários. Rio de Janeiro: Imago, 2001.  

 

RIBEIRO, Jeferson Silva; REIS, Jaime Estevão dos. A GUERRA NA VISÃO DE 

SANTO AGOSTINHO. In: JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS, 

Maringá. 

 

RUNCIMAN, Steven. O Reino de Jerusalém e o Oriente Franco: 1100 - 1187. Rio de 

Janeiro: Imago, 2002. Tradução de Cristiana de Assis Serra.  

 

SALLES, Bruno Tadeu. A conquista do Paraíso se faz pela guerra: São Bernardo de 

Claraval e sua concepção acerca da luta e da cavalaria (1090-1153). 2008. Dissertação 

(Mestrado) - Curso de História, UFMG, Belo Horizonte, 2008. 

 

SILVA, Andréia Cristina Lopes Frazão da. Reflexões metodológicas sobre a análise do 

discurso em perspectiva histórica: paternidade, maternidade, santidade e gênero. In: 

Cronos: Revista de História, Pedro Leopoldo, n. 6, p. 194-223, 2002. 

 

SOUZA, Karla Constancio. Kidush Hashem: Reflexões sobre a violência antijudaica na 

Primeira Cruzada (Séc. XI e XII). XXVIII simpósio nacional de história.  

 

FONTES:  

 

Da Excelência da Nova Milícia. In: CLARAVAL, São Bernardo de. Obras 

completas de San Bernardo. Volume II Salamanca: Pontifícia Universidade de 

Salamanca, 1958. 1259 p. Edição preparada por P. Gregorio Diez Ramos. Pg. 853-880. 



 
 

57 
 

 

ANEXOS 

 

ANEXO I 

 

 Colocação de Bernardo na tumba, século XII, Paris, Biblioteca do Arsenal. Imagem 

digitalizada da obra “Homens e Mulheres da Idade Média” de Jacques Le Goff. 
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ANEXO II 

 

São Bernardo e sua família. Reproduzida de: Jacobus de Voragine, século XV. 

Disponível em Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Division 

Occidentale123.  

 

 

 

 

 

 

_______________  
 
123 Disponível em <http://mandragore.bnf.fr/html/accueil.html> Acesso dia 07.11.2018 às 17:43. 

http://mandragore.bnf.fr/html/accueil.html
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ANEXO III  

 

 Mapa medieval que representa Jerusalém como centro do mundo, século XII, da 

Crônica da História das Cruzadas, de Robert, o Monge124. 

 

 

 

_______________  
 
124 MONTEFIORE (2013), Op. Cit, p. 261. Disponível em 

https://br.pinterest.com/pin/20336635791230940/?lp=true. Acesso dia 07. Nov. 2018 às 23:54. 

https://br.pinterest.com/pin/20336635791230940/?lp=true
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ANEXO III 

 

De Laude Novae Militae 

(Da Excelência da Nova Milícia ou Em Louvor da Nova Ordem de Cavalaria) 

 

Dirigido aos cavaleiros templários de Jerusalém  

 

A ordem militar dos templários nasceu na frança em 1118. Sua aprovação definitiva 

pela Santa Sede no Concílio de Troyes em 1128, se deveu em grande parte a influência de 

São Bernardo. Alguns anos mais tarde, entre 1132 e 1136, escreveu este “louvor” à pedido 

do primeiro grão mestre da ordem, Hugo de Payes.  

 

PRÓLOGO 

 

Bernardo, abade de Claraval, mas somente de nome, a Hugo, cavaleiro de Jesus 

Cristo e grão mestre da milícia cristã, deseja-lhe que lute um bom combate.  

 

Pediste-me uma, duas e três vezes, se não me engano, Hugo caríssimo, que te 

fizesse um discurso de exortação para ti e teus cavaleiros. E, como não me era permitido 

servir-me da lança contra os insultos dos inimigos, desejaste que, ao menos, usasse minha 

língua e minha inteligência contra eles, assegurando-me que não te daria uma expressiva 

ajuda e se pudesse animar com minha pena os que não poderia animar pelo exercício das 

armas. Confesso que atrasei algum tempo para satisfazer-te, não porque tivesse pouco 

respeito ao encargo que me havias feito, mas sim pelo temor de que me taxassem de 

demasiada precipitação se empreendesse com minha imperícia de costume o que outro 

mais ilustrado que eu poderia cumprir com maior sucesso, e assim, uma coisa, por outro 

lado muito necessária, se tratasse por mim com menos utilidade. Mas, por fim, vendo-me 

até agora frustrado em minha expectativa, me resolvo a fazer o que posso, temendo que 

creiam que me falta mais vontade do que poder. O leitor julgará se avanço ou não na 

empresa; e se meu trabalho não agrada ou não basta a alguém, não devo ter por isso muita 

pena, pois faço o que me é possível para satisfazer tua vontade.  
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CAPÍTULO I 

 

Elogio ao estabelecimento da nova milícia e excelentes conselhos a todos os 

cavaleiros 

 

1. Voa por todo o mundo a fama do novo gênero de milícia que se 

estabeleceuno mesmo país que o Filho de Deus feito visível na carne, honrou com a sua 

presença, para exterminar, no mesmo lugar de onde Ele arrojou na épocaos príncipes das 

trevas, com a força do seu braço, a seus infelizes ministros, que são os filhos de 

infidelidade, dissipando-os pelo valor desses bravos cavaleiros, fazendo assim, ainda dia da 

redenção de seu povo e brandindo novamente o troféu da nossa salvação na casa de Davi, 

seu servo. Este é, volto a dizer, o novo gênero de milícia não conhecido nos séculos 

passados; no qual se dão ao mesmo tempo dois combates com um valor invencível: contra 

carne e sangue e contra os espíritos de malícia que estão espalhados no ar. Na verdade, 

penso que não é estranho nem raro resistir generosamente a um inimigo corporal com as 

únicas forças do corpo. Tão pouco é coisa muito extraordinária, ainda que louvável, fazer 

guerra aos vícios ou aos demônios com a virtude do espírito, pois se vê todo o mundo 

cheio de monges que estão continuamente neste exercício. Mas quemnão se deslumbrará 

por uma coisa tão admirável e tão pouco usada como é ver a um e outro homem 

poderosamente armado destas duas espadas e notavelmenterevestido do poderio militar? 

Certamente, este soldado é entrépido e é seguro para todas as partes, seu espírito se acha 

armado do elmo da fé, tal como seu corpo da couraça de ferro. Estando fortalecido com 

estas duas espécies de armas, não teme nem os demônios, nem os homens. Edigo mais, não 

teme a morte, posto que deseja morrer. E, de fato, o que pode fazer temer, seja vivendo ou 

seja morrendo, a quem encontra a sua vida em Jesus Cristo e sua recompensa na morte? É 

certo que combate com confiança e com ardor por Jesus Cristo; mas desejatodavia mais 

morrer e estar com Jesus Cristo, porque este é todoo seudestino. Vire então, bravos 

cavaleiros, marche com segurança, lançados com uma coragem ousada para os inimigos da 

cruz de Jesus Cristo e tenham a certeza de que nem a morte, nem a vida poderão separá-los 

da caridade de Deus que está em Jesus Cristo; pensem com frequência, dentro de vós 

mesmos e em todos os perigos estas palavras do Apóstolo: Vamos viver ou morrer, nós 
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pertencemos a Deus125. Oh! Com quanta glória voltam do combate estes vencedores! Oh! 

Com quanta dita morrem estes mártires na luta! Regozijai-vos, campeão valoroso de viver 

e vencer no Senhor; mas regozija-te todavia mais de morrer e estar unido com o Senhor. 

Certamente, sua vida é frutuosa, e sua vitória gloriosa; mas a sua morte sagrada deve ser 

preferida com muita  justa razão a uma que a outra. Pois se os que morrem no Senhor são 

bem-aventurados, quanto mais os que morrem pelo Senhor? 

2. Na verdade, qualquer maneira que se morra, seja na cama, seja na guerra, a 

morte dos santos será sempre preciosa diante aos olhos de Deus; mas a que acontece na 

guerra é a mais preciosa quanto maior é a glória que a acompanha. Oh! Que a segurança há 

na vida é acompanhada por uma consciência pura! Oh! Que segurança, repito, que há na 

vida esperando a morte sem o medo nenhum! Oh! Ansiosamente deseja e recebe-a com 

devoção! Oh! Como  santa e segura é esta milícia e qual livre é isenta está neste duplo 

perigo que normalmente estão as pessoas de guerra que não têm Jesus Cristo para suas 

lutas! Porque tantas vezes que você entra na luta, você não combate senão por um motivo 

temporário, deves estar com medo de matar seu inimigo enquanto a corpo e de si mesmo 

como para a alma ou talvez ser morto por ele como um corpo e como para a alma 

juntamente. Como o perigo ou a vitória do cristão deve ser considerado não pelo sucesso 

do combate, mas pelo afeto do coração. Se a causa da luta é justa, o seu sucesso não pode 

ser ruim, e assim como o fim não pode ser bom em caso de defeituoso o seu motivo e torta 

a sua intenção. Se, com a vontade de matar o inimigo, tu mesmo fiques estendido, tu 

morres como homicida; e, se ficas vencedor ao teu opositor com o designo de triunfar dele 

é de vingar-te, vives homicida. Pois, se tu morres, e se vives, se tu és vitorioso ou 

derrotado, de nenhum modo te és vantajoso ser homicida. Lamentável vitória que te faz 

sucumbir ao vício, ao mesmo tempo que te faz triunfar de um homem. Em glórias vãs você 

ganhou seu inimigo quando a raiva ou a soberba te reduzem à escravidão. Há outros que 

matam um homem sem paixão por vingança e sem ambição de vencer, mas apenas por se 

livrar do perigo. E o que a mim me toca, não ousaria aprovar esta vitória, porque de dois 

males, é menor morrer no corpo do que morrer na alma. Nos casos em que não é permitido 

a concluir de forma alguma que a alma morre com o corpo, porque só o pecado traz a 

morte, de acordo com a Palavra da Escritura: a alma que pecar, essa morrerá. 

 

_______________  
 
125 Rom. 14, 8. 
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CAPÍTULO II 

Da milícia secular 

 

 

3. Qual é o fim e o fruto, eu não digo desta milícia, mas desta maldade do 

século, quando aquele que mata peca mortalmente e aquele que é morto perece por toda a 

eternidade? Para servir-medas palavras do Apóstolo: Aquele que trabalha, trabalha na 

esperança de colheita, e quem semeia grãos, deve fazê-lo na esperança de desfrutar seu 

fruto126. Mas digam-me valentes do séculos: o que é esta ilusão terrível e que insuportáveis 

furorcombater de tantas fadigas e gastos, sem outro salário que o da morte ou crime? 

Vocês cobrem cavalos com bonitos ornamentos de seda, forram couraças com tecidos 

ricos, pintam lanças, escudos e selas, vocês carregam os freios dos cavalos e esporas 

cobertas com ouro, prata e pedras preciosas, com toda essa pompa brilhante os precipitais a 

morte com uma raiva vergonhosa e estupidez que não tem o menor sentido. Estes são 

equipamentos de guerra ou ornamentos mulheres? O quê? Tu achas que a espada do 

inimigo vai respeitar o ouro que levas? Que irá preservar as suas pedras preciosas e não 

serão capazes de passar nesses belos tecidos de seda? De qualquer forma, julgo, e 

certamente o que você o experimenta, muitas vezes, que há três coisas que são inteiramente 

necessárias a um combatente. É necessário que o prudente e corajoso cavaleiro seja muito 

confiante de si para escapar dos golpes de mão, e iniciativa e habilidade para mover-se em 

todos os lados, que esteja muito pronto para atacar sobre ele o inimigo. Vocês fazem tudo 

ao contrário: vocês carregam, à maneira como as damas, cabelo grande que impede ver o 

que você tem ao redor; cobrem suas pernas com longos vestidos, envolvem suas ternas e as 

mãos delicadas com longos véus. Mas sobre tudo isso, o que se deve mais assustar a 

consciência dos combatentes é que ordinariamente se empreende uma guerra muito 

perigosa por motivos muito superficiais e sem nenhuma importância. E, de fato, o que 

acontece na luta e disputas entre vós é, na maioria das vezes, um movimento de raiva 

irracional, algum apetite por vanglória e o desejo de possuir um pedaço de terra. Com 

semelhantes causas não há segurança nenhuma em matar um homem ou mesmo de ser 

morto. 

 

_______________  
 
126 I Cor. 9, 10. 
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CAPÍTULO III 

 

Elogio à nova milícia 

 

4. Mas não é o mesmo para os cavaleiros de Jesus Cristo, pois combatem 

apenas pelos interesses de seu Senhor, sem medo de incorrer em qualquer pecado pela 

morte de seus inimigos, nem em nenhum perigo por sua própria, porque a morte é dada ou 

recebe por amor de Jesus Cristo, longe de ser criminosa, é digna de grande glória. Por um 

lado, se faz uma vitória para Jesus Cristo, por outro é o próprio Jesus Cristo, que é 

adquirido; porque recebe com prazer a morte de seu inimigo em seu alívio e mais ainda de 

bom grado dá seu fiel soldado para seu consolo. Assim, o soldado de cristo mata seguro 

seu inimigo e morre com maior segurança. Se ele morre, se torna o bem; se ele mata, ele 

faz a Jesus Cristo, porque você não leva em vão ao lado da espada, porque ele é o ministro 

de Deus para vingar-se do mal e defender a virtude do bom. Certamente, quando ele mata 

um criminoso, não se passa por um homicida, muito pelo contrário, se me é permitido, por 

assim dizer, por malicida; para justo e legítimo vingador de Jesus Cristo na pessoa dos 

pecadores e o defensor dos cristãos. E quando ele morre, isto é mais uma vantagem do que 

uma perda. A morte, portanto, dada ao seu inimigo é uma vitória para Jesus Cristo e que 

recebe-o em verdadeira dita. O cristão se glorifica na morte de um pagão, porque Jesus 

Cristo é glorificado por ela e a liberdade do Rei dos reis se manifesta na morte de um 

soldado cristão porque leva a terra para remunerar. Em vista disso, o justo se alegrará 

vendo a vingança ser executada nele. Dirão os homens o seguinte: Ele ficará sem 

recompensa? Não há um Deus que é seu juiz sobre a terra?127 É verdade que não se deve 

exterminar os pagãos se houver qualquer outro meio de impedir os maus tratos e opressão 

violenta exercida contra os cristãos. Mas é muito mais justo combatê-los agora que não 

sofrer sempre a dominação dos pecadores sobre a cabeça dos justos para que os justos não 

cometam a iniquidade com eles.  

5. Na verdade, se de alguma forma foi permitida uma guerra cristã, por que ele 

precursor do Salvador declarou no Evangelho que os soldados devem estar satisfeitos com 

seus salários128e não proíbe todos os tipos de guerra? E se, como é verdade, é lícito para os 

trabalhos que Deus destinou-lo e não estão envolvidos em uma profissão melhor, quem, os 

_______________  
 
127 Ps. 57, 12. 

128 Lc. 3, 14. 
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rogo, pode exercer mais vantagens que nossos cavaleiros valorosos, que pela força seu 

braço e sua coragem generosamente mantidos a cidade de Sião como o baluarte mais forte 

de todo o cristianismo, para que lançados deles os inimigos da lei de Deus, as nações fiéis, 

que mantêm a verdade possam com toda a segurança entrar ali? Dispersos, pois, e dissipam 

com segurança infiéis que procuram guerra e sejam exterminados aqueles que nos 

conturbam continuamente e arrojados da cidade do Salvador todos os ímpios que cometem 

a iniquidade, que anseiam em roubar os tesouros inestimáveis do povo cristão, do qual a 

cidade de Jerusalém é o sagrado depósito; profanar as coisas santas e possuir o santuário de 

Deus como sua herança. Sejam vibradas as duas espadas dos fiéis contra os pescoços dos 

inimigos, a fim de destruir qualquer altura que queira elevar-se contra o conhecimento de 

Deus, que é a fé dos cristãos, para que os gentios não digam um dia: Onde está o Deus 

destas nações?129 

6.  Então, expulsados os inimigos da sua casa, o mesmo voltará à sua herança, 

da qual previu na sua ira: Eis a tua casa cairá desolada como um deserto130; e da qual se 

queixa de que pela boca de Seu profeta em outras vozes: Eu deixei minha casa e eu 

abandonei a minha herança131. Cumprirá essa profecia de Jeremias: O Senhor redimiu o 

seu povo e libertou-o; e eles virão e se alegrarão em Monte Sião e desfrutar com prazer de 

bens do Senhor132. Alegra-te, ó Jerusalém!, E reconhece o tempo de sua visita. Alegrai-vos 

e cantem canções de louvor, desertos de Jerusalém, porque Deus consolou o seu povo, 

libertou Jerusalém e preparou a força de Seu santo braço a vista de todos os gentis. Virgem 

de Israel, que estava caída e nenhuma pessoa foi para levantá-la. Levanta-te agora, filha de 

Sião, virgem cativa e saia da poeira. Levante-se, repito, e suba nas mais altas eminências e 

veja o conforto e alegria que vem da parte do vosso Deus. Eles já não ser chamado deserta 

e abandonada e não quer dizer que o seu país está na última desolação, porque o Senhor se 

agradará de ti e a vossa terra será habitada. Ele se vira os olhos ao seu redor e ver que todas 

essas pessoas se reuniram e vieram para o seu consolo. O lugar santo foi enviada esta ajuda 

e realmente por meio destas tropas fiéis desta antiga promessa é cumprida em seu favor, de 

que falou pelo profeta Isaías: Irá estabelecer em ti a glória de todos os séculos passados e 

_______________  
 
129 Ps. 113, 2. 

130 Mt. 23, 38. 

131Ier. 12, 7. 

132Ier. 31, 11.12 
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uma alegria que vai durar por gerações futuras133. Você vai absorver o leite das nações e 

ser alimentados peito dos reis134. E em outraparte: como uma mãe cuida de seus filhos, do 

mesmo modo vou mostrar meu afeto e você terá um conforto sensível em Jerusalém. 

Aprovas, não vês quantos testemunhos dos profetas sobre a nossa nova milícia e nós 

reconhecemos na cidadedo Senhor nas virtudes tudo o que aprendemos pelas Sagradas 

Escrituras? É necessário, com tudo isso, ter muito cuidado para que esta explicação literal 

não prejudiqueem nada o sentido espiritual. De maneira que devemos de esperar para a 

eternidade que atribuem ao tempo presente, tomando a letra as palavras dos profetas; para 

as coisas que nós vemos não apaguem de nossos espíritos aquelas que cremos, nem o 

pouco quepossuímos diminuam as riquezas que esperamos, nem a segurança de bens 

presentes nos faça perder as dos séculos futuros. E, de fato, a glória temporária da cidade 

terrena não nos destroem bens que sejam nos reservada nos céus, mas, pelo contrário, serve 

para estabelecer-nos melhor, se, com tudo isso, não hesitamos em qualquer forma que 

Jerusalém aqui esta é a verdadeira figura de quem nos céus é nossa mãe.  

 

CAPÍTULO IV 

 

A vida que tem os cavaleiros templários  

 

7. Agora que é necessário, por exemplo, ou confusão de nossos soldados, dizer 

algumas palavras de vida e costumes dos cavaleiros de Jesus Cristo e como eles se 

comportam na guerra e na sua vida privada, a fim de conhecer melhor a diferença que há 

entre a milícia de Deus e do século. Primeiramente, em um e outro estado se guarda e é 

precisa perfeitamente a disciplina e obediência, porque, de acordo com o testemunho da 

Escritura,o filho que vive sem disciplina, perecerá135. E também: é um crime de magia 

resistir, e o pecado de idolatria não quer obedecer.136 É agora e tem sido o primeiro signo 

da vontade do governante, usa o que é dado e não se atrevem a procurar em outro lugar ou 

roupas ou alimentos. Eles não são vistos em nada supérfluo, em sustentar ou vestir, 

contentando-se em satisfazer a pura necessidade. Todos eles vivem juntos em uma 

_______________  
 
133 Is. 60, 15.16. 

134 Is. 66, 13. 

135Eccli. 22, 3.  

136 I Reg. 15, 23. 
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sociedade agradável e modesta; sem mulheres e sem filhos, para que não falte nada à 

perfeição evangélica; de pleno acordo, vivem na mesma casa, sem uma propriedade 

particular, tendo um grande cuidado de preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. 

Você diria que toda esta multidão de pessoas tem um só coração e uma só alma. Tanto 

procura cada um não seguir a sua própria vontade, mas pontualmente obedecer o mandato 

do superior. Eles nunca estão ociosos ou correm daqui para lá querendo satisfazer a sua 

curiosidade, mas quando eles não estão em marcha, o que raramente acontece, são sempre 

ocupados em não comem pão à toa, em refazer o que foi quebrado em suas armas ou em 

seus hábitos, para reparar o que já é muito velho ou reduzir à ordem o que está deslocado; 

em suma, para trabalhar em tudo o que é a vontade do grande mestre, ou o que a comum 

necessidade preescreve. Entre eles não há acepção de pessoas; considera-se a promessa, 

não a nobreza superior. Se antecipam a honrar uns aos outros e carregam o fardo dos 

outros, a fim de cumprir por este meio a lei de Jesus Cristo. Uma palavra insolente, uma 

ação inútil, riso imoderado, uma ligeira queixa ou o menor murmúrio não são jamais 

impunes neste lugar. O xadrez e dos dados se detesta aqui; a caça é de horror; Não se põe 

gosto - como em outros lugares - para caçar pássaros em voo. Desprezam e têm horror às 

piadas e aos mágicos, os contos de fábula, canções burlescas e todos os espetáculos e 

comédias, como umas vaidades e loucuras falsas. Levam seus cabelos curtos, sabendo que, 

de acordo com o Apóstolo, é vergonhoso para um homem para manter seu cabelo. Eles 

nunca se aconchegam; raramente tomam banho; deixam o cabelo todo eriçado, com ar, 

poeira e pretos coberto pela cota de malha e calor veemente do sol.  

8. Quando eles estão dispostos a ir para a guerra, fortificados dentro com fé e 

com armas de ferro, não de ouro, para infundir armada, desta forma, sem ornamentos 

preciosos, aterrorizam seus inimigos em vez de excitar sua ganância. Eles são muito 

cuidadosos para ter bons cavalos, fortes e ligeiros, e não percebem se eles têm belos 

cabelos ou são ricamente ornamentados. Eles pensam mais em combate do que em pompa 

e ostentação, e aspiram à vitória e não a vanglória, procuram mais respeitar que admirar 

seus inimigos. Além disso eles nunca marcham em confusão e impetuosamente, nem de 

leve apressam o perigo, mas sempre mantêm o seu lugar com toda a cautela e prudência 

que se possa imaginar. Eles se colocaram em batalha com a mais bela ordem, como está 

escrito do povo de Deus: Os verdadeiros israelitas marchando na batalha com um espírito 

pacífico. Mas, tendo as mãos alcançadas, então eles põem de lado toda a sua gentileza 
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comum, como se dissessem: Não é verdade, Senhor, que eu abomino todos os que te 

odeiam e eu me consumode ira contra os seus inimigos137. Encontram-se como leões sobre 

os seus adversários, olhando para as tropas inimigas como uma ovelha; e, embora muito 

poucos em número, não têm medo, de forma alguma, a multidão de seus soldados ou sua 

crueldade totalmente bárbara. Da mesma forma, eles são ensinados a não presumir nada de 

sua própria força, mas esperar tudo do poder do Deus Todo-Poderoso, que é fácil, de 

acordo com o julgamento do generoso Macabeo, entregar as inúmeras filas nas mãos de 

um pequeno punhado de as pessoas, não havendo diferença, pois o Deus do céu, liberta seu 

povo com muitas ou poucas pessoas138. Para a vitória da guerra não a partir do grande 

número de soldados, mas a favor do céu. Este tem sido frequentemente experiente, até que 

você tenha visto muitas vezes mil homens postos em fuga quase por um, e dez mil por 

apenas dois. De qualquer forma, ainda visto hoje, por uma providência singular e 

admirável, que são mais mansos que cordeiros e mais ferozes do que os leões. Então, de 

boa fé, não é sábio identificá-los com o nome de monges ou cavaleiros, se não fosse 

melhor chamá-los com um outro nome, já que eles têm tanto a gentileza dos monges como 

o esforço dos soldados. Mas o que pode ser dito antes que seja o próprio Deus o autor 

destas maravilhas que vemos com admiração diante de nossos olhos? Deus, eu digo, que 

escolheu para si mesmo esses agentes e os reuniu dos confins da terra, entre todos os mais 

valentes de Israel, para manter fiel e verdadeira a casa de Salomão, ou seja, o Santo 

Sepulcro, com a força de seus braços e sua habilidade em combate. 

 

CAPÍTULO V 

 

O templo de Jerusalém  

 

9. Há um templo na cidade de Jerusalém, onde todos estes senhores vivem 

juntos, que não é de verdade, tão magnífico na estrutura como o famoso templo antigo de 

Salomão, mas que tão pouco lhe deve em nada em relação esplendor e sua glória. Porque 

toda a magnificência da primeira, consistia apenas de matéria corruptível de ouro e prata 

que foi enriquecido na maravilhosa união das pedras e diversidade de madeira que foi feita. 

Mas a grande piedade e excelente modo de vida das pessoas que habitam este faz todo o 

_______________  
 
137 Ps. 138, 21. 

138 I Mach. 3. 18, 19. 



 
 

69 
 

seu ornamento. Aquele foi notável pela variedade de cores, este é venerado pelas muitas 

virtudes e obras santas que se praticam nele. Também a santidade é o verdadeiro 

ornamento da casa de Deus139, que não está satisfeito com tanta variedade da polidez de 

mármores como do arranjo dos costumes e ama as almas puras muito mais que as paredes 

douradas. Isso não quer dizer contudo que a fachada deste templo não esteja adornada; mas 

está de excelentes armas, não de pedras preciosas. Em vez de coroas de ouro, que foram 

cobertas os muros do primeiro, o segundo está carregados com escudos impenetráveis 

pendentes de todas as partes. E esta casa está provida de bons arneses, celas de cavalos, 

freios e lanças em vez dos castiçais, incensários e vasos de que estava cheio o dos antigos 

sacerdotes. Todas estas coisas fazem ver claramente que os nossos homens são animados 

pelo mesmo zelo pela casa de Deus, que disse certa vez o grande capitão dos exércitos 

quando animado pela raiva eda mão armada não de ferro, mas um açoite de cordas, ele 

entrou no templo e expulsou dele os vendedores, ele derrubou as mesas dos traficantes e 

jogou no chão todas as tendas dos que vendiam pombas140, julgando que era algo 

degradantee totalmente indigna profanar a casa de oração com essa espécie de negócios e 

tráfego temporal. Assim, nossos senhores piedosos, encorajados pelo exemplo de seu Rei e 

vendo que os lugares santos estavam manchados com os infiéis com muita maior 

indignidade e de uma maneira muito mais insuportável do que por comerciantes antigos do 

templo, vieram a instalar-se na casa de santidade com seus cavalos e armas. E, depois de 

haver feito está morada e dos demais lugares sagrados toda a infâmia e todos os horrores 

de uma infidelidade tirana, desempenham dia e noite neste mesmo lugar, ocupações úteis e 

honestas. Honram com uma santa emulação o templo de Deus pelos os serviços que fazem 

aqui regularmente e com sinceridade de coração, sacrificando todos os dias com uma 

devoção constante não a carne das bestas, ao modo comoos antigos judeus, mas as vítimas 

verdadeiramente pacíficas de uma caridade fraterna, de uma obediência devota, de uma 

pobreza voluntária.  

10. Essas maravilhas que se passam em Jerusalém, animam a todos os povos da 

terra. As ilhas escutam estas novidades e os povos mais remotos sentem-se entusiasmados 

por elas; e vem a estabelecer-se aqui de todos os lados, do oriente e do ocidente, como uma 

torrente que  alegra a cidade de Deus. Mas o mais agradável e mais útil é que entre a 

grande multidão de pessoas que vêm a este lugar você verá muito poucos os que não são 

_______________  
 
139 Ps. 92, 5. 

140 Io. 2, 15. 
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criminosos, maus, ladrões, sacrílegos, assassinos, adúlteros ou perjuros. Para que, assim 

como sua viagem produzum duplo bem, assim também resulta dele uma dupla alegria, pois 

se regozija por sua partida os do país de onde saem e por sua chegada estes aos quais vem 

a socorrer com suas pessoas. Assim, eles são úteis para uns e para outros; a estes, 

aparecendo para defendê-los, e àqueles cessando de oprimi-los. Por um lado, o Egito está 

cheio de alegria em sua partida; do outro,Sião e as filhas de Judá estão cheios de alegria 

para a proteção que recebem em sua chegada, o Egito se orgulha de estar livre de suas 

mãos e o Sião se vê em maior segurança pela força do seu braço. Aquele perde com agrado 

os que roubavam com crueldade e esta recebe alegre aos que vem defendê-la com 

fidelidade, sendo uma mesma causa da desolação saudável do Egito e do doce consolo de 

Jerusalém. Assim sabe Cristo vingar-se perfeitamente de seus inimigos; e, assim costuma 

ter sucesso não só deles mesmos, mas por si mesmos, mais gloriosamente como o faz com 

mais poderosamente. No qual não há menos prazer do que proveito, porque começa a ter 

por guardas aos mesmos que por tanto tempo haviam sido opostos e faz de um soldado fiel, 

seu próprio inimigo como uma vez fez de um Saulo perseguidor, um Paulo pregador141. 

Então não admira que, segundo a expressão do Salvador, a corte celestial expressa mais 

alegria pela a conversão de um pecador que se arrepende do que pela a perseverança de 

muitos justos que não têm necessidade dela. Porque a conversão de um pecador e de um 

ímpio é para muitos mais vantajosa do que nociva a má vida que traziam antes.  

11. Deus te salve pois, oh cidade santa!, O Filho do Altíssimo santificou para 

morada sua afim de trabalhar em ti e por ti a salvação de todas as nações da Terra. Salve, 

cidade do grande Rei, no qual se manifestaram maravilhas do mundo tão novos e tão 

agradáveis prodígios em todos os tempos desde o seu princípio. Deus te salve, soberana 

das nações, princesa das províncias, a posse dos patriarcas, dos profetas e mãe dos 

Apóstolos, origem da fé, glória e honra de todo o povo cristão. Deus permitiu-lhe ser 

facilmente combatida de modo que tu mesma fosses, para nossos corajosos guerreiros, 

ocasião de salvação, bem como o esforço e valor.  Oh!, terra da promessa, que, havendo 

em outro tempo manado leite e mel para o benefício de seus primeiros habitantes, agora 

mostra atodos os povos do universo os alimentos da vida, os remédios da salvação. Terra, 

volto a dizer, boa e excelentíssima, que recebendo em teu seio fecundo o grão celestial da  

abundância do coração paterno, produziu esta semente divina um número grande de santos 

_______________  
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mártires; que, como a mais fértil do que todas as terras não tem cessado de render em fiéis 

já o trigésimo, já o sextagésimo e já o centésimo fruto. De onde se vêque todos os que 

visitaram, plenamente saciados e ricamente cheios desta grande abundância de tua doçura, 

publicará em todo o mundo e não falam para aqueles que você não há visto, senão a 

magnificência da tua glória e das maravilhas que te fazem em ti. Sim, Cidade de Deus, de 

ti dizem coisas que são inteiramente gloriosas. Mas digamos nós mesmos agora também 

alguma coisa dessas grandes delícias de que gozas em louvor e glória de teu nome. 

 

CAPÍTULO VI  

 

A cidade de Belém 

 

12. Belém, que significa casa de pão, é a primeira que se apresenta para o 

sustento das almas santas; a qual primeiramente este pão vivo que desceu do céu se fez 

visível depois que a Virgem santa lhe deu a luz do mundo. Ali se mostra o presépio que 

serviu aos piedosos animais, neste casebre em que o feno que foi produzido no prado 

virginal, a fim de que, ao menos por esse meio, reconheça o boi o seu dono, e o asno a 

manjedoura de seu Senhor. Em efeito, toda carne é feno e toda sua glória é como a flor do 

feno142. Mas porque, não compreendendo o homem a honra na qual se havia criado143, foi 

justamente comparado aos animais irracionais e feito semelhante a eles, o Verbo, que era 

pão dos anjos, se fez o manjar dos animais, a fim de que quem houvesse deixado de nutrir-

se de pão de Verbo tivesse o feno da carne para comê-lo até que, reestabelecido em sua 

primeira dignidade pelo o homem Deus e trocado, pela segunda vez, de besta em homem, 

pudesse dizer como São Paulo: Embora tenhamos conhecido a Jesus Cristo segundo a 

carne, não o conhecemos já dessa forma144. Mas não creio que ninguém possa ter 

verdadeiramente esta linguagem se não aquele que aprendeu com São Pedro da boca da 

Verdade: As palavras que vos digo são o espírito e vida e a carne não servem de nada145. 

Certamente o que encontrou a vida nas palavras de Jesus Cristo, não se cuida, já da carne e 

_______________  
 
142 Is. 40, 6. 

143 Ps. 48, 13. 

144 II Cor. 5, 16. 

145 Io. 6, 64.  
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é seguramente do número dos bem aventurados que não têm vistos e têm acreditado146. Só 

as pequenas crianças têm necessidade do leite, e só as bestas têm necessidade de feno. Mas 

o que não peca pela boca é um varão perfeito e capaz de um alimento mais sólido e come o 

pão do Verbo sem ofensa, ainda que com o suor do seu rosto. Prega também com 

segurança sem escândalo, a sabedoria de Deus, mas somente aos perfeitos, distribuindo as 

coisas espirituais aos espirituais e não propondo a Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado, 

as crianças e as bestas senão com muita precaução e segundo sua capacidade. Com tudo 

isso, não é mais que um só e mesmo manjar o que tendo vindo dos pastos celestiais. A 

besta rumina e o homem come com suavidade; o que nutre os parvos e fortifica os 

perfeitos.  

 

CAPÍTULO VII 

 

Da cidade de Nazaré  

 

13. Se vê também perto desse lugar a cidade de Nazaré, que significa flor, onde 

o Verbo, que havia nascido em Belém foi nutrido como um fruto em flor para que o 

perfume dessa flor precedesse ao sabor do paladar e seu santo licor passasse dos narizes 

dos profetas às faces dos apóstolos; o qual contentado-se aos judeus com sentir sua 

fragrância muito ligeiramente, sacia-se inteiramente aos cristãos com as excelências de seu 

gosto. Com tudo isso, Natanael havia sentido que o odor desta flor era mil vezes mais 

suave que os mais excelentes aromas, o que o fazia dizer: É possível que Nazaré possa vir 

coisa boa? Mas, não satisfeito com sentir somente a fragrância deste odor, seguiu com 

grande vontade a São Felipe logo que lhe deu esta resposta: Vem e vê147. De forma que, 

encontrando-se cheio deste perfume maravilhosamente agradável e pelo atrativo desta 

fragrância, apaixonado pelo sabor, procurou, sendo ela mesma sua guia, chegar o quanto 

antes ao gozo do fruto, desejando experimentar com mais abundância o que não tinha 

sentido senão se não depassagem e gostar na pessoa o que em outro tempo não havia 

sentido mais que de forma ligeira. Vejamos todavia se o bom olfato de Isaac não nos têm 

querido vaticinar algo semelhante logo que sentiu a fragrância nas roupas de Jacó. A 

Escritura fala assim: Ao ponto que sentiu a fragrância de suas vestes (de Jacó, sem 

_______________  
 
146 Io. 20, 29.   

147 Io. 1, 46. 
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dúvida): E aí, disse: o odor de meu filho como o odor de um campo fértil,há que ser dado 

sua benção ao Senhor148. Sentiu a fragrância das vestes, mas não reconheceu a pessoa que 

a levava, e, havendo tomado grande prazer no odor que saía desta roupa, como se tivesse 

sido de uma flor muito perfumada, não gostou da doçura do fruto interior ao ficar 

privadopor um tempo do conhecimento do mistério e de seu filho eleito. Mas a quem se 

dirige tudo isso? A veste é o Espírito, e a letra, a carne do Verbo. Os judeus não conhecem 

ainda no momento o Verbo na carne nem a divindade no homem, nem foram capazes de 

descobrir o sentido espiritual que está encerradosob o veio da letra. E, tateando pelo 

exterior da pele do cabrito que lhes expressou a semelhança do filho maior, quer dizer, do 

primeiro e antigo pecador, não tem podido chegar todavia ao conhecimento da verdade 

pura. Certamente, aquele que vem ao mundo para desfazer o pecado e não para cometê-lo, 

não se fez visível na carne do pecado, se não somente na semelhança da carne de pecado; 

para que como Ele mesmo explicou, aqueles que não enxergam, enxerguem e os que 

enxergam, cessemda cegueira149. Enganado, pois, o profeta por esta semelhança e estando 

cego ainda o dia de hoje, da sua benção a aquele que não conhece quando não reconhece 

por milagres o que é sagrado às Escriturase descobrem; e, tocando com suas próprias mãos, 

atando-o, açoitando-o, esbofetando-o, permanece todavia na ignorância, 

quandoressuscitado. Em efeito, se haviam conhecido, não haviam crucificado jamais ao 

Senhor da glória150. Discutiremos agora brevemente pelos demais lugares santos, e, já que 

não podemos visitar a todos, visitemos alguns, falando sucintamente dos mais 

consideráveis e insignes, posto que não estejamos em disposição de admira-los cada um 

em particular.  

 

CAPÍTULO VIII 

 

Do monte das Oliveiras e do vale de Josefat  

 

14. Se sobe à montanha das Oliveiras e se desce ao vale de Josefat a fim de que 

pensei de tal forma nas riquezas da divina misericórdia, que não percam a memória dos 

rigores do último juízo. Porque, se bem que Deus está disposto a perdoar, pela grandeza 

_______________  
 
148 Gen. 27, 27.  

149 Io. 9, 39. 

150 I Cor, 2, 8.  
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infinita de sua clemência, seus juízos, com tudo isso, são um abismo infinitamente 

profundo, que nos deve fazer conhecer que é extremamente terrível nos desígnios que tem 

sobre os filhos do homens.Davi mesmo, quem nos assinala o monte das Oliveiras quando 

disse: Senhor, salvarás aos homens e as bestas segundo faz, Deus meu, multiplicada tua 

misericórdia, não deixa nem no mesmo salmo de falarmos do vale do juízo universal em 

outros termos: O pé da soberba não chega até mim; e a mão do pecador não me tira de 

meu posto151. E confessa que tem um extremo horror a este precipício quando fala e ora 

desta forma em outro lugar: Transpassa minha carne com o sentimento de teu temor, pois 

estou possuído de espanto à ideia de teus juízos152. O soberbo cai e se faz em pedaços 

neste vale; mas o humilde desce até ele e não corre perigo. O soberbo busca desculpas para 

seu pecado e o humilde se acusa dele, sabendo que Deus não julga duas vezes uma mesma 

coisa e que, se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados outra vez153.  

15. Certamente, não considerando o soberbo que coisa tão terrível seja cair 

entre as mãos de Deus vivo, busca facilmente palavras de malícia para alegar desculpas a 

seus pecados. E, na verdade, é uma extrema malícia não ter lástima de si mesmo, desejar a 

confissão, que é o único meio que lhe resta depois da culpa, e encerrar o fogo em teu seio, 

em vez de sacudi-lodali, sem querer prestar a orelha ao conselho do Sábio, que te está 

dizendo: Tem lástima de tua alma, procurando agradar a Deus154. E como aquele que é 

mal para si mesmo pode ser bom para o outro? Agora,se vai julgar o mundo; agora o 

príncipe deste mundo vai ser jogado fora155. Quer dizer, fora de teu coração, se é que, 

humilhando-te te julgas a ti mesmo. O juízo do céu se faráquando o céu mesmo seja 

chamado do alto e a terra do baixo para fazer a separação de seu povo156. É de temer que 

neste juízo seja precipitado com o príncipe das trevas e seus anjos se todavia não te tenhas 

julgado. Porque o homem espiritual que julga todas as coisas não será réu de ninguém157. 

Também por isto mesmo o juízo começa pela casa de Deus, a fim de que, chegando o Juiz, 

ache aos que lhe são conhecidos julgados já e não lhe reste mais que prestar respeito deles 

_______________  
 
151 Ps. 35, 7. 12. 

152 Ps. 118, 120. 

153 I Cor. 11, 31. 

154Eccli. 30, 24. 

155 Io. 12, 31. 

156 Ps. 49, 4. 
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quando sejam julgados os que não estão em trabalho dos homens nem são aflitos com os 

homens 158.   

 

CAPÍTULO IX 

 

De Jordão  

 

16. Com que alegria o Jordão recebe aos cristãos depois que tem a glória de ter 

sido consagrado pelo batismo de Jesus Cristo! Seguramente, o leproso da Síria se alijou 

muito da verdade quando preferiu não sei que águas de Damasco às de Israel159, tendo 

dado, devoto, nosso Jordão tantas provas de obediência às ordens de Deus quando, detendo 

seu curso por um milagre inteiramente evidente, era seco a fim de dar livre passagem ao 

profeta Elias160, já a seu discípulo Eliseu, por dizer alguma coisa do mais antigo, ao grande 

capitão Josué e a todo o povo que o acompanhava161. Enfim, qual dentre todos os rios foi 

mais exaltado que este, que recebeu uma consagração particularíssima com a presença 

sensível e manifesta da Santíssima Trindade? O Pai fez aqui ouvir sua voz, o Espírito 

Santo se fez aqui aparecer na figura de uma pomba e o Filho foi batizado aqui em sua 

própria pessoa. Com grande razão, pois, todos os cristãos experimentam em suas almas, 

obedecendo a Jesus Cristo, esta mesma virtude que o sírio Naamán sentiu em seu corpo162 

seguindo o conselho do profeta.  

 

CAPÍTULO X 

 

Do Calvário 

 

17. Ao sair de Jerusalém vá ao lugar do Calvário, onde o verdadeiro Elias, 

depois de ter servido de piada às crianças insensatas, mereceu o doce riso da glória eterna 

_______________  
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159 4 Reg. 5, 12. 

160 4 Reg. 2. 

161Ios. 3. 

162 4 Reg. 5, 14. 
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para aqueles de quem disse: Deixai vir a mim os pequeninos que o Senhor me deu163. 

Meninos inteiramente bons, as quais, em oposição aos outros maliciosos, o salmista 

convida a cantar os louvores de Deus por estas palavras: Saudai, meninos, ao Senhor, 

saudai seu santo Nome164, a fim de que este louvor se faça perfeito na boca dos santos 

infantes e daqueles que estão ainda ao peito de suas mães, posto que faltou nos invejosos 

ingratos, de quem se queixa o Senhor por estas palavras sentidas do profeta: Tenho 

alimentado e mantido filhos, mas eles me desprezaram165. Subiu, pois, à cruz nosso Calvo 

místico e foi exposto ao riso do mundo pela a salvação do mundo. E, trabalhando por tirar 

o pecado, o rosto e a frente descobertos, não tendo dificuldade em expor-se não somente à 

vergonha, mas também ao suplício de uma morte tão ignominiosa como cruel para livrar-

nos do opróbrio e restabelecer-nos na glória eterna. Nem isto é maravilha. Porque de que 

deveria envergonhar-se quem de tal forma nos tem lavado de nossos pecados, que tem sido 

não como uma água que arrasta as sujeiras e as detém em si, mas como um raio de sol que 

as seca conservando sua pureza? Também é a mesma sabedoria de Deus, que alcança a 

todas as partes por conta de sua limpeza singular.  

 

CAPÍTULO XI 

 

Do Santo Sepulcro  

 

18. Entre estes santos e amáveis lugares, o sepulcro tem, em certa maneira, a 

primazia e se sentem não sei que movimentos de maior devoção em lugar em que nosso 

Senhor repousou depois de sua morte que em todos os outros em que esteve durante sua 

vida. Até a memória de sua morte nos move, com mais eficácia que a de sua vida, aos 

sentimentos de piedade e devoção. Julgo que isso vem da doçura que apareceu naquela, 

enquanto não se vê se não austeridade nesta. De forma que o repouso do sonho é mais 

agradável à fraqueza humana que o trabalho de uma vida laboriosa, e a segurança de uma 

boa morte, mas do que a retidão da vida. A vida de Jesus Cristo me tem sido dada para 

modelo da minha, mas sua morte tem sido o resgate da morte que eu mereci. Aquela que 

tem instruiu minha vida, esta destruiu minha morte. Sua vida, em verdade, foi penosa, mas 
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sua morte preciosa; e tanto uma quanto a outra me tem sido inteiramente necessárias. De 

fato, de que pode servir a morte de Jesus Cristo a quem tem uma vida má, ou a vida do 

mesmo Salvador ao que morre em estado de condenação? Pensam vocês que ainda agora a 

morte de Jesus Cristo livra da morte eterna aos que vivem aqui embaixo em pecado até a 

morte? O que a santidade de sua vida tirou de seu cativeiro aos santos padres que haviam 

morrido antes de nosso Senhor? Não está escrito: Que homem viverá sem ver a morte e 

quem livrará a sua alma da potência do inferno?166 Mas como ambas as coisas não são 

igualmente necessárias, quer dizer, o viver piedosamente e o morrer com segurança de 

nossa salvação, nos tem ensinado a viver com sua vida e a morrer com segurança com sua 

morte. Posto que morreu para ressuscitar e dado aos que morrem uma esperança certa de 

sua ressurreição. Mas acrescentou um terceiro benefício, sem o qual todos os outro não 

serviriam de nada, ao perdoar os pecados. Pois, pelo o que olha a verdadeira e soberana 

bem-aventurança, que aproveitaria qualquer retidão ou uma vida longa ainda que tivesse 

manchado do pecado original? O pecado precedeu para que a morte lhe seguisse; se o 

homem houvesse evitado, jamais haveria gostado à morte.   

19. Pecando, pois, perdeu a vida e encontrou a morte, porque não somente Deus 

o havia assim predito, senão que era uma coisa muito justa que o homem morresse se 

pecasse. Porque que coisa mais conforme à justiça que a pena de talião? Pois, sendo Deus a 

vida da alma, como esta é a vida do corpo, é justo que, havendo querido perder o princípio 

de sua vida pecando mortalmente, perde-se também, a seu apesar, o poder da vida ao seu 

corpo. Voluntariamente desejou a vida não querendo viver mais; é justo, pois, que não 

pudesse dá-la mais a quem quisesse nem da maneira que quisesse. A alma não quis deixar-

se governar pela bondade de Deus; seu corpo, pois, não seja mais governado por ela. Se ela 

não obedeceu mais a seu superior, porque terá de mandar em seu inferior? Posto que o 

Criador encontra a sua criatura em rebelião, é justo também que a alma encontre 

resistência na carne, que não está senão para servi-la. Feito o homem transgressor da lei de 

Deus, justamente merece encontrar em seus membros uma lei que resista à lei de seu 

espírito e que lhe reduza à servidão pela a lei do pecado167. O pecado, como diz a Escritura, 

põe em separação Deus e nós168; faça a morte, portanto, a separação também entre nosso 

corpo e nós. Como a alma não tem podido ser separada de Deus senão pelo pecado, tão 
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pouco o corpo pode ser separado dela senão pela morte. Porque se queixa do rigor do 

castigo, posto que não sofre em seu vassalo senão o que ousou empreender contra o seu 

Senhor? Certamente, nada era mais congruente que produzir a morte de outra morte, a 

espiritual engendrar a corporal; a criminal, a penal; a voluntária, a necessária.  

20. Assim, tendo sido condenado o homem a estas duas mortes nas duas partes 

que a compõem, uma espiritual e voluntária e outra corporal e necessária, o honrável Deus, 

por sua benevolência e por seu poder, trouxe o remédio para ambas com apenas sua morte 

corporal e voluntária e condenou as duas que nós merecemos pela única que ele quis sofrer 

por nosso amor. E isso se fez com toda a justiça possível, porque, havendo sido a uma 

destas mortes o fruto do pecado e a outra sua pena, Jesus Cristo tomando sobre si a pena 

sem haver cometido o pecado, nos mereceu justamente a vida e a santidade apenas pela 

morte que quis sofrer em seu próprio corpo. De fato, se não tivesse padecido 

corporalmente, não haveria satisfeito a nossa dívida; e, se não tivesse morto 

voluntariamente, não teria mérito nenhum a sua morte, pois, como já temos dito, se o 

pecado é fruto da morte, e a morte a dívida do pecado, remetendo-nos Jesus Cristo ao 

pecado e morrendo pelos pecadores, desfez o fruto da morte e sua dúvida inteiramente 

paga. 

21. Mas de onde sabemos que Jesus Cristo tem o poder de redimir os pecados? 

Nós o sabemos certamente, porque é Deus e porque pode tudo o que quer. Mas como 

conhecemos que é Deus? Seus milagres são de uma prova convincente. Pois, sem falar dos 

oráculos dos profetas e do testemunho que nos foi dado pela a voz do Pai, que se fez ouvir 

com magnificência ouvir desde o céu por meio da glória brilhante que apareceu sobre o 

monte Tabor, faz coisas que são impossíveis a outros. E, se Deus está por nós, quem 

poderá ser contra nós? Se Deus nos justifica, quem poderá condenar-mos? Se Ele mesmo é 

e não outro a quem confessamos nossas culpas todos os dias dizendo-lhe: Apenas contra ti 

pequei169, quem melhor, ou melhor dizendo, qual outro poderá condenar-nos ao pecado 

que tem sido cometido contra Ele? Não poderá ele fazer, podendo todas as coisas? Quem? 

Está em meu poder, se quero perdoar o que se tem feito contra mim; e Deus não poderá 

redimir o que se fez contra ele se é todo poderosos para redimir os pecados e só quem pode 

redimi-los, posto que tem sido cometido apenas contra ele, certamente é bem aventurado 
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aquele a quem não imputa seu pecado. Assim, vês claramente como Jesus Cristo pôde 

perdoar os pecados pelo poder de sua divindade?  

22. Mas agora, quem duvidará de sua vontade? Pensais que aquele Senhor que 

se revestiu de nossa carne e que quis padecer nossa morte poderá recusar-nos sua justiça? 

Se encarnou voluntariamente, padeceu voluntariamente, foi crucificado porque quis e 

retirará de nós apenas sua justiça? Não; nos tem manifestado que o quer por sua 

humanidade o que nos consta que pode por sua divindade. Mas de onde tiramos nós esta 

segurança que ele destruiu a morte? De que ele sofreu sem ter merecido. E de que razão se 

nos pediria segunda vez uma dívida que Ele mesmo pagou já por nós? Aquele mesmo 

Senhor que apagou a dívida do pecado, comunicando-nos sua justiça, satisfez plenamente a 

obrigação da morte e nos deu a vida. Assim, a vida retornou pela morte mesmo e a justiça 

foi restabelecida pela destruição do pecado, posto que pela morte de Cristo, a morte tem 

sido lançada fora e nos é imputada sua justiça. Mas como pôde morrer Aquele que era 

Deus? A resposta é muito fácil: porque era homem também. E como pôde satisfazer por 

outro a morte deste homem? Muito bem, pode porque era também justo. Verdadeiramente, 

porque era homem podia morrer, e porque era justo, não morreu inutilmente. Quer dizer 

que um homem manchado do pecado não é capaz de satisfazer por outro a obrigação da 

morte, posto que cada um morre por si mesmo. Mas aquele que não está obrigado a morrer 

por seu próprio crime, há de morrer em vão por outro? Certamente, quando é coisa mais 

indigna que morra aquele que não tem merecido a morte, tanto é coisa mais justa que viva 

este, por quem aquele deu a vida.  

23. Mas que justiça há, dizem, em que o inocente morra pelo culpado? Confesso 

que isso não é justiça, mas misericórdia. De fato, se fosse justiça, não morreria 

gratuitamente, mas por obrigação; e, se for por obrigação, à bem da verdade, morreria, mas 

aquele por quem morreria, não viveria. E, se não há justiça nisso, tão pouco há nada contra 

a justiça; de outra forma, a justiça de a misericórdia não poderiam achar-se numa mesma 

pessoa. Mas ainda que um justo pudesse satisfazer-se sem injustiça por um pecador, como 

um pode satisfazer por muitos? Parece que seja bastante, para guardar a justiça, que a 

morte de um só de apenas a outro a sua vida. Escuta a resposta do Apóstolo: Assim como 

pelo pecado de um só caíram na condenação todos os homens, assim, pela justiça de um 

só, os homens recebem a justificação da vida. Pois do mesmo modo que muitos se fizeram 

pecadores pela desobediência de um só homem, assim muitos serão feitos justos pela a 
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obediência de um só170. Mas um pode restituir um a justiça a muitos, mas não a vida. Sem 

dúvida, o apóstolo diz: a morte entrou por um homem no mundo, e a vida por outro 

homem; e assim como todos que morrerem em Adão, assim todos também serão 

vivificados por Cristo171. Que? Havendo pecado um só todos se sentiram culpados? E a 

obediência de outro não poderá aproveitar mais que a um só? É possível que a justiça de 

Deus seja menos poderosa para socorrer do que para condenar? Ou que Adão tenha tido 

mais poder para o mal que Jesus Cristo para o bem? O pecado de Adão me foi imputado; e 

a justiça de Jesus Cristo não me aproveitará em nada? Perdi-me na desobediência do 

primeiro; e não me restabelecerei à obediência do segundo? 

24. Mas há muitas razões, dizes, para que todos nós contraíamos a culpa de 

Adão, posto que todos pecamos nele, por quando estávamos todos encerrados nele quando 

pecou, e todos temos sido engendrados de sua carne pela própria concupiscência da carne. 

Mas quem duvida que o nascimento segundo o espírito que nós temos de Deus não é algo 

mais íntimo que aquele que temos tido de Adão segundo a carne, sendo certo que 

estivemos em Jesus Cristo segundo este espírito muito antes que estivéssemos em Adão 

segundo a carne? Mas com tal que confiemos ser o número ditoso daqueles de quem o 

Apóstolo, falando do Pai em relação de seu Filho, disse: Qual nos elegeu nele antes da 

criação do mundo!172 O evangelista São João dá também o testemunho do nascimento que 

temos recebido de Deus quando fala daqueles que não tem nascido do sangue, nem da 

vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus mesmo173. E também em sua 

primeira carta: O nascido de Deus não peca, porque a geração celeste o conserva174. Mas 

a concupiscência carnal, dizem, testifica que tem origem da carne, e o pecado que sentimos 

nesta carne prova manifestamente que, segundo a carne, descendemos da carne de um 

pecador. Convenho nesta verdade; mas esta geração espiritual se faz sentir no coração, e 

não na carne, aqueles somente que podem dizer com São Paulo: Nós temos o sentido e o 

espírito de Jesus Cristo175. No qual conhecem também que tem feito um progresso tão 

grande, que não temem dizer com toda a confiança possível: Seu espírito dá testemunho a 
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nosso espírito de que somos Filhos de Deus176. E todavia: Nós não temos recebido o 

espírito deste mundo, senão o espírito que é de Deus, para conhecer os dons que nos tem 

feito177. Pelo espírito que é de Deus se difunde em nossos corações a caridade, do mesmo 

modo que pela carne, que vem de Adão, se insinua e se derrama em nossos membros a 

concupiscência. E assim como esta, que se tira do pai dos corpos, não se alija jamais a 

carne durante esta vida mortal, assim a caridade, que vem do Pai dos espíritos, não se 

aparta jamais da intenção os filhos que estão na perfeição.  

25. Se, pois, nascemos de Deus e somos eleitos em Jesus Cristo, que justiça 

haverá em que na geração humana e terrena seja mais poderosa para danar que a divina e 

celestial para fazermos bem, em que a extração da carne supere à eleição de Deus e em que 

a concupiscência canal, comunicada no tempo, prescreva contra seu eterno designo? Mas 

se a morte veio por um homem, porque a vida não se dará por outro homem, e outro 

homem tal como Jesus Cristo? Se todos temos morrido em Adão, por que não seremos 

todos vivificados em Jesus Cristo, e de uma maneira muito mais eficaz? Enfim, não é o 

mesmo o delito que a graça; porque temos sido condenados no juízo de Deus por um só 

pecado, enquanto que somos justificados pela graça depois de muitos pecados178. É, pois, 

verdade que Jesus Cristo tem podido redimir os pecados, porque é Deus, e pôde morrer, 

porque é homem, que morrendo pôde satisfazer a obrigação que tínhamos de morrer, 

porque é justo; e, enfim, que Ele só tem sido capaz de conceder a todos os homens a justiça 

e a vida, posto que de um só homem procediam em todos os homens assim o pecado como 

a morte.  

26. Mas também foi inteiramente necessário que este homem, retardando sua 

morte, quisesse por algum tempo viver entre os homens, a fim de que, pelas instruções 

frequentes e cheias de verdade, quis elevar-se ao conhecimento das coisas invisíveis, 

fortifica-se na fé por suas obras milagrosas e lhes forma-se em bons costumes pela 

santidade de suas ações. O que lhe faltou a este homem-Deus que teve sempre uma vida 

arrumada, justa e santa diante dos homens, que predicou sempre a verdade, que obrou 

prodígios e sofreu mil indignidades para nos conceder nossa salvação? E, se somarmos 

também a graça da remissão dos pecados, é dizer, a remissão gratuita de nossos crimes, 

não é isto seguramente a consumação perfeita da obra da nossa salvação? Certamente, não 
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devemos temer que lhe falte a Deus o poder ou que em Jesus Cristo, que sofreu, e tem 

sofrido com tanto excesso pelos pecadores, falte a vontade para perdoar com nossos 

pecados, desde que tenhamos o cuidado que devemos ter em seguir seus exemplos e 

venerar seus milagres e não nos façamos rebeldes à sua doutrina nem ingratos a seus 

sofrimentos. 

27. Enfim, tudo o que Jesus Cristo fez por nós, nos tem sido meritório; tudo nos 

tem sido necessário e vantajoso para nossa salvação; mesmo sua fraqueza não tem sido 

menos útil que sua majestade. Porque, se pela potência de sua divindade nos tirou do 

cativeiro do pecado, também pela fraqueza de sua carne destruiu todos os direitos da 

morte. Pelo o que lindamente disse o Apóstolo: O que parece fraqueza em Deus é mais 

forte que os homens179. Mas ainda esta necessidade, pela qual lhe agradou salvar ao mundo 

a fim de combater a sabedoria do mundo e confundir os sábios, pois possuindo a natureza 

divina e sendo igual a Deus, se abateu a si mesmo tomando a forma de um servo, sendo 

rico, se fez pobre por nosso amor; de grande, pequeno; de elevado, humilde; fraco, de 

poderoso que era, sofreu fome, sede e se cansou nos caminhos e sofreu voluntariamente, 

não por necessidade; esta espécie de necessidade, volto a dizer, não tem sido para nós um 

caminho de sabedoria, um modelo de justiça e um exemplo de santidade, segundo o que 

disse o mesmo Apóstolo: O que parece uma necessidade em Deus é mais sábio que os 

homens. Tão certo é que a morte nos livrou da morte, a vida do erro e a graça do pecado! 

Assim, a morte consumou sua vitória pela justiça, porque, havendo o justo satisfeito por 

uma dívida que não contraiu, tem justamente merecido recebeu o que perdoou. A vida tem 

satisfeito pela sabedoria o que era seu dever, ao darmos as instruções da verdade e o 

exemplo da santidade da vida que devemos ter; a graça redimiu os pecados pela potência 

de que acabamos de falar, porque tem feito absolutamente tudo o que tem querido. A morte 

de Jesus Cristo foi a morte de minha morte, posto que há a morte para que eu viva. E de 

fato, como será possível que aquele por quem a Vida morreu não viva? Pois quem temerá 

em adiante enganar-se no caminho da virtude e no conhecimento da verdade tendo a 

Sabedoria por guia e por construtora? Quem será tido por culpado depois de ter sido 

absolvido pela Justiça? Jesus Cristo dá este testemunho de si mesmo no Evangelho quando 

disse: Eu sou a vida180. E o apóstolo São Paulo nos assegura das duas coisas seguintes 
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quando fala de Jesus Cristo nesses termos: Nos tem sido dado por Deus Pai para ser nossa 

justiça e nossa sabedoria181.  

28. Mas se a lei do Espírito e da vida em Jesus Cristo nos livrou da lei do 

pecado e da morte, de onde vem que estamos sujeitos ainda à morte e que não gozamos do 

dom da imortalidade? A razão é para que a verdade de Deus se cumpra; pois como Deus 

ama a misericórdia e a verdade182, é preciso que o homem morra por ter Deus declarado 

assim; e é necessário também que ressuscite da morte à vida para que Deus não se esqueça 

de ter misericórdia. E, embora a morte não tenha um império perpétuo sobre nós, com 

tudo, lhe tem por um tempo, devido a verdade de Deus; do mesmo modo não é destruído 

inteiramente o pecado em nós, ainda que não exerça já tão poderosamente sua tirania em 

nosso corpo mortal. Por isso, São Paulo se glorifica de estar em parte livre da lei do pecado 

e da morte; e, por outro lado, se queixa das misérias e penas que sente algumas vezes da 

parte de uma e de outra lei quando clama contra os ataques do pecado por estas palavras 

lastimosas: Sinto outra lei em meus membros, etc183., ou seja, quando geme pelas misérias 

que lhe afligem, que são, sem dúvida, a lei da morte, aguardando com ânsia a liberdade de 

seu corpo184.  

29. Além disso, de qualquer maneira que os cristãos considerem todas estas 

coisas e outras semelhantes a elas que podem vir ao pensamento com ocasião do santo 

sepulcro, pois cada um tem em seu sentido sobre assuntos desta natureza, eu julgo que 

aquele que está sobre estes lugares e os vê em própria pessoa sentirá uma doçura de 

devoção muito sensível em sua alma e que a vista corporal do próprio lugar do repouso do 

Senhor lhe será extremamente proveitosa. Pois, ainda que este sepulcro esteja privado 

agora da possessão de seus membros sagrados, não deixa, com tudo isso, de estar pleno de 

nossos agradáveis mistérios. Eu os chamo de nossos, e muito nossos, de forma que com 

tanto afeto os abracemos com quanta segurança aceitemos as palavras do Apóstolo: Temos 

sido sepultados com Ele pelo batismo para morrer por Ele, a fim de que, assim como Jesus 

Cristo ressuscitou pela glória do Pai, assim também nós caminhemos em uma nova vida. 

Pois, se temos sido enxertados nEle pela semelhança de sua morte, o seremos também pela 
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semelhança de sua ressurreição185. Ah! Que coisa tão doce para os peregrinos, depois de 

haver sofrido das grandes fadigas de uma longa viagem, depois de ter escapado de uma 

infinidade de perigos a que se expuseram por mar e por terra, repousar enfim, nesse mesmo 

lugar em que seu mesmo Senhor foi posto em depósito! Certamente, creio que então 

recebem uma alegria tão grande, que não sentem mais as fadigas do caminho nem o 

gravame de seus gastos, mas que, segundo o pensamento da Escritura, se transportam de 

gozo logo que chegam ao santo sepulcro186, como percebem a recompensa de seus 

trabalhos e o prêmio de sua caminhada. Mas não penseis que por acaso, nem subitamente, 

nem pelo rubor comum de um povo enganado se haja feito tanta recomendação para todo o 

mundo este santo sepulcro, pois o profeta Isaías lhe predisse tão claramente muitos séculos 

antes nestes termos: Neste tempo se elevará da raiz de Jesé um príncipe que mandará nas 

nações; e as mesmas dirigirão orações a ele, e seu sepulcro será glorioso187. Assim, 

vemos efetivamente cumprido o que foi predito pelos profetas; e se é uma coisa nova para 

quem o vê com seus olhos, é antiga para aquele que leu as Escrituras. De forma que, se a 

novidade da alegria ao peregrino, a antiguidade tão pouco deixa de confirmar-lo com sua 

autoridade. E seja isto bastante para aquele que olha ao santo sepulcro.  

 

CAPÍTULO XII 

 

Do vale de Betfage 

 

30. Que direi que o lugar de Betfage, que era a mansão dos sacerdotes e o qual 

quase foi esquecido, compreende tanto o sacramento da confissão como o mistério do 

ministério sacerdotal? Betfage significa casa da boca. E está escrito: A palavra está 

próxima de tua boca e de teu coração188. Tenha presente que esta palavra não está nem em 

um, nem em outro somente, senão juntamente em ambos. Entretanto assim, a palavra 

produz a contrição saudável no coração do pecador, e esta mesma palavra destrói na boca a 

vergonha perniciosa para não estorvar a confissão que é inteiramente necessária. De onde 

vem o declarar a Escritura que há uma vergonha que traz pecado e uma vergonha que traz 
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185Rom. 6, 4. 5.  

186Iob. 3, 22. 

187 Is. 11, 10. 

188Deut. 30, 14.  
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glória189. A vergonha útil é a que nos dá confusão de ter cometido o pecado ou de cometê-

lo atualmente, e faz que, sem ser ninguém testemunha de tua ação, em relação com tudo 

isso, a vista de Deus, mais que aos dos homens com tanta maior retenção quanto sabes que 

Deus te é muito mais presente que a criatura e que o pecador tanto mais gravemente o 

ofende quanto o pecado lhe é mais essencialmente oposto. Sem dúvida, esta vergonha 

desterra o opróbrio e dispõe a glória quando não consente ao pecado, ou, cometido, o 

castiga pela penitência e o lança fora pela confissão se, com tudo isso, o testemunho de 

nossa consciência é o motivo de nossa glória. Mas, se algum tem vergonha de confessar o 

pecado que lhe pesa, esta vergonha produz o pecado e destrói a glória que vem do 

testemunho da consciência, ao estorvar esta tola vergonha, tendo a boca cerrada, que a 

língua ponha fora o pecado que a compulsão se esforça por lançar do fundo do coração; 

quando a exemplo de Davi deveria clamar: Não; eu não estorvarei a meus lábios falarem, 

Senhor; tu o sabes!190 Também deste pudor tolo e irracional, segundo penso, o rei 

penitente se fazia esta repreensão: Porque estive calado, a corrupção se envenenou em 

meus ossos191. O que igualmente lhe faz desejar que se ponha uma porta de circunspeção a 

seus lábios192 a fim de saber abrir sua boca para a confissão e cerrá-la para as desculpas. 

Enfim, perde abertamente esta mesma graça a Deus sabendo muito bem que a confissão e a 

magnificência são sua obra193. Certamente é um grande bem esta dupla confissão, pela a 

qual não ocultamos nossa malícia e anunciamos a magnificência da bondade e da potência 

divina; mas também isto é um puro dom da liberdade de Deus. Por isso lhe fala nestes 

termos: Senhor, não sofras que meu coração se deixe levar às palavras de malícia para 

buscar desculpas para meus pecados194. É, pois, muito necessário que os sacerdotes, como 

ministros que são de Deus, tenham um cuidado muito particular de insinuar palavras de 

temor e de contrição nos corações dos pecadores com tanta moderação, que não se 

espantem nem se retirem da confissão de seus pecados. Abram de tal forma os corações 

que não cerrem suas bocas e não dêem a absolvição sem aos que, estando verdadeiramente 

compungidos, confessem de todos os seus crimes. Pois, segundo a máxima do Apóstolo: É 

_______________  
 
189Eccli. 4, 25. 

190 Ps. 39, 10. 

191 Ps. 31, 3. 

192 Ps. 140, 3. 

193 Ps. 110, 3. 

194 Ps. 140, 3. 
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necessário crer de coração para ser justificado e confessar de boca para ser salvo. De outra 

forma, a confissão parece no morto como em quem não existe195. Qualquer, pois, que tenha 

a palavra na boca e não no coração é um vão ou um enganador; e aquele que a tem no 

coração e não tem na boca é ou soberbo, ou tímido.  

 

CAPÍTULO XIII 

 

De Betânia 

 

31. Além de tudo isso, ainda que me apresso a acabar, não devo de nenhum 

modo passar em silêncio à casa de obediência que significa o nome de Betânia, que era o 

castelo de Maria e de Marta onde Lázaro foi ressuscitado, a qual nos representa a figura da 

vida ativa e contemplativa e nos recorda o lugar em que a infinita bondade de Deus se 

manifestou com tanto esplendor aos pecadores e a virtude da obediência se fez tão 

ditosamente junta com os frutos da penitência. Basta, pois, com advertir sucintamente 

neste lugar que nem a prática das boas obras, nem o repouso de uma santa contemplação, 

nem as lágrimas da penitência serão jamais agradáveis fora de Betânia àquele Senhor que 

fez tanta estima da obediência, que quis perder a vida mais que esta virtude, fez obediente 

a seu Pai até a morte. Estas são, sem dúvida, aquelas riquezas que o profeta Isaías nos 

promete da palavra do Senhor: Deus, disse, consolará a Sião e a relevará de todas suas 

ruínas; trocará seu deserto no lugar de delícias e sua solidão se fará jardins do Senhor. 

Não se verá nela senão gozo e alegria, ações de graças e cânticos de agradecimento 196. 

Estas delícias da orbe, este tesouro celestial, esta herança dos povos fiéis, tem sido 

confiados à vossa fé, caríssimos, e se têm encomendado a vossa prudência e ao vosso 

valor. E vós sereis capazes de guardar fielmente este sagrado depósito com tal que não 

presumais nada de vossa prudência e de vossa força e só ponhais toda vossa segurança no 

socorro de Deus. Pois deveis saber que o homem não deve tirar seu apoio de sua própria 

força. Portanto, deveis dizer com o profeta: O Senhor é minha força, meu refúgio e minha 

libertação197. E também: Conservarei minha força para ti, Oh Deus meu!, porque és meu 

_______________  
 
195Eccli. 17, 26. 

196 Is. 51, 3. 

197 Ps. 17, 2. 
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protetor e meu Deus. Sua misericórdia me previnirá198. E todavia: não a nós, Senhor, não 

a nós, senão a teu nome, da glória199. Para que o Senhor que dirige vossas mãos à guerra e 

vossos dedos ao combate seja bendito em todas as coisas200.   

 

 

_______________  
 
198 Ps. 58, 10. 11. 

199 Ps. 113, 9. 

200 Ps. 143, 1. 


