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RESUMO

Concebemos a estrutura desta dissertação em três 

capítulos. O primeiro tem como foco de atenção a história de vida de Álvaro Pais, 

ressaltando os aspectos mais importantes concernentes à sua trajetória política e 

religiosa, junto à última querela envolvendo a potestas papalis e a potestas imperialis e 

por via de extensão, a sua posição diante dos problemas relativos à pobreza evangélica. 

No segundo capítulo voltamos nossos olhos para a visão  

do Prelado silvense acerca do clero de seu tempo, enfocando as denúncias concernentes 

ao mau comportamento dos membros da Ordo Clericorum, tendo em mente a sua 

hierarquia interna, a missão que exerciam junto à Ecclesia/Societas christiana, bem 

como,  a proposta de conduta moral que ele lhes apresenta. 

O terceiro capítulo versa sobre os diversos subgrupos 

sociais integrantes da Ordo laicorum, em que, para além de apontar as denúncias de 

Pais face ao mau comportamento dos seus inúmeros indivíduos, e verificar a conduta do 

homo medievalis ante aos problemas e inquietações provenientes das transformações 

pelas quais, passava a Cristandade na primeira metade do século XIV, analisaremos 

principalmente as funções sociais de tais segmentos (tradicionais e novos) e como 

estavam organizados entre si.
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EPÍGRAFE

"Mas o erudito que não tenha o gosto de olhar à volta de si 
mesmo, nem para os homens, nem para as coisas, nem para os 
acontecimentos, merece talvez, como dizia Pirenne, que lhe 
chamem um prestimoso antiquário. Mas, deveria ter o bom 
senso de renunciar ao nome de historiador".

Marc Bloch
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INTRODUÇÃO

O estudo da História pelo próprio contexto que se 

apresenta tem se diversificado, impondo aos seus estudiosos uma nova forma de 

se fazer história. Não cabe mais ao historiador, privilegiar somente os âmbitos 

político, econômico ou social, mas realizar uma análise histórica do conjunto dos 

fatos e  do objeto em estudo, procurando abranger também as estruturas mentais, 

as espirituais, os grupos dominantes, os grupos dominados, aspectos que fazem o 

"todo" social. 

O historiador moderno utiliza constantemente da 

interdisciplinaridade ao recorrer à ciências afins como: a Geografia, a Filosofia, a 

Sociologia, a Psicologia, a Antropologia, dentre outras. Além, do avanço 

tecnológico na área de informática, como recurso  de grande valia para os estudos

históricos1.

  Marc Bloch, em seu clássico Introdução à História, 

já ressaltava o papel do historiador, ao mencionar no capítulo VII,  da obra 

supracitada, a importância de o  historiador estar atento à tudo o que o cercava e a 

fazer a junção entre passado e presente, visando a compreensão  e a análise do  

objeto em estudo2.

É nesta perspectiva que pretendemos realizar a 

presente pesquisa, uma vez que o enfoque dado à sociedade medieval por Álvaro 

Pais, no Estado e Pranto da Igreja é pouquíssimo conhecido, conquanto os 

                                               
1 Cf. Ciro Flamarion S. Cardoso e Ronaldo Vainfas.(orgs.) Domínios da História: Ensaios de 
Teoria e Metodologia. Rio de Janeiro, Campus, 1997: 1 segs.
2 Cf. Marc BLOCH.  Introdução à História. 2a. ed., Lisboa, Publicações Europa - América, 1963, 
p.44.
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estudiosos da obra do Bispo de Silves, convergiram  o foco de atenção em sua 

grande maioria para a teoria política pelagiana, deixando de abordar mais 

profundamente os aspectos sociais que a obra contém, de modo que acreditamos 

ser uma boa ocasião para o fazer. 

O estudo da Idade Média em seus diversos aspectos, 

conta hoje com uma vasta produção historiográfica, especialmente entre a 

historiografia Francesa e Inglesa, bem como a portuguesa.  A produção histórica 

medieval no Brasil no tocante à obra de Álvaro Pais, ainda precisa ser explorada 

como uma  contribuição à mais para o estudo e a compreensão da sociedade latina  

da primeira metade do século XIV.

Do conjunto das principais obras pelagianas, a saber: 

O Espelho dos Reis , o Colírio da Fé Contra as Heresias e o Estado e Pranto da 

Igreja, este último, sem dúvida veio constituir para os especialistas uma das mais 

importantes e interessantes obras do medievo no período estudado. Ademais, essa 

obra espelha a imagem de um homem austero e de elevado espírito intelectual. 

Consoante o estudo do pensamento pelagiano 

destacam-se em sua grande maioria os estudiosos portugueses, cujos enfoques 

podemos delinear da seguintes forma: a) autores como João Morais Barbosa, 

Nicolas Iung3, Marino Damiata, dentre outros, buscaram tratar o Pensamento de 

Álvaro Pais no campo filosófico-político explorando os aspectos relativos à sua 

concepção a cerca da hierocracia pontifícia; b) Ogando Vasquez,  Alexandre 

Amaro, Isaac Vázquez, Antônio Domingues de Sousa Costa (a este, a 

historiografia portuguesa oferece destaque como pesquisador incansável da obra 

                                               
3 De acordo com João Morais Barbosa, coube a Nicolas Iung, ter chamado primeiramente a 
atenção para o texto final do Estado e Pranto da Igreja. Cf. Novos Contributos para a História 
Redaccional do De Statu Planctu Ecclesiae de Álvaro Pais. Lisboa, Euphrosyne, Revista de 
Filosofia Clássica. Nova série, Faculdade de Letras, 1990 : 308. vol. VIII.
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manuscrita  de Álvaro Pais), procuraram reconstruir a trajetória de vida alvariana 

através de um enfoque mais biográfico; c) Estudiosos como Alfredo Cocci, 

tiveram como preocupação, a exploração dos aspectos descritos por Álvaro Pais, 

de natureza social, religiosa e econômica.

Deve-se ressaltar no entanto, que  não existem 

estudos que tomam como base o Livro II do Estado e Pranto da Igreja, onde 

encontramos rica descrição da sociedade medieval, sob a visão do Bispo de 

Silves, cuja explanação encontra-se nos volumes IV e V da edição que 

compulsamos, dum total de oito. 

Nesse sentido, objetivamos uma análise da 

sociedade no âmbito sócio-histórico, abordando os diversos segmentos sociais 

retratados pelo Prelado Silvense na primeira metade do século XIV, consoante a 

sua visão bipartida da hierarquia social com o propósito de respondermos às 

questões/hipóteses decorrentes do lidar com a fonte, buscando abranger o 

comportamento da Ordo Clericalis e da Ordo Laicalis esboçadas pelo  Autor.

Assim, serve-nos de respaldo o que o tradutor do 

Estado, Miguel Pinto de Menezes disse numa passagem da Introdução ao V 

volume:

"Perante tão exaustiva descrição das mazelas humanas, 

somos levados a reconhecer que na literatura hispânica 

trecentista poucas obras haverá de tanto interesse 

informativo como esta. De fato, sua riqueza de dados 

sobre usos, costumes, idéias, e instituições dessa época, 

torna sua consulta imprescindível ao historiador, ao 

sociólogo, ao jurista, ao filósofo e ao teólogo, que tenha 
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de estudar o modo de agir, viver e pensar das classes 

sociais do tempo em que o autor pertenceu”4.

Com base no que dissemos, salientamos como um 

dos pontos da personalidade de Álvaro Pais, o fato de ele ter sido um cosmopolita, 

o que certamente lhe trouxe uma experiência acumulada considerável do modus 

vivendi das populações nos locais em que viveu, e igualmente, dos contatos 

mantidos com as pessoas que se relacionou.  

A trajetória de vida de Álvaro Pais, fez com que,  

por exemplo, tivesse permanecido, talvez em exílio voluntário, conforme iremos  

ver no capítulo primeiro, em Santiago de Compostela, região onde nascera, desde 

1337 até aproximadamente 1340. De acordo com Ilídio de Souza Ribeiro, Álvaro

“(...)Assistiu a um concílio da província eclesiástica dessa 

arquidiocese (...). Como d. Fr. Álvaro na obra da 

Lamentação da Igreja tratava matérias que diziam 

respeito aos Papa, Reys, Cardeaes, Arcebispos, Bispos e 

assim todas as demais dignidades ecclesiasticas e 

seculares, quereria consultar e ouvir os seos com  Irmãos, 

retocando e emendando a dita Obra em Compostella em 

1340, como fruto das conferências com os Sábios e 

ecclesiaticos(...)” 5.

As palavras de Souza Ribeiro, vem demonstrar o que 

acreditamos ser uma das maiores contribuições de nosso Bispo à História, qual 

seja, ter registrado uma descrição  minuciosa da sociedade de seu tempo, que ao 

seu ver, porém, na condição de bispo franciscano austero, necessitava  de uma 

                                               
4 Cf. Miguel Pinto de MENESES In: Introdução ao volume V do Estado e Pranto da Igreja.
Status Lisboa, Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 1995, p. 8.
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urgente reforma dos costumes, tal era o desregramento moral de todos os seus 

integrantes, desde os mais grados até os mais ínfimos.

O tema que propomos discutir - A Visão de Álvaro 

Pais, Bispo de Silves Acerca da Sociedade de Seu Tempo -, despertou nosso 

interesse, para além de outros fatores, pela riqueza de dados que oferece em sua 

obra. Oferecendo-nos uma ampla visão da sociedade medieval na primeira metade 

do século XIV. Através de todo um corolário de minuciosas denúncias, que não 

deixam de mostrar um contexto de transformações nos seus diversos ambientes 

sociais. 

Ademais, a sua obra, nos fornece a possibilidade 

ímpar de entrarmos em contato com uma realidade distante e longínqua de nossos 

dias, mas, plena de informações esclarecedoras sobre a sociedade medieval vista 

por nosso frade, que igualmente, por certo, refletem os sentimentos humanistas, 

éticos, solidários, participativos e igualitários, inspirados no Franciscanismo. 

Verifica-se na ótica pelagiana a proposta de um 

padrão de comportamento moral para os diversos segmentos da Societas 

Christiana, através da hierarquização que faz da sociedade – em clérigos e leigos-,  

como veremos mais adiante. Movido pela idéia de bipartição Álvaro propõe uma 

divisão social hierárquica tanto para o clero quanto para os laicos, o que 

demonstra novidade de seu pensamento que se corporifica com maior intensidade 

ao tratar dos leigos, assim os divide em 3 grandes blocos que organizamos da 

seguinte forma: primeiro, o dos Altos dignitários do poder secular e a Alta 

Nobreza; em segundo, os dos “plebeus” composto pelos intelectuais, pelos juristas 

                                                                                                                                
5 Cf.  Sob o Signo de Álvaro Pais. Colectânea de Estudos 2, (1953), p.219.
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e pelos burocratas; e, um terceiro, o dos débeis, composto pelo populacho urbano 

e rural. 

Repare-se que nosso autor tenta  impor à sociedade 

um modelo ideal de indivíduo para os diversos grupos sociais que enunciou, 

inclusive para aqueles que pouco conhecia, por não fazerem parte do seu métier,

como é o caso das mulheres, dos adolescentes, dos mercadores, indivíduos que 

não faziam parte do ambiente jurídico e religioso que era da sua alçada. Sendo 

assim, o olhar pelagiano sobre essas pessoas acaba ganhando uma perspectiva 

mais superficial do que os outros que conhecia com mais profundidade, 

dificultando-lhe uma visão mais acurada dessas pessoas, tal é o caso dos 

mercadores e camponeses, denominados sob a alcunha de débeis. Tem-se como 

débil, o que é fraco, diminuto e insignificante, ou seja, “sem grande importância” 

dentro da sociedade Alvariana, o que com certeza não refletia a realidade lusitana, 

já que Portugal, por exemplo, desde há muito possuía uma “burguesia” comercial 

atuante, mas poderia estar a refletir a castelhana, em que àquela época esse grupo 

social, de fato, era inexpressivo.

Propomos para esse trabalho algumas 

hipóteses/problemas que fazem parte de nossas indagações suscitadas pelo próprio

Estado, posto que a sociedade descrita por Álvaro Pais, era concebida por ele de 

modo bipartido, como ele próprio menciona: "Expostos pela graça de Deus os 

defeitos e transgressões da principal ordem, a clerical; passemos seguidamente 

para as transgressões da segunda ordem, a laical”6.

De antemão nos perguntamos porque o prelado 

silvense usa esse modelo bipartido, quando, o então vigente para a sociedade era o 

                                               
6 Cf. EPI II. Art. 28o , vol. V, ed. cit.: 251. 
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tripartido? Qual seria a preocupação do Bispo de Silves ao descrever as mazelas 

dos homens de seu tempo? Teria ele feito isto obedecendo a um caráter 

antropológico? Ou a descreveu apenas sob os prismas econômico/social/político e 

religioso?

Outro problema, concerne à prolongada estadia de 

nosso autor em Portugal. Tendo Frei Álvaro nascido na Galiza, vivido parte de sua 

vida na Itália, na condição de Franciscano, e depois, em Avinhão como 

penitenciário do papa João XXII, e boa parte do restante de sua vida como bispo 

em Silves, Portugal, perguntamo-nos: Teria o Bispo de Silves, igualmente tratado 

de modo específico da sociedade portuguesa de então, dada a sua permanência 

naquele bispado algarvio, durante aproximadamente 14 anos?    

Esta hipótese parte a princípio, não só da 

permanência de Frei Álvaro em Portugal, mas, das referências feitas a esse país no 

Estado e Pranto da Igreja. Segundo Morais Barbosa, coube ao Professor Antônio 

Domingues de Sousa Costa, a paciente tarefa de selecionar e catalogar todas as 

alusões feitas ao reino português pelo Bispo de Silves, o que demonstra que Pais, 

conhecia bem a realidade da sociedade portuguesa.7 Todavia, ao lado das 

referências à Portugal8, encontramos inúmeras passagens elucidativas à Espanha, 

em especial à nobreza castelhana. O que vem expressar o profundo conhecimento 

de nosso autor sobre essas regiões e nos faz pensar se o seu foco de análise não 

abrangeria uma região maior que o reino algarvio. Outrossim, salienta Chorão 

Lavajo, que mais do que um espanhol ou português, Álvaro se considerava um 

                                                                                                                                

7 Sobre as referências a Portugal contidas na obra de Álvaro Pais, confira: João Morais 
BARBOSA. O “De Statu et Planctu Ecclesiae”: Estudo Crítico. Lisboa, Universidade Nova de 
Lisboa, 1982, pp. 72 a 74; A. D. de Sousa COSTA. Estudos Sobre Álvaro Pais. Lisboa, Instituto 
de Alta Cultura, 1966, pp. 54 a 56. Ainda, EPI II. Art.27o  , Vol V, ed.cit.: 193 e  art. 30o :279.
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hispano, no sentido exato do termo para um medieval, qual seja, um cidadão 

pertencente à  grande nação hispânica.9  

Nesse sentido nos perguntamos o que há de inovador 

na sua divisão social. Como explicar a existência, em sua concepção de uma 

bipartição da sociedade tripartite? Cremos que isso pode ser explicado a partir do 

ideário - religioso e hierocrático -, e ao privilegiar o clero como o mais importante 

dos estados na sociedade. E aqui há que se entender a sua idéia de Cristandade e 

de governo, que se explica através  da primazia do sacerdotium sobre a Societas,  

ao sacerdócio deve pois, pertencer a mediação entre as coisas divinas e humanas, 

em detrimento do imperium, que deve ser o mediador entre o papa e os súditos, 

porém, subtraindo-se à autoridade pontifícia. Isso se justifica pelo ideal de 

unidade  que pressupõe como já dissemos, um modelo de sociedade por analogia 

a um corpo.  Embora o corpo seja feito de matéria e espírito, a alma é mais 

perfeita do que o corpo, porque é transcendente enquanto o corpo é perecível.

A esse respeito, reiteramos que a idéia de um 

Imperium Universalis na ótica de Pais confunde-se com a de Cristandade, uma 

vez, que esta significa como veremos no segundo capítulo, uma comunidade de 

povos em peregrinação10, e que  tem como meta alcançar a beatitude eterna. À 

                                                                                                                                
8 Morais Barbosa comprovou em suas pesquisas que as referências à Portugal só se tornaram 
presentes no Estado e Pranto da Igreja na redação feita em Tavira em 1340. Cf. Novos 
Contributos... Op. cit. : 307-308.
9 Cf. Joaquim Chorão Lavajo. Álvaro Pais um Teórico da Reconquista Cristã e do Diálogo 
Islamo-Cristã. Eboresia. Revista do Instituto Superior de Teologia. Ano VIII. 1995, nos. 15 e 16 
Op. cit., 73 segs.
10 Note-se a grande influência agostiniana no pensamento de Álvaro Pais. Santo Agostinho via a 
Societas como uma Cidade Terrestre na qual vivem juntos cristãos e pagãos, reunidos sob a forma 
do Império Romano e que está em marcha para a Cidade Celeste. No seio da  Cidade Terrestre, 
para guiá-la, a Civitas Dei já se faz presente através da Igreja. Cf: Guy BOURDÉ e Hervé 
MARTIN. As Escolas Históricas. Lisboa, publicações Europa-América, 1983: 18 segs. A esse 
respeito também salienta Etienne GILSON. A Filosofia na Idade Média. Trad. Eduardo 
Brandão.S. Paulo, Martins Fontes, 1995 : 306-307.: “Foi o que Agostinho percebeu muito bem e 
exprimiu claramente em seu De Opere Monachorum. Depois de Ter lembrado que, em toda cidade 
terrestre, os príncipes fazem questão de que cada cidadão faça a coisa comum passar na frente de 
seus negócios privados, acrescenta que essa regra se impõe mais imperiosamente ainda, “em sua 
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frente dessa comunidade encontra-se o Sumo Pontífice, o vicarius universalis de 

Cristo, que, como alega João Morais Barbosa, é a primeira razão da unidade de 

todos os homens na Cristandade11.

Se o papa é o chefe supremo da Cristandade, por 

que Álvaro Pais admite a instituição de  uma autoridade secular para governar os 

homens? A priori, devemos entender que nosso autor possui uma visão finalista 

da história da humanidade e dessa forma, concebe a Cristandade, segundo 

Barbosa, como uma “hierarquia de seres”, em cujo topo  encontra-se um “espírito 

puro”, que é Deus, criador de todas as coisas e pelo qual todas as coisas existem. 

Nesta sociedade de forma piramidal, nota-se a premente superioridade do 

Sacerdotium sobre o Imperium. Nela encontramos vários “cidadãos” que 

compõem sua base; logo acima, temos vários reinos, cada qual com os seus 

dirigentes. Estabelece-se aí outra forma de unidade, a terrena. Dentre os diversos 

reinos da Terra, há uma natural divisão entre fiéis e infiéis. Os fiéis à fé católica 

unem-se sob uma mesma autoridade: a do Imperador Cristão.12

Nota-se portanto, que o modelo alvariano de 

sociedade necessita de um poder direcionador para as coisas terrenas. Assim, a 

necessidade de uma autoridade secular se explicaria a partir da finalidade para a 

qual o imperium fora constituído. Posto que a alma é mais perfeita que o corpo, 

porque (além de regê-lo), possui a capacidade de discernimento entre o bem e o 

mal.  

                                                                                                                                
república”, ao cidadão dessa eterna cidade que é a Jerusalém terrestre. Todos os mosteiros, onde 
quer que estejam situados, devem pois, manter o produto do trabalho de suas mãoes à disposição 
dos irmãos indigentes, quaisquer que sejam os mosteiros a que estes pertençam, pois há uma só e 
única república de todos os cristãos: Omnium enim Christianorum una respublica est”. Cf. A 
Filosofia na Idade Média. Trad. Eduado Brandão.S. Paulo, Martins Fontes, 1995 : 306-307.
11 Cf. João Morais BARBOSA. O De Statu... Op. cit.: 338 segs.
12 Ibidem: 339 segs.
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Assim sendo, a sociedade alvariana é composta de 

um “único corpo místico” do qual todos os fiéis seriam membros. Se recorrermos 

às Sagradas Escrituras, veremos que o povo de Deus é único e professa uma só fé 

e um só batismo, logo, fazem parte de uma só Igreja13.

Com base no que dissemos, há que salientar que o 

bispo de Silves como já dissemos, era um homem de cultura erudita14 (elitista), 

restrita a uma minoria. O esse tipo de educação era quase inacessível aos menos 

grados da sociedade, tanto pela obrigatoriedade do latim quanto pela longa 

duração e pelos altos custos dos cursos universitários. Desta feita, era natural que 

mediante o seu caráter austero, visse segmentos como os mercadores (que quando 

letrados possuíam apenas um ensino rudimentar da gramática para a redação de 

contratos e algumas noções de contabilidade)15 e os camponeses (em sua maioria 

analfabetos), com um certo desdém intelectual, tratando-os como gente rude e 

ignorante.

A despeito desse olhar e ao propor um padrão de 

comportamento para o componentes dos diversos grupos sociais, o prelado 

silvense acaba por conceber para a sociedade um sistema de exclusão. Assim, 

todos aqueles que fossem inaptos física e intelectualmente, deviam se afastar do 

exercício de funções importantes como o cardinalato, o bispado, a advocacia, a 

procuradoria, o juizado, etc., Assim, temos de um lado, uma visão finalista da 

humanidade com o intuito de reverter a situação de pecado em que o homem se 

encontrava, subtraído ao constante perigo de por a perder a si e aos outros, diante 

da incompetência no exercício de suas funções. De outro, para evitar essa 

                                               
13 Cf. Epístola de S. Paulo aos Romanos, 8, 8-11; aos Efésios, 2, 15-16;
14 Maiores inf. sobre Cultura Erudita e Cultura Popular. Cf. Jacques Verger. Homens e Saber na 
Idade Média. Trad. Carlota Boto. Bauru, SP, EDUSC, 1999: 64 a 68.
15 Cf. Jacques Verger. Homens e Saber... Op. cit. : 79 segs.
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situação, o autor cria espaços sociais definidos em função de sua concepção de  

hierarquia. Esse sistema de exclusão pode-se justificar por meio das denúncias 

que faz aos erros humanos. 

A novidade no pensamento social pelagiano, está 

como já dissemos, na enumeração que faz de grupos sociais, ainda alheios à 

tradicional tripartição de ordens, como é o caso, dos advogados, dos tabeliães, dos 

notários, dos professores, dos estudantes, e por extensão, dos boticários, dos 

botânicos, dos físicos, dos médicos, etc., talvez por estarem numa relação de 

oposição às três ordens fundamentais – clero, nobreza e servos -, posto que não se 

encaixavam em nenhuma das ordines mencionadas, embora, os intelectuais 

pudessem serem nobres e pertencer ao clero, ou como acontecia muitas vezes, de 

alguns clérigos serem comerciantes, mas enquanto grupos sociais encontravam-se 

ainda desajustados.

Cremos que os relatos, quaisquer que sejam eles,  

apresentados por um autor, sem dúvida, são frutos de sua própria experiência de 

vida, de sua formação e de sua cosmovisão. Isso aplica-se também a Álvaro Pais. 

Por isso, evitando cometer anacronismos, como método de trabalho iremos 

precipuamente dialogar com Álvaro, analisando e comentando suas impressões, 

bem com esclarecendo dados e aspectos que o seu texto apresenta, com os quais 

os leitores de hoje não estão familiarizados, apoiadas numa bibliografia 

especializada.

Nossa proposta de trabalho encontra-se em  

consonância com a Linha de pesquisa do Mestrado em História da Universidade 

Federal de Goiás, intitulada "História das Relações Cidade-Campo", cuja 

incidência reside no estudo das relações concernentes ao processo de urbanização 
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e suas conseqüências diversas no campo e na cidade, tendo esse processo se 

dinamizado a partir dos séculos XIV e XV na Europa, devido ao fato de  se tratar 

de um estudo sobre as transformações pelas quais passava o homem medieval e a 

sociedade ocidental, consoante a visão de Álvaro Pais.

Por conseguinte, concebemos a estrutura desta 

dissertação em três capítulos. O primeiro tem como foco de atenção a trajetória de 

vida de  Frei Álvaro inserida em seu tempo, ressaltando seus dados biográficos, o 

seu envolvimento com os conflitos político-religiosos vigentes, a saber, sua 

postura diante da potestas spiritualis e temporalis, as questões relativas  à Pobreza 

de Cristo e dos Apóstolos, à última querela entre o Papado e o Império, sobre o 

exercício do  poder na Cristandade. Ressaltando dentre outros pontos o seu caráter 

hierocrático e canonístico que o moveu a expressar os preceitos doutrinários 

contidos em sua obra. 

No segundo  dirigimos nossa atenção para a visão do 

Bispo de Silves, acerca do comportamento incorreto dos membros da Ordo 

Clericalis, a mais eminente no Medievo, cujas atitudes estavam em franca  

oposição às suas origem e finalidade. Sob essa perspectiva, conforme poderemos 

verificar adiante, notaremos a tônica denunciadora e crítica das mazelas dos 

clérigos, ao mesmo tempo em que o autor descortina o caminho que deviam voltar 

a trilhar, a fim de corresponderem fielmente à vocação que tinham abraçado, cujo 

propósito derradeiro era levar todos os homens, a alcançar a Beatitude Eterna. A 

visão salvífica pelagiana com respeito aos clérigos e aos leigos, tem, como já 

dissemos, uma base antropológica. A esse respeito salienta João Morais Barbosa:

“Seria errado falar, quanto a Álvaro Pais, de um 

específico e bem arquitectado conceito de homem, ou 
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sequer de uma contribuição original para a teoria 

antropológica da Idade Média. Nem mesmo 

encontraríamos, na sua vasta produção literária, o 

tratamento exaustivo da idéia de homem, comparável ao 

efectuado por Boaventura ou Tomás de Aquino. Aqui 

como noutros pontos da sua doutrina, Frei Álvaro afina 

pelo diapasão comum dos autores cristãos(...), de 

qualquer modo é de natureza antropológica o fundamento 

de todas as soluções por ele propostas nos domínios 

político, ético ou religioso. (...) Álvaro outorga ao ser 

humano a consistência ontológica que a filosofia antiga 

lhe havia negado. O homem é indivíduo, no sentido pleno 

do conceito(...)”. 16

O terceiro capítulo versa sobre os segmentos sociais 

pertencentes a Ordo Laicorum. Há que se saber primeiramente, se ela estava 

hierarquizada ou não entre si, além do fato de ressaltar o papel  dos diversos 

subgrupos e o padrão de comportamento proposto para os mesmos, em vista das 

transformações que estavam a ocorrer nos ambientes urbano e rural; em segundo 

lugar, trataremos da conduta dos elementos dessa Ordo a propósito dos problemas 

e inquietações vivenciadas pelos mesmos a par da sua finalidade social, e por 

último, detectar se o Bispo de Silves, consoante à sua visão de religioso, propunha 

para  essa ordem, em geral ou em particular, um programa de ação moral.

Há que se ressaltar as crises climáticas e 

frumentárias das primeiras décadas do século XIV, cujas conseqüências não se 

                                               
16 Cf.  João Morais BARBOSA. O de Statu...Op. cit., 1982, p.264.
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restringiram apenas aos anos de 1317-18, a Peste Negra (+ ou – 1347-1350), além 

das mudanças nas relações sociais e de trabalho, como fatores que contribuíram 

para as transformações ocorridas na sociedade; e a partir de tais mudanças, 

verificar que novidades apresenta nosso autor a partir do que vê ao seu redor, 

visando (neste capítulo) a identificação de novos elementos na composição 

hierárquica da sociedade pelagiana. 



CAPÍTULO I

ÁLVARO PAIS E SEU TEMPO

1.1. A Pátria, a Família e a Trajetória  de Álvaro Pais até 1320

Álvaro Pais é um personagem bastante conhecido por 

seus contemporâneos em razão de haver desempenhado um papel muito combativo 

na polêmica concerenente às relações entre os poderes papal e imperial durante a 

primeira metade do século XIV. Todavia é relativamente ignorado pelos 

investigadores hodiernos, salvo raras exceções particularmente nos meios 

acadêmicos lusitanos.

Parece-nos, pois, de suma importância neste capítulo 

inicial de nossa investigação, reconstruir a biografia de Álvaro à luz dos resultados 

de pesquisas recentes, não apenas associadas à sua vida, mas também à época em 

que ele viveu, a fim de compreendermos bem a sua visão a respeito da sociedade de 

seu tempo.

Tudo nos leva a crer, com certeza, que Álvaro Pais 

nasceu entre 1270-1280 “(...) a San Juan del Salnés presso Cambados in provincia 

di Pontevedra nella diocesi di Compostella(...)”.1 Entretanto, muito se discutiu até 

há pouco tempo, se o nosso personagem teria sido espanhol ou português, pois ele 
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mesmo aludiu imprecisamente acerca desse fato: “(...) Frater Alvarus, professione 

Minor, Silvensis minister, natione hispanus, Decretorum doctor, in Sacra 

Theologia Scolasticus(...)”.2

O motivo de tal discussão acha-se associado de um 

lado, ao caráter genérico do adjetivo hispanus na época em tela, e de outro ao fato 

de, não somente estudiosos lusitanos, mas também espanhóis terem procurado 

comprovar através de minuciosas investigações que esse ilustre Franciscano havia 

nascido em seus respectivos países, conforme demonstrou muito bem o prof. Calvet 

de Magalhães num artigo publicado em fins dos anos sessenta.3

Entretanto, Lucas Wadding, renomado historiador 

Menorita irlandês, há mais de três séculos afirmou em sua obra monumental 

Annales Minorum, que Álvaro era espanhol, natural da Galiza, exatamente de um 

lugar chamado San Pajo, por se chamar Álvaro Pajo. Dizia, ainda, que ele havia 

sido dispensado de um impedimento canônico referente ao seu nascimento, através 

de bulas pontifícias, a fim de poder tornar-se clérigo da diocese de Compostela, e 

que mais tarde foi recebido entre os Menores, tornando-se noviço na província de 

S. Francisco.4

Muitos historiadores que deram crédito à tese da 

origem galega de nosso biografado colheram essa informação ipsis litteris

provavelmente em razão dos méritos comprovados de Wadding como estudioso da 

                                                                                                                                                              
1 Alfredo COCCI. Álvaro Pais e Il  Libero Spirito: Capitoli 51 e 52 del Libro Secondo del De 
Statu et Planctus Ecclesiae. L’Italia Francescana, 58 (1983): 255.
2 Colírio da Fé contra as Heresias. I, Lisboa, Inst. de Alta Cultura da Faculdade de Letras,  1954: 
34, daqui por diante CFCH.
3 Calvet de MAGALHÃES. A Nacionalidade de Álvaro Pais. Revista da Faculdade de Letras, 11 
(1967): 29-50.
4 Annales Minorum, VI, Quarachi-Firenze, 3a. ed., 1931: 154: “Alvarus Pelagii, Hispanus ex 
Gallecia, uti quibusdam monumentis pontificiis dispensatibus circa quendam defectum natalium 
elicio, vulgo Alvaro Pajo, sive de San Pajo, proviciae tamen sancti Francisci alumnus... receptus 
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história de sua Congregação, sem atentar para o detalhe acima referido, de modo 

que,  por causa disso, alguns dentre eles cometeram graves erros, certamente 

porque não conhecerem a contento a realidade lingüística, geográfica e cultural da 

Península Ibérica. Vejamos alguns exemplos notórios desses erros:

Nicolas Iung  afirmou, que Álvaro “(...) est né dans la 

province de Galice à San Payo, et c’est pourquoi se concitoyens l'appelèrent 

Alvaro Paez. Dès lors, quand Pelayo écrirá qu'il est de nation espagnole, il 

faudara entendre le  mot ‘hispanus’ dans le sens qu'il avait au XIVe siècle où il 

s'appliquait à toute la péninsule ibérique, car de fait la Galice se trouvait en 

Portuga(...)”. 5

Livarius Oliger cometeu outra imprecisão ao dizer 

que "(...) essendo egli nato in Galáxia spagnuola dove si parlava il 

portoghese(...)”.6

Por outro lado, Ogando Vasquez nos anos quarenta, 

seguindo à risca a indicação apresentada por Wadding, identificou a localidade, 

outrora chamada San Payo, com a atual Aranda, localizada à margem do rio 

Mandeo.7

O Professor Calvet de Magalhães, igualmente na 

mesma trilha dos seguidores de Wadding, julgando por fim às discussões referentes 

à pátria de Álvaro, declarou em seu trabalho, acima referido, o seguinte: “(...) 

Trata-se com efeito de San Pelayo de Aranda y Betanzos, banhada pelo rio 

                                                                                                                                                              
est etiam in hoc capitulum ad habitum et Ordinis instituta frater Alvarus Pelagii J.U. Doctor 
celeberrimus, Hispanus compostellana Diocesis clericus(...)”.
5Nicolas Yung.Un Franciscain Théologien du Pouvoir Pontifical au XIVe Siècle: Álvaro 
Pelayo Évêque et Penitencier de Jean XXII, Paris, J. Vrin, 1931: 7. 
6Alvaro Pelayo e un Curioso Racconto su la Verna, Studi Francescani, 33 (1936): 133.
7Fray Alvaro Pelagio (OFM) Jurista Gallego del siglo XIV. Boletin de la Comissión Provincial 
de Monumentos Historicos y Artisticos de Orense, 12 (1940) : 337-334, 13 (1941): 1-11.
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Mandeo, que corre na província da Corunha, nascendo no monte Cova d'a Serpa, 

nos confins da província de Lugo e desagua na ria de Arés e Betanzos(...)”.8

Como Álvaro era sabidamente filho ilegítimo, o 

estudioso português arrematava suas considerações, afirmando que “(...) é possível 

que usasse esse nome por ter nascido numa terra chamada S. Paio(...)”9.

Julgamos que todos esses investigadores, a começar 

do próprio Lucas Wadding achavam realmente que a palavra Pelagii apensa ao 

nome próprio Álvaro, indicava o local onde nosso Pensador havia nascido, pois, 

como sabemos, os religiosos Franciscanos, por exemplo, na Idade Média eram 

habitualmente identificados daquela forma. Ninguém tinha imaginado que aquele o 

termo latino, Pelagii, pudesse significar outra coisa diferente. No entanto, o que 

parecia estar suficientemente esclarecido, no tocante ao lugar de nascimento do 

nosso personagem, veio a sê-lo, de fato, graças às pesquisas e às conclusões a que 

chegaram os franciscanos Antônio Domingos de Sousa Costa e Isaac Vázquez, 

entre 1966 e 1972.

Sousa Costa achou bastante estranha a maneira como 

o papa João XXII (1316-34) havia se dirigido ao nosso autor na bula Libentur Illis

(22-03-32), dispensando-o do impedimento canônico de ilegitimidade: Alvarus 

Pelagii, Carino de Salves. Essa última palavra o levou a supor que se tratava 

provavelmente do lugar onde Álvaro nascera e, com o propósito de solucionar a 

questão, diz-nos o historiador português: “(...) consultamos enciclopédias e 

                                                          
8 Calvet de MAGALHÃES. Art. cit. : 44, nota 2.
9 Ibidem: 44.
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dicionários espanhóis, mas sem êxito. E logo entramos a suspeitar que se tratasse 

de algum erro dos copistas(...)”. 10

Continuando suas investigações, o pesquisador 

lusitano ao examinar os registros pontifícios de Clemente V (1305-14) e João XXII, 

acabou encontrando um arcediagado na Galiza, num lugar, ora denominado Salves 

ora Salnes, fato esse que lhe pareceu resolver o enigma "(...) pois a consoante  ‘n’  

frequentemente aparece nos documentos  do tempo confundida com a vogal ‘u’, 

tendo valor de ’v’(...), não há pois dúvida alguma de que Álvaro Pais era 

originário de Salnés, diocese de Compostela, pertencente à região de Pontevedra, 

não muito longe de Vigo(...)”.11

Ora, a bula de João XXII acima aludida, referia à 

dispensas semelhantes concedidas pelos antecessores daquele pontífice, 

nomeadamente Nicolau IV (1288-92) e Bonifácio VIII (1294-1303), em favor de 

Álvaro, fato esse que levou Sousa Costa à seguinte conclusão: 

“(...)Frei Álvaro Pais foi clérigo antes de ingressar nos 

Franciscanos, e tinha o apelido de Chariño [leia 

sobrenome, a observação é nossa]. E foi ao clérigo de 

Compostela Álvaro Pais Gomes Chariño, já dispensado do 

impedimento de ilegitimidade por Nicolau IV e por ele 

mesmo, que Bonifácio VIII concedeu uma prebenda com 

prestimónio na catedral de Compostela, em cuja diocese 

ele tinha benefícios(...)”.12

                                                          
10 Antônio  Domingues de SOUSA COSTA. Estudos Sobre Álvaro Pais, Lisboa, Instituto de 
Alta Cultura da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1966: 74.
11 Op. cit.: 75.
12 Ibidem: 80-81. Cf. ainda as referidas bulas às págs. 5-6.
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Isaac Vázquez Janeiro ampliando as pesquisas de 

Sousa Costa, descobriu que  Álvaro Pais "(...) nasció en Salnés, parroquia 

escondida entre los viñedos del fértil valle del mismo nombre, junto a la solarienga 

villa de Cambados, provincia de Pontevedra y diócesis de Compostela(...)”.13

Igualmente, graças à identificação dos sobrenomes de 

nosso biografado, Isaac Vázquez Janeiro também descobriu quem provavelmente 

foi o seu o pai.

No princípio deste século, Alexandro Amaro tinha 

aventado a hipótese de que Álvaro era possivelmente filho de Ruy Paez de 

Sotomayor, valoroso cavaleiro galego que, embora fosse de nobreza recente, além 

de ajudar D.Sancho IV nas lutas que o monarca sustentara contra D. Diego de Haro, 

senhor de Viscáia, acabou sucumbindo por seu rei em 1287.

O soberano de Castela, movido pelos sentimentos de 

piedade e gratidão, protegeu os filhos daquele nobre, principalmente Álvaro, devido

ao fato de este ser ilegítimo, conforme sustentava o referido estudioso espanhol14, 

apoiando-se no testemunho do próprio Menorita galego, que, referindo-se ao 

período de sua juventude, em que passara na corte de D. Sancho IV, disse que o 

citado monarca o sustentava15.

A hipótese de Amaro, fundamentada nos dados que 

ele tinha à mão, era bastante plausível para a época. No entanto, hoje ela é 

insustentável. Vejamos então a opinião de Isaac Vázquez Janeiro a respeito do 

                                                          
13Aportaciones Histórico-literarias a la Historia del Pensamento Medieval en España.
Antonianum, 47 (1972): 658.
14Fr. Alvaro Pelagio, su vida, sus obras y su posición respecto de la cuestión de la Pobreza 
Teórica en la Orden Franciscana, bajo Juan XXII.  Archivo Ibero Americano, 13 (1913): 11-
12.
15 Espelho dos Reis  I, Lisboa: 1955: 54, daqui por diante ER.
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problema em exame16, e sobre  outras questões relacionadas com o mesmo, 

segundo a qual  Álvaro pertencia à família Gomez Chariño 

"(...) de origen pontevedrés y renombrada por las armas y 

las letras(...). El más célebre de esta fimilia fue D. Payo 

Gómez Chariño (c. 1220-1295), conocido como poeta y 

más todavia como militar por sus brillantes actuaciones en 

la conquista de Jaén (1245) y en la de Sevilla (1248), al 

lado del rey Fernando III el santo. Por sus servicios fue 

agraciado com los honorosos títulos de Primer Adelantado 

de Galicia e Quinto almirante Mayor del mar y beneficiado 

com muchos privilegios y tierras(...)”17.

Isaac Vázquez Janeiro sugere, ainda, em seu acurado 

trabalho que a mãe de nosso personagem teria pertencido à nobreza galega e a 

família Fernández Sotomayor, aparentada com os Gómez Chariño. Alega em favor 

de sua opinião os seguintes dados importantes: Álvaro em seu testamento deixou 

                                                          
16Art. cit: 659/662-663. Vasquez Janeiro aponta em seu texto algumas razões para demonstrar sua 
proposições à cerca da origem de nosso Bispo “(...) Seria aventado suponer que nuestro Alvaro 
Pelagio fuese hijo nada menos de D. Payo Gómez Chariño? Apuntemos sin más razones(...). a) 
Ante todo, no hay dificultad por parte de la cronologia(...). D. Payo andaría por sus cincuenta años 
hacia 1270 fecha aproximada del nascimento de nuestro autor. b) Además de los últimos apellidos 
identificadores del padre, tenemos que el primer apellido Pelagii corresponde al patronímico 
Peláez (derivado de la forma gallega Payo); esta derivación patronímica expresaba, según el uso 
de entonces, una filiación; por tanto, nuestro Alvaro no puede ser hijo sino de un Payo Gómez 
Chariño. Se de el caso, además, que un hijo legítimo del Almirante se llamó también Alvar o Alvaro 
Pais(...) c) El niño Alvaro Pelagio o Pais, aunque bastardo, se educó en la corte del rey Sancho IV 
de Castilla; para ello, se necesitaba influjo politico en su familia, y lo tenia ciertamente D. Payo 
que continuaba en su cargo de Almirante Mayor del mar; por outra parte, es dificil suponer que 
dicho Almirante, permitiese que un niño, sin ser hijo suyo, ostentase en la corte su mismo nombre y 
apellidos. d) Por último, es significativo constatar que de los cuatro primeros beneficios 
eclesiásticos que Alvaro disfrutaba, como clérigo menor, en vida todavia de D. Payo, al menos 
estaban enclavados en señorios de éste(...) o sea en las iglesias de S. Miguel de Fraga, de Santa 
Maria de Behemur, de S. Martín de Souteras y de Santa Maria de Yro. San Miguel de Fraga, 
parroquia cercana a Pontevedra en las orillas del rio Lérez; Santa Maria de Behemur, o mas 
exatamente, de Bemil, ao lado de la villa de Caldas de Reyes; y San Martín de Souteras que 
corresponde sin duda, a S. Martín de Soberán que se convertió en la actual parroquia de S. Martín 
de Villajuan, cerca de Villagarcia de Arosa...Por tanto, Alvaro Pelagio, como clérigo, podia 
disfrutar de unos bienes familiares, de los que, como bastardo, no hubiera tenido parte(...)”.
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bens à sua irmã Sancha Fernández, à filha desta, Constança, a um certo Pedro 

Fernández, e ainda dedicou sua obra principal o Estado e Pranto da Igreja ao 

cardeal Pedro Gómez Barroso, ilustre membro da família Sotomayor18.

Nada se sabe, por enquanto, com certeza, a respeito 

da infância, adolescência e juventude de nosso autor, além do que acabamos de 

referir. As aludidas bulas de Nicolau IV e Bonifácio VIII são os documentos mais 

antigos referentes a tal período de sua vida.

Foi na Itália, porém, que Álvaro passou a maior parte 

de sua existência, isto é, desde os últimos anos do século XIII até 1329-30, quando 

mudou-se para Avinhão. Todavia, é difícil precisar com exatidão onde ele  morou e 

o que fez durante todo esse tempo, ainda que recorramos às informações que ele 

próprio fornece, pois de maneira geral, as mesmas são cronologicamente 

imprecisas. Apesar disso, o quanto for possível,  iremos utilizá-las.

Sabemos, com certeza, que ao final do século XIII e 

início do século XIV, nosso personagem esteve em Bolonha, inicialmente na 

condição de estudante, onde foi aluno e amigo do renomado canonista Guido de 

Baisio19, o qual  lecionava na Universidade local desde 1283. Em 1303, o papa 

Bonifácio VIII (1294-1303) o nomeou chanceler da mesma e arcediago da diocese 

bononiense.

                                                                                                                                                              
17 Art. cit: 659.
18 Ibidem: 660.
19 Estado e Pranto da Igreja, daqui por diante EPI, I, Art. 40º, vol. I, 1988: 537. No trabalho em 
tela, utilizaremos a edição do INIC/JNICT/Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Lisboa, vol. I-
VIII, 1988-1998. Cfr. ainda, CFCH, I: 78.
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Álvaro nos diz que deveria ter pago 25 libras ao 

Arcediago, para obter o grau de doutor, mas ex speciali gratia acabou pagando 

apenas 15 libras20.

Algum tempo mais tarde, Álvaro tornou-se professor 

na Universidade de Bolonha. É o próprio Guido que nos informa sobre isso no seu 

Apparatus: “(...) Sicut de facto patuit de socio nostro, magistro Alvaro doctore 

decretorum hyspano, qui omnibus suis beneficiis renunciavit expresse et omnia sua 

inter pauperes dispensavit et immediate ingressus est fratrum Minorum(...)”.21

A última referência feita pelo chanceler, é 

corroborada por outras fontes, segundo as quais, em 1304, Álvaro ingressou na 

Ordem Franciscana em Assis, nela sendo recebido por Gonçalo de Valbona, da 

província de Santiago de Compostela e que acabara de ser eleito Ministro Geral 22.

Álvaro, com certeza, deve ter permanecido em Assis, 

durante um ano, como noviço.  

Em 1306, Álvaro já Menorita se encontrava em 

Perusa, onde ensinou Direito Canônico no conventro dos Pregadores.23 Durante 

algum tempo viveu no eremitério de Cibottola, localizado entre Perusa e città delle 

Pieve.24

É provável que em 1310, Álvaro, segundo o relato de 

frei Francisco Bartoli de Assis, tenha estado novamente no convento de Assis. Aí, 

                                                          
20 EPI II, Art.34º, ed. cit. vol. V, 1995: 319. “(...) mestre Gonçalo, professor de Sagrada Teologia, 
hispano, ministro-geral da Ordem dos Frades Menores, que me recebeu na Ordem em Assis”.
21 Transcrito por SOUSA COSTA, op. cit.:  9.
22 A. COCCI.  Art. cit.: 277-278: “(...) Gonsalvo rappresentante della generazione che seguì alla 
morte di Bonaventura e Tommaso, com la sua dottrina filosofica è stato intermediario tra il 
tomismo e il bonaventurismo agostiniano; allievo dell’Olivi, in lui si era precisata l’evoluzione 
verso la nuova sintese di agostinismo ed aristotelismo che raggiungerà il suo equilibrio in Duns 
Scoto, all’epoca suo baccelièri sentenciario (...)”.
23 EPI II. Art. 42º , vol. IV, ed. cit.:  431.
24 DSPE II,  Art. LXX, ed. Venetiae, 1560, 187 vb.
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ele e outros irmãos de hábito ouviram uma senhora, natural de Friburgo, narrar-lhes 

uma visão que tivera com relação à indulgência da Porcíuncula.25

É bem provável, ainda, que frei Álvaro tenha estado 

em Milão, por volta de janeiro de 1311, pois no início do referido mês, Henrique de 

Luxemburgo, imperador romano-germânico, recebeu naquela cidade a coroa de 

Ferro, símbolo da realeza ítalo-lombarda, embora ele mesmo nos diga que: “(...) A 

segunda, de prata, recebe-a do arcebispo de Milão(...). No entanto, o mui católico 

Hnerique, que eu vi, recebeu-a em Milão na Igreja de S. Ambrósio no tempo do 

papa Clemente V(...)” 26.

Com certeza,  numa determinada ocasião, nosso 

biografado esteve com Gonçalo de Valbona no convento dos Franciscanos em 

Lucca, antes de sua morte, ocorrida em 1313, conforme o relata, enaltecendo-o 

como intelectual e autêntico religioso menorita.27

Num outro passo do Estado e Pranto da Igreja, 

Álvaro diz,  sem especificar o momento, que esteve em Pisa.28 Todavia, L. Oliger 

questiona essa informação dada pelo menorita galego, em razão de ter descoberto 

que a citada passagem da sobreita obra é quase uma transcrição ad litteram de um 

lanço do De Consideratione ad Eugenium, de S. Bernardo, livro IV, capítulo 5º.  

                                                          
25 Sousa Costa. Op.  cit.: 20.
26 EPI II. Art. 39º, vol. V, ed. cit.: 263.
27 EPI II. Art. 67º, vol. VII, ed. cit., 1997: 283: “(...)Frei Gonçalo de santa memória, hispano da 
província da Galiza, nobre pelo nascimento, mas mais nobre pela vida, costumes e pobreza 
evangélica, verdadeiro frade menor ardentíssimo zelador da regra e dono da pobreza(Mateus, XI) 
e da humildade do Senhor, com quem na casa dos frades de Luca lavei escudelas na mesma pia, 
mestre realíssimo de Teologia nas palavras e nos actos, um dos maiores letrados do mundo no 
trívio e no quadrívio...e nosso ministro-geral, eliminou em sua vida a propriedade em toda a 
Ordem...mas levou alguns irmãos a mover-lhe perseguição(...)”.
28 EPI  II.  Art. 15º, vol. IV,  ed. cit.: 539.   
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Conforme o citado estudioso italiano, Álvaro nem 

pensou em suprimir as palavras do Doutor Melífluo: “ubi eramus tunc”, pois ele aí 

se refere ao cardeal Martinho:

“(...) Il Pelayo lo dice monaco cisterciense e claravalense, 

cioè del Monastero di Clairvaux, mentre S. Bernardo parla 

semplicemente di "Martino Nostro", espressione dallle 

quale il nostro autore e molti altri dopo lui hanno dedotto 

senz'altro la qualifica monacale del cardinale. In realtà 

non consta per nientre che Martinho fosse stato monaco 

cisterciense, secondo il Mabillon, il quale spiega quel 

"nostro" de S. Bernardo col dire che Martino o era 

francese, o amico del Santo, o finalmente che era 

veramente cisterciense(...)”.29

Ademais, prossegue Livarius Oliger: 

"(...) al principio del Trecento [não houve] un cardinale 

cisterciense di nome Martino(...). A suo onori bisogna dire 

però che nel cap. 15 (del lib. II, dove si trova il texto 

relativo all‘episodio de Pisa, il Pelayo cita due volte 

esplicitamente il De consideratione de S. Bernardo, e ció 

avanti, sebbene no immediatamente, al detto passo(...)”. 30

Álvaro também fala que igualmente viveu no 

eremitério franciscano de monte Alverne, sem, no entanto, dizer quando ou por 

quantas vezes. Relembra ele que nessa localidade ouviu um relato dos frades, 

                                                          
29 Livarius OLIGER. Alvaro Pelayo fu a Pisa ?,  Studi Francescani, 34 (1937): 49.
30 Ibidem:  49-50.
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segundo o qual, nos primórdios da Ordem, Lúcifer estava muito aborrecido porque 

os religiosos daquele convento observavam fielmente o voto de pobreza. Por isso 

ele decidiu que faria com que os frades viessem a pecar. Nesse intuito se fez passar  

pelo intendente de um rico senhor das redondezas, o qual, até aquele momento, 

dava esmola aos frades com muita parciomonia.

Passado algum tempo, aquele senhor notoriamente 

sovina transformou-se num pródigo, mas os frades estranharam aquela mudança 

repentina em seus hábitos. Entretanto, um dos religiosos teve uma visão a respeito 

do que se passava e de quem realmente era o novo intendente daquele senhor. A 

artimanha diabólica foi descoberta e revelada a todos os religiosos que, então, 

voltaram à prática da pobreza com maior rigor.31

Noutro lanço alusivo à sua estada (?) naquele 

eremitério, Álvaro relata que “(...) hoje e já há muito 

existem na Ordem zeladores da pureza da Regra, que se 

opõem às trangressões, e padecem muitas vezes e onde 

calha, da parte dalguns prelados e irmãos carnais, 

perseguições, não só verbais como reais (...) como eu 

próprio que estou escrvendo experimentei muitas vezes em 

mim mesmo, sobretudo quando morava em Monte Alverne, 

onde S. Francisco recebeu os estigmas de 

Cristo(...)Exemplos?Procurem-se com paciência na 

província da Proveça(...) da Toscana (...) da Marca e de S. 

Francisco(...)” .32

                                                          
31 DSPE II, Art. LI, ed. cit.: 110 va.
32 EPI II.  Art. 67º, vol. VII, ed. cit., 1997: 267-269.



Álvaro Pais e seu tempo 31

Esse depoimento acerca das atribulações pelas quais 

os Espirituais franciscanos estavam a passar, não apenas à roda de 1310, mas 

sobretudo após a condenação oficial pela Igreja entre 1317-1318, é muito 

importante porque revela indubitavelmente que nosso biografado fazia parte desse 

grupo de religiosos, de maneira que “(...) possiamo quindi com qualche sicurezza 

assegurare la dimora sulla Verna agli anni, che immediatamente seguirano a la 

morte di Gonsalvo(...)”.33

Nesse ínterim, porém, Frei Álvaro esteve a trabalhar, 

prestando assistência espiritual,  aos  “Disciplinados de Perusa”, a quem, aliás, os 

Franciscanos procuraram dar uma condição estável, organizando seu movimento 

penitencial de forma ortodoxa, a fim de imunizá-los contra a heresia. 

Todavia, após as condenações dos Espirituais34, pelo 

papa João XXII,  Álvaro Pais “(...) sin renunciar a sus ideas y a su amor por la 

observancia de la pobreza y de la Regra...se separó totalmente de los 

“espirituales” y adhirió cordialmente a la “Comunidad”. Desde este  momento, 

para él, los “espirituales” non son más que rebeldes y cismáticos(...)”.35

                                                          
33 Livarius OLIGER. Alvaro Pelayo ed un Curioso Racconto Su la Verna. Studi Francescani, 33 
(1936): 137-138.
34 A propósito, cfr. o execelente estudo do Prof. Nachman FALBEL, intitulado Os Espirituais 
Franciscanos, São Paulo, EDUPS/Perspectiva, 1995.
35 Cf.  Izaac Vasquez JANEIRO. Art. cit.: 666.
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1.2 - A controvérsia em torno da Pobreza de Cristo e dos Apóstolos36 e o Conflito 

entre o Papado e o Império durante a 1ª metade  do  século XIV e o envolvimento 

de Álvaro Pais com os mesmos.

Após o término oficial do conflito entre os 

“Espirituais”, a  “Comunidade” e o Papado, um novo acontecimento veio a alterar o 

rumo da História. Em 1321, um terciário franciscano, ligado aos “Espirituais”, 

proferindo um sermão em Narbona, afirmou que Jesus e seus Apóstolos haviam 

sido absolutamente pobres, nada possuindo individual e coletivamente.

Para muitos, essa opinião pareceu idêntica a uma das 

teses que veiculavam entre os “Espirituais” como suporte para seu comportamento 

rigorista. Por isso, o inquisidor dominicano naquela cidade, João de Beaune, 

intimou o Beguino a comparecer ao tribunal arquidiocesano para ser ouvido. Mas 

um dos juizes, o franciscano Berengário Tolon, ao questionar o suspeito de heresia, 

concluiu que sua declaração estava perfeitamente de acordo com o que o papa 

Nicolau III, havia declarado na bula Exiit qui Seminat. 37

Frei Tolon foi criticado pelos colegas inquisidores, 

face as conseqüências práticas implícitas na afirmação daquele terciário, isto é, as 

riquezas possuídas pela Igreja estavam em contradição com a indigência voluntária 

de Jesus Cristo e seus Apóstolos. Por isso, ele ao ser pressionado pelos mesmos, 

resolveu apelar para o Santo Padre no início de 1322.

João XXII, ao perceber os aspectos práticos daquela 

assertiva e imaginando seus possíveis desdobramentos, no dia 6 de março, durante 

                                                          
36 Com referência a esta parte deste capítulo, esclarecemos que nos baseamos no artigo do Prof. 
José Antônio de SOUZA, intitulado Miguel de Cesena - Pobreza Franciscana e Poder 
Eclesiástico, Itinerarium 130-131 (1988): 191-202, inclusive das traduções das fontes que utilizou.
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uma reunião consistorial, incumbiu todos os cardeais, prelados e doutores em 

Teologia que trabalhavam na Cúria naquele momento, de opinarem por escrito 

acerca daquela proposição.

Como Nicolau III havia estatuído ao final da “Exiit, 

que ninguém viesse a discutir o conteúdo da Regra Menorita, sob pena  de incorrer 

em castigos severos, da parte da Santa Sé, João XXII, considerando que a frase, 

objeto da polêmica se relacionava com o Estatuto Franciscano, revogou igualmente 

aquela disposição de seu antecessor, e ainda, estabeleceu que ninguém falasse a 

respeito da mesma até que seus peritos executassem a missão que lhes havia 

confiado38.

Entretanto, alguns Menores, entre os quais os ingleses 

Ricardo de Conyngton, Walter de Chaton, Guilherme de Woodford, os espanhóis 

Alfredo de Gualtieri, leitor no convento de Barcelona, Jerônimo da Catalunha, 

bispo de Jaffa, e os lusitanos Estevão, bispo de Lisboa e Simão, bispo de Badajoz, e 

até mesmo Roberto, “O Sábio”, rei de Nápoles e vigário papal no âmbito secular 

para a Itália, resolveram se manifestar por escrito acerca daquele assunto. Todos 

afirmaram consensualmente que os Franciscanos ao adotarem a “Pobreza 

Evangélica” como estilo de vida imitavam Cristo e seus Apóstolos.

Outros frades, ainda, passaram a indagar se o papa 

tinha o direito ou não de revogar uma disposição de um de seus predescessores. 

João XXII, ao se inteirar de tais acontecimentos, sentiu-se desobedecido. Por isso, a 

26 de março de 1322, promulgou a bula Quia Nonnunquam39 em que afirmava que 

era perfeitamente legal a um papa alterar as decisões de seus antecessores, ainda 

                                                                                                                                                              
37 Cf. um dos passos mais relevantes dessa bula, encontra-se  à nota nº  42.
38 L. BAUDRY.  Guillaume d’Occam, Sa Vie, Ses Oeuvres, Ses Idées Sociale e Politiques.
Paris, J. Vrin, 1950: 106.
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mais que um número considerável de proposições contidas na citada bula de 

Nicolau III, concernentes ao estilo de vida Menorita e ao verdadeiro significado de 

pobreza, já tinham sido revistos inúmeras vezes.

Se o debate e a reflexão em torno do que afirmara 

aquele Beguino fosse apenas teórico, conforme os estudiosos de maneira geral 

costumam  dizer, tanta gente não teria se envolvido, mas a razão principal de o 

mesmo ser considerado como tal pelos historiadores franciscanos consiste em “(...) 

distinguerla della precendenti controversia trá comunitá e spirituali sulla pratica 

della povertà(...)”.40

A bula Quia Nunnunquam revoltou os Menores em 

geral. Alguns cardeais, particularmente Napoleão Orsini, Vital de Four e Bertrando 

de la Tour, estes últimos franciscanos, notando esse fato, sugeriram ao Ministro 

Geral, Miguel de Cesena que examinasse junto com os confrades aquele problema 

por ocasião do futuro Capítulo Geral a se reunir em Perusa, e depois, 

manifestassem a toda Cristandade o ponto de vista oficial da Ordem sobre o 

mesmo.

O Capítulo foi aberto no dia 30 de maio, domingo de 

Pentecostes. Um bom número das sessões foi dedicado ao exame daquele assunto. 

Nos dias 4 e 7 de junho, redigiram duas encíclicas a respeito da “pobreza 

evangélico-franciscana. A segunda, Ab Alto Prospectans41,  rica em citações  da 

Sagrada Escritura, de textos dos Santos Padres e dos documentos papais 

relacionados com a questão, continha a seguinte declaração dos frades capitulares:

                                                                                                                                                              
39 Bullarium Franciscanun V: 224-225.
40 A. B.LANGELI.Il Manifesto Francescano di Perugia del 1322. Picenum Seraphicum, 11 
(1974): 211.
41 Baluse-Mansi. Miscellanea III, Lucae, 1762: 208-211.
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“(...)Acreditamos e  afirmamos unânime e consensualmente 

que não é herético, mas católico, sensato e digno de fé, 

dizer e proclamar que Jesus Cristo mostrando o caminho 

da perfeição e os Apóstolos seguindo o Seu exemplo e o 

ensinando às pessoas que desejavam viver de modo 

perfeito, nada possuíram em particular ou em comum 

graças ao direito de propriedade e domínio, isto é, por 

força do próprio direito(...)”.42

A argumentação contida neste documento, 

considerado jurídico-institucional, correspondia às circunstâncias históricas daquele 

momento. Seu texto reflete a tendência predominante na Ordem, quanto ao estilo 

de vida Franciscano, segundo o pensamento da “Comunidade”, definido, aliás, na  

Exiit e confirmado mais tarde, quer na Exivi de Paradiso quer na Quorundam 

Exigit do próprio João XXII.

É importante salientar que entre os 46 signatários da 

Ab Alto, entre os quais, Cesena, Bonagrázia de Bérgamo, procurador da Ordem, 

Guilherme de Nottingham, provincial da Inglaterra, Henrique de Talhein, 

provincial da Alemanha, se contavam, ainda, inúmeros doutores, mestres e 

bacharéis em Teologia, Filosofia e Direito Canônico.43

O Sumo Pontífice considerou o gesto daqueles 

Franciscanos como uma insuborinação coletiva e um péssimo exemplo aos fiéis em 

geral, pois haviam definido uma questão ainda em estudo na Cúria.  Por isso, no dia 

                                                          
42 Ibidem: 208.
43  A. B. LANGELI. Art. cit.: 219: “(...) L’operato del capitolo generale non fu cioè, conseguenza 
della scelta estremistica dia una fazione dell’Ordine, al contrario fu l’expressione convinta di 
tutta la classe dirigente ed intellectuale francescane(...)”.
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8 de dezembro de 1322, através da bula Ad Conditorem Canonum44, sem abordar 

taticamente a questão da “Pobreza Evangélico-Franciscana”, afirmou entre outras 

coisas, que a perfeição cristã residia principalmente na caridade, não apenas no 

desapego às riquezas, pois o mesmo é somente um dos meios para se poder atingí-

la; que não havia uma distinção, conforme os Filhos de S. Francisco haviam escrito,

entre o uso, o direito de uso e de propriedade, pelo menos quanto aos bens 

fungíveis. E após salientar que a Igreja só tinha tido aborrecimentos ao se reservar o 

direito de propriedade e domínio sobre os bens que os Menores estavam a usar, 

revogou aquela disposição que lhes fora concedida pela Sé Apostólica há várias 

décadas.

Essa bula ainda mostra claramente a concepção 

autocrática que João XXII tinha a respeito de seu poder. Vejamos alguns passos da 

mesma: 

“(...)Não há dúvida alguma de que compete ao autor dos 

Cânones, fracassada uma experiência, tomar as medidas 

necessárias para que a mesma não subsista causando 

prejuízos(...) por esses motivos, nós determinamos de ora 

em diante que a Igreja Romana não terá mais direito algum 

de propriedade sobre os bens que venham a ser doados aos 

Frades Menores ou que lhes cheguem às mãos por 

qualquer outro meio, exceto sobre seus conventos, suas 

igrejas, seus objetos e ornamentos litúrgicos e ainda sobre 

os livros destinados ao culto divino. Proibimos 

rigorosamente, a partir de hoje e para sempre, a nomeação 

                                                          
44 Bullarium Franciscanum V: 233-246.
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de procuradores que, em nome da Igreja, recebam, 

demandem, façam resgatar e administrarem os bens que 

venham a ser ofertados aos Menores(...)”45.

A Ad Conditorem causou um enorme impacto sobre 

os Franciscanos que, de repente, se viram privados daquela cobertura jurídica 

relativa ao seu estilo de vida peculiar e que o Papado lhes havia assegurado. Agora, 

não mais eram considerados como pobres e tampouco imitadores de Cristo e dos 

Apóstolos, porque se assemelhavam com os religiosos de outras congregações, 

possuidores do direito de propriedade em comum sobre os bens materiais que 

tinham adquirido ou recebido em doação. Além disso, parecia-lhes haver uma 

contradição evidente quanto às opiniões de João XXII e de Nicolau III.

Bonagrázia de Bérgamo, antigo adversário dos 

Espirituais,  foi enviado à Cúria para reafirmar a posição oficial da Congregação 

sobre tal problema. No encontro que teve com o Soberano Pontífice, a 23 de março 

de 1323, este achando a argumentação do religioso muito ousada, ordenou 

imediatamente sua prisão. O procurador da Ordem permaneceu encarcerado por 

quase um ano, tendo tido a ocasião de redigir um opúsculo intitulado De 

Paupertate Christi et Apostolorum46,  no qual defendendo com habilidade a tese 

franciscana mostrou as diferenças que haviam entre os Direitos Divino-Natural e 

Humano-Positivo, que por sinal estavam implicitamente subjacentes à questão da 

pobreza evangélico-franciscana.

                                                          
45 Ibidem: 233 e 246.
46 AFH 22 (1929): 487-511.
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O golpe de misericórdia proferido por João XXII 

contra os Franciscanos foi dado em 12 de novembro de 1323, através da pequena 

bula Cum inter Nonnulos.

O Sumo Pontífice, após ter recebido as respostas47 de 

seus peritos quanto à indagação que havia feito no tocante à pobreza de Jesus e de 

seus Apóstolos, através da mencionada bula condenou formalmente a declaração do 

Capítulo Perusino:

“(...) Como entre alguns escolásticos surgiu a dúvida se se 

deve considerar herética a afirmação pertinaz, segundo a 

qual Nosso Senhor  e Redentor Jesus Cristo e seus 

Apóstolos nada possuíram particular e comunitariamente, 

nós com o firme desejo de por um término a esta disputa e 

considerando que a Sagrada Escritura diz em muitas 

passagens que os mesmos possuíram alguns bens; 

considerando que tal asserção pertinaz a contraria 

abertamente(...) e que ainda abala e questiona o resto das 

verdades que nela se sustentam qual Cristo, ouvindo o 

conselho de nossos irmãos, os cardeais, em primeiro luga, 

declaramos para sempre que a referida asserção deve ser 

considerada errônea e herética.

      Igualmente declaramos errônea e herética aquela outra 

afirmação pertinaz, segundo a e os seus Apóstolos não 

                                                          
47 No Ms 3740 da biblioteca do Vaticano se encontram as respostas enviadas a João XXII, aliás 
com anotações feitas por ele mesmo. Responderam à sua indagação 17 dos 26 cardeais integrantes 
do Sacro Colégio naquele momento, 28 arcebispos e abades, 6 Menoritas professores-doutores em 
Teologia. Apenas os Cardeais franciscanos Vital de Four e Bertrando de la Tour disseram que a 
declaração do Beguino narbonense não era herética.
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tinham o direito de uso, sobre os bens que, de acordo com a 

Escrituram eles possuíram e ainda o direito que tiveram 

quanto a vendê-los, doá-los e inclusive o direito de 

adquirirem outros mais(...)”.48

A Cum inter demonstra que João 22 queria  uma 

Ordem submissa, menos espalhafatosa ao se pronunciar no tocante a uma questão 

cujas implicações eram incômodas à Igreja, e face ao comportamento recente dos 

Franciscanos se impunha também reafirmar plenamente a autoridade pontifícia.

Apesar de o Ministro Miguel de Cesena haver 

recomendado aos Menores que acatassem respeitosamente as decisões  do Sumo 

Pontífice, muitos frades começaram a questionar se o papa havia proferido ou não 

heresias. Ademais, a vida institucional da Congregação foi profundamente abalada, 

porque de um lado, muitos religiosos aceitaram aquelas determinações pontifícias, 

ou por conveniência e comodismo ou por temerem represálias e ao mesmo tempo, 

vários religiosos optaram por aderir a Ludovico IV, duque da Baviera e imperador 

eleito do  Sacro Império Romano Germânico, que também querelava com João 

XXII, por motivos políticos.

A disputa entre o papa e o imperador, na verdade, 

começou alguns anos antes, em 1317, por causa de um fato ocorrido em 1314. Com 

efeito, logo após a morte do imperador Henrique VII (1308-1313) de Luxemburgo, 

dois príncipes alemães, Ludovico da Baviera e Frederico de Habsburgo, se 

candidataram ao trono imperial.

No dia 19 de outubro, três dentre os príncipes 

eleitores votaram em Frederico, e no dia 20, os outros cinco sufragaram o nome de 

                                                          
48 Bullarium Franciscanum V: 256-259 (256).
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Ludovico. Entretanto, os dois candidatos foram coroados. Ludovico o foi em 

Aquisgrana, pelo arcebispo de Mogúncia, enquanto Frederico “O Belo” recebia a 

coroa em Bonn, através do arcebispo Henrique de Virnburg.

Contudo, a referida eleição imperial e as subseqüentes 

coroações apresentavam dois problemas técnicos que poderiam dar margem à Cúria 

papal considerá-las sem validade: 1 - A existência de dois candidatos. 2 - Não  

competia  ao arcebispo de Mogúncia sagrar e coroar qualquer candidato eleito.

Os dois príncipes adversários iniciaram então uma 

guerra pela posse da coroa imperial. Em 1316, após a eleição  do papa João XXII, 

ambos recorreram ao mesmo, pedindo que confirmasse um ou outro pretendente.

Nesse ínterim, Ludovico da Baviera achando-se mais 

interessado na prosperidade mercantil do norte da Itália e querendo afirmar o seu 

poder naquela região, aproveitando-se do vazio político, face à transferência  

recente do Papado para Avinhão, passou a apoiar os Gibelinos contra os Guelfos, 

partidários da política papal na península italiana. Nesse intuíto confirmou Mateus 

Visconti, senhor de Milão e Cangrande della Scalla no cargo de Vigário Imperial 

para o mencionado território.

O rei Roberto de Nápoles, vigário papal para  Itália, 

desde o pontificado de Clemente V, informou João XXII a respeito dos fatos que 

estavam se passando no norte da Península,  e sugeriu ao papa que não optasse por 

nenhum dos dois candidatos ao Império, e igualmente, desmembrasse o seu 

território em três reinos: o da Alemanha, o da Borgonha, que passaria ao controle 

da França e o da Lombardia, que seria anexado ao reino de Nápoles.49

                                                          
49 G. MOLLAT. Les Papes D’Avignon. Paris, Letouzey & Ané, 1964: 343.
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Mas João XXII, bem mais sagaz do que supunha o 

seu vigário, seguiu apenas uma parte da recomendação de Roberto de Anjou. No 

dia 31 de março de 1317, fundamentado na literatura elaborada pelos seus 

antecessores e pelos hierocratas, e ainda, invocando as teorias do Vicariato de 

Cristo e da Plenitudo Potestais, promulgou a bula Si Fratrum na qual declarava o 

seguinte: 

“(...) É um costume consagrado pelo direito, que há muito 

vem sendo observado, que ao vagar-se o Império, como 

acontece agora, devido à mote de Henrique, e tendo em 

vista que não sendo possível recorrer a nenhuma outra 

autoridade secular, devolve-se a Jurisdição e o governo do 

Império e o regime do Estado ao Sumo Pontífice, a quem 

Jesus, na pessoa de Pedro, conferiu o poder sobre os 

impérios celeste e terrestre, poder esse que ele deve exercer 

pessoalmente ou por intermédio de outras pessoas(...)”.50

Ludovico da Baviera não deu importância ao 

docubmento pontifício, prosseguindo na  luta contra Frederico da Áustria, e 

fornecendo auxílio militar aos Gibelinos. Então, o Santo Padre resolveu tomar 

algumas medidas mais drásticas e dentre elas confirmou o rei Roberto no cargo de 

Vigário Papal para a Itália, em dezembro de 1318, excomungou os líderes 

Gibelinos acima referidos, e em julho de 1319, a fim de liquidar em definitivo os 

inimigos, enviou àquele país um exército poderoso comandado pelo cardeal 

Bertrando de Pouget.

                                                          
50 G. FRAILLE (et alii). Historia de la Iglesia Catolica III. Madrid, BAC, 1965: 79.
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A luta entre os dois candidatos ao Império manteve-se 

equilibrada até 1322, mas Ludovico, em 28 de setembro daquele, ano venceu e 

aprisionou Frederico de Habsburgo na batalha de MühIdorf, passando, então, a ser 

reconhecido como único e legítimo imperador  pelos alemães, em geral, exceto por 

seus adversários. A disputa fora decidida pela força das armas e nesse aspecto o 

duque da Baviera superava o rival.

Ludovico, porém, não comunicou aquele fato ao 

Sumo Pontífice nem tampouco lhe solicitou novamente que confirmasse a sua 

eleição. No início de 1323, enviou um poderoso exército à Itália, comandado pelo 

conde Bertoldo de Neifen que, após vencer o cardeal Pouget nas proximidades de 

Milão, aos poucos foi restaurando a autoridade imperial naquela região.

Mas no transcurso daquele ano, a Cúria papal 

começou a difundir uma literatura panfletária contra Ludovico IV, acusando-o de 

usurpador do trono imperial em razão de não ter sido confirmado na função pelo 

Santo Padre.

Em setembro do mesmo ano, João XXII promulgou a 

bula “Attendens”, na qual ameaçava excomungar e depor o “Bávaro” se ele não 

renunciasse ao Império e não comparecesse a Avinhão no prazo de três meses para 

se justificar de seus atos na Alemanha e Itália.

Ludovico, temendo uma ação efetiva do Santo Padre, 

enviou-lhe embaixadores pedindo uma dilatação do prazo estipulado na 

mencionada bula. Contudo, por ocasião de uma Dieta reunida em Nurembergue, em 

dezembro daquele ano, protestando contra a Attendens, o imperador declarou 

publicamente que: “(...)O rei dos Romanos desde o instante de sua eleição, por 
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todos ou pela maioria dos príncipes eleitora, tornava-se imperador e sempre fora 

reconhecido como tal(...)”.51

Em março de 1324, João XXII excomungou e 

destituiu Ludovico IV, medida essa que atingiu  igualmente seus partidários leigos 

e eclesiásticos. A reação do imperador contra aquele ato pontifício não tardou  

muito, pois através de um veemente e longo manifesto publicado em 

Sachsenhausen a 22 de maio de 1324, protestou conra o mesmo.

Ludovico IV, apoiado e instigado por um bom 

número de Franciscanos que haviam se refugiado em sua corte, após se rebelarem 

abertamente contra a bula  Cum inter nonnulos, acusava o papa de herege tendo em 

vista que ele havia proferido uma definição cheia 

“(...) de  asserções venenosas e heréticas afirmando que 

Cristo e os Apóstolos possuíram bens materiais em comum, 

da mesma forma que outro grupo qualquer os possuía. Tal 

afirmação é notoriamente herética, profana e contrária ao 

Sagrado texto do Evangelho(...) e neste imutável 

fundamento, o almo pai Franscisco, testemunha de Cristo, 

fundou a sua Ordem e a Santa Mãe Igreja aprovou e 

confirmou a Regra que Cristo lhe revelou e ele compôs, 

através da determinação de inúmeros Pontífices Romanos: 

Honório, Gregório IX, Alexandre IV, Inocêncio IV, 

Inocêncio V, Nicolau III e  IV(...)”.52

                                                          
51 MGH, Constitutiones et Acta V: 720.
52 Ibidem, § 28: 733.
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É oportuno lembrar que a acusação de heresia contra 

o papa, utilizada como argumento político que justificaria a deposição do mesmo, 

veio a ser inserido nas disputas teóricas entre os poderes espiritual e secular por 

ocasião dos conflitos ocorridos entre Frederico II (1215-50) e Inocêncio IV (1243-

54) e Bonifácio VIII e Felipe IV. Aqueles monarcas acusando os referidos papas de 

hereges apelaram para uma instância que julgavam estar acima do Romano 

Pontífice, isto é, o Concílio Geral. 53

Aliás, essa é justamente a declaração final do 

Manifesto de Sachsenhausen:  

“(...) Juramos também, enquanto tivermos força, prosseguir 

em nossa luta contra ele (João XXII) reunindo-nos em um 

próximo Concílio Geral que vier a ser congregado num 

local protegido e seguro, para a honra divina e a exaltação 

da fé cristã e da Santa Igreja de Deus e do Sacro Império, 

dos príncipes e dos fiéis vassalos e da conservação e 

dilatação do mesmo se Deus assim  o permitir(...)”.54

Um mês depois, em junho de 1324, Marsílio de 

Pádua, professor da Universidade de Paris, publicava o Defensor da  Paz55 em 

favor de Ludovico IV, em que, entre outras idéias, negava qualquer autoridade 

jurisdicional ao papa e à hierarquia católica, combatia a teoria hierocrática  da 

                                                          
53 Cfr. José Antônio de C.R. de SOUZA. A Gênese do Conciliarismo. Leopoldianum, 21 (1981): 
15,  e igualmente Olivier de La BROSSE, Le Pape et le Concile, Paris, E. du Cerf, 1965: 46. 
Aliás, esta parte do capítulo que estamos a escrever, fundamentou-se em tal trabalho do referido 
professor, bem como num outro artigo de sua autoria, intitulado Guilherme de Ockham e sua 
época. Leopoldianum 32 (1982): 5-32.
54 Manifesto, MGH, Constitutiones et Acta V, § 32: 742-743.
55 Traduzido para o vernáculo pelo Prof. José Antônio de SOUZA, e publicado em 1997, pela 
Editora Vozes.
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Plenitudo Potestatis e discutia a questão da “Pobreza Evangélico-Franciscana”, 

bem como, pela primeira vez, formulava a teoria Conciliarista.56

Jacques de Cahors,  atacado por tantos adversários ao 

mesmo tempo, rebateu as acusações que lhe faziam e as idéias de seus inimigos, 

através da bula Quia Quorundam, promulgada em 10 de novembro de 1324.57

Um dos pontos mais importantes abordados pelo 

Romano Pontífice naquela decretal refere-se ao “poder das chaves”, conferido por 

Jesus Cristo a São Pedro e aos seus sucessores. O papa entendia que “a chave 

espiritual” não se referia apenas ao conhecimento requerido para exercer a função 

pontifícia, mas era simplesmente o “poder de ligar e desligar”. Para ele, qualquer 

papa detinha automaticamente a assistência divina (conhecimento) e a autoridade 

jurisdicional e sacramental necessárias para o desempenho do múnus apostólico, 

daí ter o poder para estabelecer artigos de fé, pois seria um absurdo pensar que 

existe uma diferença entre as “duas chaves”, pois o Senhor ao se dirigir a Pedro não 

fez nenhuma referência ao conhecimento indispensável para tal.

No entanto, Ludovico IV foi obrigado a dirigir sua 

atenção para outro acontecimento. Os Habsburgos se haviam unido à França contra 

o Império e em 1324, o “Bávaro” foi derrotado. Ele então prometeu libertar 

Frederico que estava detido desde 1322, após a derrota na batalha de Mühldorf, se 

este desistisse de tornar-se imperador e viesse a dissuadir seu irmão Leopoldo, 

duque da Áustria, de prosseguir naquela guerra desgastante, pedindo-lhe, ainda, que 

intercedesse em seu favor junto do papa João XXII. 

                                                          
56Cf. José Antônio de C.R. de SOUZA. A Teoria Conciliarista de Marsílio de Pádua.
Theologica XVI (1983): 720-732.
57 Bullarium Franciscanum  V: 271.
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Frederico não se saiu bem no desempenho daquela 

tríplice missão, e por isso, ao invés de se aproveitar da liberdade que obtivera, 

regressou para junto de Ludovico. O imperador ficou comovido com a hombridade 

de seu prisioneiro e, ao mesmo tempo, ocorreu-lhe a idéia de neutralizar a ameaça 

austro-francesa, oferecendo ao Habsburgo a chance de governar com ele. A aliança 

das casas da Baviera e da Áustria foi celebrada nos pactos de Munique e Ulm. 

Ludovico IV continuaria com o título imperial mas governaria a Itália, enquanto 

Frederico assumiria o controle sobre a Alemanha.

A posição de Miguel de Cesena como geral dos 

Menores lhe era também incômoda, pois muitos Franciscanos criticavam 

abertamente o papa e se recusavam a obedecer-lhe. Apesar disso, ele se mostrava 

prudente e firme na liderança dos confrades, a ponto de “(...) nel Capitolo Generale 

del 1325 comandò ai suditi di parlare della Chiesa, della persona del Pontefice e 

delle sue constituzioni com la debita riverenza e sobrietà(...)”58, sob pena de os 

mesmos serem encarcerados. É curioso notar que durante aqueles anos cruciais que 

os Filhos de S. Francisco tiveram de enfrentar, não só os remanescentes dos 

Espirituais italianos e provençais, mas os Beguinos também, não tornaram a se 

envolver com o papa João XXII, por causa da polêmica sobre a “Pobreza 

Evangélico-Franciscana”. Eles consideravam o Pontífice Romano como herege não 

por causa de suas quatro bulas relativas àquele problema, mas sim devido à não 

menos célebre  Quorundam Exigit, que desacreditava a Exiit de Nicolau III e a 

“Exivi de Paradiso” de Clemente V, sancionada durante o Concílio de Vienne, 

com o propósito de por fim à querela entre os Espirituais, rigoristas quanto à 

                                                          
58 Enciclopedia Cattolica, VIII: 956.
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observância da Regra de S. Francisco, e a Comunidade, que aceitava também as 

glosas que os papas tinham feito à Regra, tornando-a mais branda.

Sabemos que em 1326, Álvaro Pais esteve em Assis, 

provavelmente durante as comemorações do 1º centenário da morte de S. 

Francisco, segundo o testemunho de frei Francisco Bartoli de Assis relatado em seu 

Tractatus de Indulgentia S. Maria de Portiuncula: “(...) fr. Gregius Sancto Severo 

de Urbe Veteri dixit ano Domini MºCCCºXXVIº fratri Andrae de Priciliano 

provinciae Tholosanae quod quum ex devotione  ad Sanctam Mariam de Angelis, in

convento Assisii fuit confessus fratri Alvaro Hispano doctori, in qua confessione 

sensit magnam consolationem mentalem(...)”59.

Além dessa breve referência ao nosso biografado, não 

sabemos, ao menos por enquanto, o que ele efetivamente teria feito entre 1317-27, 

e qual a posição realmente  assumida por ele, ante a polêmica que a Ordem 

mantinha com João XXII. Até mesmo entre os investigadores não há um acordo 

sobre esse último aspecto.

Ilídio Ribeiro, por exemplo, diz-nos o seguinte: 

“(...) é realmente difícil eximir Álvaro Pais dum certo 

oportunismo, pelo qual sem abdicar jamais de seus 

princípios, sabe inteligente e prudentemente adaptar-se às 

exigências impreteríveis do ambiente...com efeito, enquanto 

parece ter sido sinceramente “espiritual” no período que 

decorre entre 1304-1317, depois com receio dos homens ou 

temendo perseguições aderiu ao que sentia a Comunidade 

                                                          
59 Tratactus de Indulgentia S. Maria de Portiuncula. Paris, Ed. Paul Sebastier, 1900:28.
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da Ordem Franciscana, isto é, a maioria dos membros da 

família minorítica(...)”60.

Atílio Langeli, sugere, no entanto, que Álvaro Pais, 

durante aquele decênio, teria optado pela neutralidade não aderindo nem a João 

XXII, nem à Comunidade, na incerteza quanto ao desenrolar dos acontecimentos. 

Entretanto, o estudioso italiano observa que nosso Franciscano “(...) è um 

personagio ancora non bem caratterizzato biograficamente del qualle tuttavia è 

acquisita la partecipazione, negli anni 1304-1317, ai circoli spirituali centro-

italiani, e la costante esaltazione della povertà assoluta e della stritta osservanza 

della regola(...)”61.

Nicolas Iung afirma que Álvaro se manteve fiel à Ab 

Alto Prospectans, mas se empenhará mais tarde, em demonstrar que não havia 

nenhuma contradição entre as teses de João XXII e Nicolau III relativas à “Pobreza 

de Cristo e dos Apóstolos” e simultaneamente a refutar as idéias dos franciscanos 

cismáticos liderados por Cesena refugiados em Munique.62

Livarius Oliger contesta essa última asserção de 

Nicolas Iung, dizendo que ele “(...) non há notato(...) che il Pelayo, há copiato 

spesso, il Tractatus de Paupertate Christi et Apostolorum di Bonagrazia di 

Bergamo(...)”63.

         A. Amaro apresenta uma solução para o caso, dizendo 

que “(...) Álvaro Pelagio acatò com humildad la sentencia 

papal, o mejor permaneció en la obediencia del papa, sin 

                                                          
60 Cf. Ilídio de Sousa RIBEIRO.Sob o Signo de Álvaro Pais. Colectânea de Estudos 4 (1953): 
245-246.
61  A. B. LANGELI. Art. cit.: 234.
62  Nicolas IUNG. Op. cit.: 28.
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mudar, sin embargo, de opinion, antes bien, en su De 

Planctu Ecclesiae, defiende com bizzaría la decisión del 

Capitulo perusino, sin que el papa, por cuyo mandato fué  

escrita la obra y a cuya aprobación fué submetida, se 

molestara en lo mas minimo(...) qué decir  de este proceder 

del papa com Fr. Álvaro?(...) los meritos insignes que en 

legitima lid se conquistara por su triunfal apologia en 

defensa del mismo papa contra Marsílio de Páuda y Luis 

da Baviera pudieron influir en el ánimo del Pontifice, 

cubriendo así com el manto del agradecimiento aquel 

pensar de su protegido, menos favorable a su particular 

sentir(...)”64.

Essa divergência de opiniões entre os pesquisadores 

acima referidos, por agora, nos leva a pensar que uma solução definitiva acerca 

dessa controvérisa entre os estudiosos da biografia e  das obras de Álvao Pais só 

surgirá, quando, de um lado, vier a lume uma edição crítica e completa do Estado e 

Pranto da Igreja, e de outro, houver estudos comparativos entre os artigos (55-67) 

que ele escreveu sobre a Pobreza-Evangélico Franciscana, e outros textos, 

produzidos pelos Franciscanos dissidentes, liderados por Miguel de Cesena, que 

estavam refugiados em Munique, na corte do Bávaro.

O certo é que a crise que se abatera sobre a 

Cristandade Latina naquele momento era bem delicada. A situação política na Itália 

continuava indefinida. No transcurso de 1326, João XXII enviou outro poderoso 

                                                                                                                                                              
63 Cf. Livarius OLIGER. Alvaro Pelayo e un suo Curioso Racconto su la Verna. Studi 
Fracescani 33 (1936): 137.
64 Cf. art. cit. 13 (1916): 22-23.
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exército àquele país, sob o comando do cardeal João Orsini, a fim de combater as 

tropas imperiais e seus aliados.65

Esse reforço bélico possibilitou às forças anti-

imperiais conquistar as cidades de Parma, Régio Módena e Bolonha, forçando os 

Gibelinos a solicitarem auxílio a Ludovico IV na luta que mantinham por sua 

causa.

O imperador só pôde atender àquele pedido no 

princípio de 1327. Ao chegar à Itália setentrional, embora não dispusesse de muitos 

homens, obteve inúmeras vitórias conquistando vários lugares. A partir de Trento, a 

13 de março dirigiu-se primeiro primeiro a Bérgamo e depois a Como. Em seguida, 

“(...) il entra à Milan, avec une escorte dérisoire -  six cents hommes. Le 31 mai, un 

excomunié, Guido de’Tarlati de Pietra Mala, évêque déposé d’Arezzo, lui posa sur 

le front la couronne de fer, à defaut de I’archevêque qui, pour ne pas présider la 

céremonie du sacré, s’était esquivé(...)”66.

Ludovico IV durante sua marcha em direção a Roma, 

a fim de também vir a ser coroado imperador, após sua bem sucedida campanha 

militar na Itália do norte, fazia questão de assistir diariamente a celebração 

eucarística, na qual o sacerdote Jaques Duèse era excomungado, porque havia 

enfaticamente negado que Jesus e seus Apóstolos tinham vivido na pobreza 

absoluta.

Paralelamente a indisciplina e a intranqüilidade  se 

tornaram fatos corriqueiros no interior da Ordem Franciscana. A 8 de junho de 

1327, João XXII convocou, por escrito, Miguel de Cesena, ordenando-lhe que 

                                                          
65 G. MOLLAT. Op. cit.: 186.
66 Ibidem: 344.
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viesse a Avinhão no prazo de 30 dias, após receber aquele documento, a fim de 

tratar de problemas relativos ao interesse da Fraternidade. O geral, entretanto, não 

atendeu imediatamente à  convocação papal, porque se achava enfermo e acamado 

em Tivoli, no reino de Nápoles.

Mas os Guelfos, não sabemos por que razão, 

enviaram a João XXII algumas cartas nas quais acusavam injustamente frei Miguel, 

propalando que ele estava a insuflar religiosos e outras pessoas a apoiarem 

totalmente o “Bávaro” contra as forças papais e franco-angevinas. Acusavam-no 

também de querer se tornar papa, o que era mais grave ainda.

O Sumo Pontífice, face a tais cartas e aos 

acontecimentos acima referidos, se antes já nutria certa desconfiança sobre a 

posição do geral, passou a suspeitar efetivamente que ele conspirava contra a sua 

pessoa.

Cesena chegou finalmente a Avinhão em 1º de 

dezembro de 1327. O Santo Padre o acolheu bem. Ordenou-lhe, porém, que 

substituísse os ministros das províncias de S. Francisco e de Aragão, cuja 

indisciplina era  um péssimo exemplo aos confrades.

João XXII tendo sido notificado sobre a iminente 

chegada de Ludovico IV a Roma, lançou um interdito sobre a mesma, ordenando a 

Angelo Tignosi, bispo de Viterbo-Toscana, e seu vigário na esfera espiritual para  a 

mesma que o aplicasse rigorosamente. Ordenou-se ainda que os romanos lhe 

prestassem juramento de fidelidade.

No entanto, D. Tignosi receando que o imperador lhes 

preparasse alguma cilada refugiou-se na abadia de Subiaco ou arredores, incumbiu 
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Álvaro Pais de executar a missão67 que lhe competia, e determinou, ainda, que 

posteriormente lhe prestasse contas do que havia feito. 

Ludovico IV chegou a Roma nos primeiros dias de 

1328, onde se fez coroar imperador no dia 17. Álvaro Pais, temendo ser capturado 

pelos invasores e cismáticos, se refugiou no eremitério de Monte Compatri, nas 

colinas do Albano, distante  algumas léguas da Cidade Eterna, região essa que 

estava sob o controle dos Guelfos. O próprio frade galego nos conta esse 

episódio.68

Desse lugar, Álvaro Pais, a 2 de fevereiro de 1328, 

escreveu uma Carta a D. Angelo Tignosi e a D. Bartolomeu Prignano, abade de 

Subiaco, informando-os sobre a missão que anteriormente lhe havia sido confiada.  

“(...) Ciò dimostra che Alvaro ebbe parte preponderante se non forse la principale, 

nell’applicazione dell’interdito, altrimenti no si spiegherebbe perchè il vescovo 

chieda proprio a lui di tali notizie(...)”.69

Tal Carta na opinião de seu editor, o Pe. V. Meneghin 

“(...) antecipa il primo libro del De Planctu Ecclessiae(...)”, porque de um lado, 

Álvaro manifestou sua lealdade a João XXII, defendendo a supremacia do papa 

sobre o imperador, e de outro, não se omitiu em denunciar as causas e os fatos 

graves que, ao seu ver, mostravam a decadência da Igreja àquela época: 

                                                          
67 Álvaro PAIS alude a esse fato na Carta nº 15, Cfr. V. MENEGHIN. Scriti Inediti dia Fra  
Álvaro Pais. Lisboa, ed. Instituto de Alta Cultura da Faculdade de Letras de Lisboa, 1969: 144: 
“(...)Rector ducatus, angelus Domini terrestris, iniunxit mihi per obedientiam contra Bavarum 
hereticum sanctam ecclesiam tribulatem, et contra Nicolaum schismaticum a se et a suo patre 
Lucifero ortum, intrusum et sedem apostolicam occupantem, per ducatum crucem ecclesisticum 
predicare(...)”.
68 EPI I. Art. 27o, vol. I, ed. cit.: 479: “(...)É também evidente que o concilíolo, ou melhor o 
conventículo que sobre isto fez em Roma - estava eu então perto desta Cidade a umas três léguas 
no eremitério de Monte Compatri fugindo à perseguição e face do Bávaro na terra dos 
Guelfos(...)”.
69 Cf. V. MENEGHIN. Scriti Inediti dia Fra  Álvaro Pais. Lisboa, ed. Instituto de Alta Cultura 
da Faculdade de Letras, 1969, Carta nº 13:  96-132.
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“(...)Più tardi, infatti, Álvaro la sviluppò, conservandone la 

sostanza, in parechi punti(...), Il confronto, anche non 

minuzioso, tra la lettera e il primo libro del De Planctu 

Ecclesiae, dimostra che il contenuto di questo primo libro è 

stato concepito e in gran parte scritto a Montecompatri nel 

1328. Percio no à rigorosamente esato quanto afferma lo 

stesso Alvaro asserendo che incominciò la sua mano la 

lettera al vescovo di Viterbo e all’abate de Subiaco(...) 

diede ad essa forma di trattato, l’ampliò, le divise in 

capitoli, vi aggiunse le citazioni scritturistiche e giuridiche 

che nella lettera mancano del tutto (...)”70.

É curioso notar que N. Iung, apesar de não ter 

conhecimento da referida Carta que, só foi editada em 1969, afirmou que “(...) Dès 

cemoment propablement, pour défandre la légitimité de Jean XXII, il commence la 

composition du De Statu et Planctu Ecclesiae(...)”71.

Nosso frade em razão dos novos sucessos militares 

obtidos por Ludovico IV nas vizinhanças de Roma, retirou-se para a Umbria, onde 

em Montefalco, um ano mais tarde, redigiu e endereçou uma outra carta aos 

“Disciplinados de Perusa”, contando-lhes, entre outras coisas, que tal fato o 

impedira de pregar uma cruzada contra o imperador.72 V. Meneghin, acha, no 

entanto, que tal carta foi escrita ainda em 1328, antes da Páscoa, que naquele ano 

caiu no dia 3 de abril. 

                                                          
70 V. MENEGUIN. Op. cit.: XXII-XXIII.
71 N. IUNG. Op. cit.: 24.
72 V. MENEGUIN. Op. cit., XV.
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Discordamos dessa opinião do estudioso italiano 

porque:

“(...) a 14 de abril instalou-se um tribunal (em Roma) para 

discutir a respeito da ortodoxia de João XXII. No dia 18, 

em sessão solene junto às portas da Igreja de S. Pedro e 

diante do imperador Luís IV, o frade agostiniano Nicolau 

Fabriano perguntou quem dentre o povo queria defender o 

sacerdote Tiago Duèse de Cahors, considerado por alguns 

como papa João XXII. Ninguém se habilitou a essa 

incumbência. Então um frade alemão proferiu um discurso 

acusando o réu e provando que ele era um herege 

contumaz por haver contradito o Evangelho em dois 

pontos: um, que negava a Cristo e aos Apóstolos a sua 

pobreza absoluta, e o outro, o de extrapolar os poderes 

conferidos por Cristo a São Pedro, enquanto líder da 

Igreja, além de ter cometido o crime de lesa-majestade ao 

anular  as eleições de 1314(...)”. O papa João XXII foi 

então deposto pelo imperador Luís IV. Um mês depois, o

“(...)Bávaro” designou 13 pessoas para elegerem um novo

papa. O escolhido foi o Minorita Pedro Rinalducci, de 

Corvara, que adotou o nome de Nicolau V(...)”.73

Ora, como Álvaro Pais podia referir-se, na citada 

epístola, que segundo V. Meneghin foi escrita antes da Páscoa de 1328, a episódios 

                                                          
73 Cf. Annales Minorum VII: 78-79; Les Papes D’Avignon: 350-352; José Antônio de SOUZA.  
Guilherme de Ockham e sua Época. Leopoldianum, 26 (1982): 17-18.
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que, como acabamos de ver,  aconteceram entre  meados de abril-maio daquele 

ano? Aliás, outro é o testemunho de  frei Álvaro, dado algum tempo depois.74

Tais cartas, de qualquer forma se revestem de grande 

importância, porque em muito contribuíram para ampliar os conhecimentos sobre a 

vida e alguns aspectos do pensamento de frei Álvaro, até aquele momento 

desconhecidos.

As missivas nºs 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24, por 

exemplo, são dirigidas aos irmãos de hábito. As cartas nºs 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 21, com datação incompleta, foram redigidas entre abril-outubro de 1328 

em Todi, exceto a nº 15, conforme já fizemos referência atrás, e dirigidas à 

confraria dos "Disciplinados de Perusa".

Todas essas 19 epístolas retratam a espiritualidade 

místico-ascética de nosso Franciscano, caracterizada por um grande amor ao Cristo 

crucificado, pobre, humilde, como Ele é retratado no Evangelho. A leitura das 

mesmas nos mostra ainda sua profunda devoção a S. Francisco, o imitador perfeito 

de Jesus, o anjo do Apocalípse, portador do Evangelho Eterno, incumbido pelo 

Mestre de renovar o mundo através de três dentre as virtudes: pobreza, caridade e 

humildade.

Por isso, os verdadeiros discípulos do "Poverello", e 

como ele, sinceros imitadores de Cristo, deviam se preparar para a luta contra o 

anti-Cristo, por meio do recolhimento interior, pela meditação, piedade e concórdia 

e através da união espontânea ao Supremo Pastor, João XXII, e acima de tudo 

                                                          
74 EPI I. vol. I, ed. cit.: 499: “(...) No tempo em que escrevo esta obra [1330-32] ele [Ludovico 
IV] depôs, de facto, pública e solenemente na Cidade, com opovo e clero romanos, o senhor papa 
João XXII, lançando-lhe o título de heresia(...) substituiu-o por outro, frei Pedro(...) e do qual 
ninguém pode dizer outra coisa senão que é o anticristo místico e não o papa Nicolau como a si 
próprio se intitula(...)”.
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através da oração e da vivência da pobreza, cujo verdadeiro espírito brota do 

interior da alma, embora se  manifeste claramente pelo desapego aos bens 

materiais.

Percebe-se igualmente da leitura dessas epístolas a 

influência que Álvaro sofreu dos círculos Espirituais italianos, relativa não só à 

vida ascética, mas também ao profetismo apocalíptico-escatológico.

Tais idéias encontra-mo-las ainda nas missivas nºs 4 e 

12, cujos destinatários não foram identificados, embora,  última delas tenha sido 

dirigida a  uma senhora. As cartas nºs 10 e 11 são endereçadas a Angelo Clareno, 

líder dos Espirituais, por intermédio de um certo frei Odonne.

Nesse ínterim, frei Miguel de Cesena pediu licença a 

João XXII para se dirigir a Bolonha, onde, no domingo de Pentecostes, como de 

praxe, seria aberto um novo Capítulo Geral da Ordem. O papa negou-lhe a 

autorização, e ainda o acusou de querer ir à Itália a fim de se tornar Pontífice 

Romano. Miguel lhe respondeu que não passava de um humilde professor de 

Teologia, a exercer naquele momento o encargo de Geral dos Menoritas. 

Acrescentou, ainda, que considerava o Santo Padre, legítimo sucessor de S. Pedro. 

Assim mesmo, João XXII não acreditou que ele estava falando a verdade.75

O papa ainda ordenou ao cardeal Pouget que o 

representasse pessoalmente na assembléia Franciscana, e impedisse por todos os 

meios uma eventual reeleição de Cesena. Mas apesar disso, os Franciscanos 

Capitulares reconduziram-no ao posto de Geral. Em seguida, um religioso foi 

incumbido de ir a Avinhão notificá-lo a respeito do que  havia se passado naquele 

Capítulo. Entretanto, o ministro não recebeu tal missiva porque ele e seus quatro 
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amigos, Bonagrázia de Bérgamo, Henrique de Talhein, Francisco de Ascoli e 

Guilherme de Ockham, pressionados pelas circunstâncias, na noite de 26 de maio 

fugiram daquela cidade rumo a Pisa, sob o controle das tropas imperiais, buscando 

guarida junto de Ludovico IV. Aí aportaram a 9 de junho de 1328.

No dia 6 de junho João XXII depôs Cesena e nomeou 

o cardeal Bertrando de la Tour administrador pro tempore da  Ordem, até que 

houvesse uma nova eleição para se escolher um outro ministro geral. O Cardeal, 

temendo que se repetisse novamente o que havia ocorrido no Capítulo de Bolonha, 

de imediato, destituiu 14 ministros provinciais fiéis a Cesena.

Entretanto, a permanência de Ludovico IV na Cidade 

Eterna foi efêmera.  A quatro de agosto as forças pontifícia e napolitana, após sua 

reorganização, sitiaram e tomaram a Roma, obrigando o imperador a fugir para o 

norte da península, primeiro em direção ao ducado de Espoleto, onde em Todi, o 

"Bávaro" extorquiu da população subsídios para a guerra, talvez em represália face 

aos tudertinos haverem apoiado aos aliados de João XXII. De Espoleto, Ludovico 

da Baviera, dirigiu-se a Pisa onde com suas tropas chegou a 21 de setembro. O anti-

papa Nicolau V se juntou ao seu protetor, no início de janeiro de 1329.76

Álvaro Pais regressou, então, a Roma, estabelecendo-

se no convento de Araceli, onde ficava quando ia àquela cidade. Aliás, foi nessa 

casa dos Menores que teve a ocasião de conhecer frei Pedro de Corvara,  e 

certamente foi durante aquele ano que ele e outros frades e eclesiásticos tomaram 

                                                                                                                                                              
75 Cf. L. BAUDRY. Op. cit.: 113.
76 G. MOLLAT. Op. cit..: 357.
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parte em uma importante reunião para tratar de problemas que afetavam a Igreja e 

os Menores, conforme ele próprio relata.77

Pouco depois, frei Álvaro foi nomeado capelão das 

Clarissas, segundo seu próprio relato: "(...) in Urbe in quidam monasterio 

sanctimonialium sancti Laurentii Panisperna in quo illo tempore monebam, erat 

quidam theutonicus of multum spiritualibus videnantur, mihi fuit accusatus de isto 

errore, quod corpus Christi non adorabat quando elevabatur(...)"78.

No entanto, como o cisma de Miguel de Cesena 

atraíra muitos Franciscanos, João XXII foi informado de que nosso personagem 

havia também aderido ao ex-ministro geral. Face a tais informações, ele igualmente 

procurou saber se as mesmas eram veradeiras ou não, indagando isso do 

governador do ducado de Espoleto, João Amélio, arcediago de Friuli, o qual, 

respondendo ao papa, disse-lhe que Álvaro, ao contrário, durante aqueles dias 

turbulentos, defendera pertinazmente a Igreja, o Pontífice e havia rompido com 

Miguel de Cesena. A par da verdade, em 23 de março de 1329, o Romano 

Pontífice, escreveu uma carta ao nosso menorita 79 relatando-lhe esses fatos, e o 

exortando a continuar procedendo como vinha agindo, e prometendo-lhe 

oportunamente o recompensar por sua fidelidade. 

No mesmo dia, ainda, o Sumo Pontífice enviou 

igualmente uma carta ao duque João de Amelio dizendo-lhe o seguinte, a respeito 

                                                          
77 EPI I. Art.27o , vol. I, ed. cit.: 475 “(...) o Bávaro(...) o ter substituído(...) por frei Pedro de 
Corbaria, pseudo-religioso da Ordem dos Menores, verdadeiro hipócrita que conheci na Cidade, 
quando eu era conventual em Roma no convento de Araceli, e que pagava a dízima da hortelã e 
do endro com certas abstinências exteriores, Mateus, XXIII, apanhava as bolsas às claras e às 
escondidas, vivia quase continuamente entre mulherzinhas romanas, e entre elas buscava a glória,
e como me testemunharam o ministro daquela província e os [custódios] quando estávamos a 
tratar, em grande concílio, do feito dele e de outros que haviam se rebelado contra a Igreja e a 
Ordem (...)”.
78 Ibidem II, 2 :117 vb-118 ra.
79 Cf. SOUSA COSTA. Op. cit.: 31, nota 68, também in Bullarium Franciscanum V : 378
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de nosso Personagem: “(...) Si dilectus filius Alvarus de ordine fratrum Minorum in 

devotione nostra et ecclesiae Romanae persistens.. sicut litterarum tuarum nobis 

transmissarum habebat series (...) volumus quod ipsum, cui super scribimus, 

favorabiliter et benevole prossequaris(...)”80

Pouco depois, no dia 20 de abril de 1329, João XXII 

excomungou solenemente Miguel de Cesena e seus quatro amigos, acusando-os de 

hereges e cismáticos, bem como os demais frades que haviam aderido à sua pessoa. 

No dia 11 de junho, domingo de Pentecostes, os Menores reunidos em Capítulo 

Geral na cidade de Paris, escolheram um amigo pessoal do Santo Padre, frei 

Geraldo Odon da Aquitânia, como novo ministro geral da Congregação.

Segundo opina V. Meneghin, é provável que a essa 

época bem tumultuada para os Menores, Álvaro Pais tenha escrito suas duas cartas 

a Angelo Clareno.81

Encontramos nas mencionadas epístolas a justificativa 

do frade galego concernente à sua ruptura com os Espirituais. Para ele, infelizmente 

muitos membros da Igreja, naquele momento, estavam a dar um péssimo exemplo 

aos fiéis, no que concordava inteiramente com Clareno. Mas apesar disso, Álvaro 

pensava que todos os bons cristãos deviam se lhe manter fiéis, principalmente 

devido às várias tribulações com que era provada.

Por tal motivo, nosso frade não aceitava a 

legitimidade de qualquer movimento separatista no interior da Igreja e no seio da 

Ordem, ainda que os  motivos alegados por aqueles que adotavam essa atitude 

fossem justos e louváveis. Assim, todos que abandonavam a Fraternidade se 

                                                          
80 Cf. SOUSA COSTA. Op. cit.: 30, nota 6.
81 Cf. MENEGUIN. Op.cit.,  1ª : 54-70, 2ª : 70-85.
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tornavam apóstatas, pois romper com o voto de obediência era a mesma coisa que 

renunciar à vida religiosa, considerando-se que o compromisso de sujeição aos 

superiores hierárquicos e à Igreja tem um enorme valor perante Deus, por se tratar 

de uma virtude cristã.

Além disso, o frade galego disse a Claeno  que, de 

modo geral, naquele momento, em todos os conventos observava-se plenamente a 

Regra de S. Francisco. Apenas alguns religiosos, cheios do espírito farisaico, muito 

mais preocupados com as manifestações exteriores da pobreza do que com sua 

essência, esqueciam-se de que ela é apenas um meio de aperfeiçoamento espiritual, 

e não um fim em si mesma, porque só a caridade se revestia dessa característica. 

Entendia ele, então, que foi por esse motivo que aqueles maus frades haviam 

rompido com  a Ordem e com a Igreja.

Ademais, eles não ouviam os bons conselhos de 

ninguém, emitiam o seu parecer sobre a vivência da pobreza como se fossem 

teólogos, e ainda se recusavam a obedecer aos superiores da Congregação e aos 

dignitários eclesiásticos, alegando que a Regra  permitia que fossem transgredidos,  

quando impusessem algo contrário à consciência. Assim mesmo, não estavam 

legitimamente autorizados a romper com a Ordem, mesmo que fosse para viver à 

risca a pobreza absoluta quotidianamente.

Face a essas considerações, julgamos que Álavro Pais,

em razão de seu grande amor à Igreja e devoção filial ao Sumo Pontífice, sempre 

manifestos na virtude da obediência, reprimiu no seu íntimo, toda e qualquer 

vontade e tentação de aderir primeiramente aos Espirituais, e mais tarde,  a Miguel 

de Cesena, pelo fato de considerar ambos os grupos como cismáticos.
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Talvez no final de 1329 ou no princípio de 1330, João 

XXII efetivou a promessa de recompensar Álvaro Pais em razão de seus inúmeros 

serviços prestados à Igreja, convidando-o a vir trabalhar como Penitenciário 

Apostólico em Avinhão, função essa que abrangia o encargo de ser o confessor dos 

cardeais, e ao mesmo tempo, corrigir os dignitários eclesiásticos irresponsáveis que 

não cumpriam com os seus deveres de pastores.

Em janeiro de 1330, Frederico da Áustria  faleceu. 

Esse fato e os insucessos militares na Itália fizeram com que Ludovico IV em 

fevereiro daquele ano, iniciasse sua marcha de retorno à Alemanha, acompanhado 

por Cesena e seus quatro amigos, os quais, aliás, há algum tempo vinham 

dissuadindo o imperador de apoiar o anti-papa Nicolau V, cuja vida pregressa 

depunha muito quanto à função que desempenhava.

Pedro de Corvara foi convencido a ficar em Pisa, 

vindo a ser capturado pouco depois pelo exército pontifício.“(...)Des négotiacions 

s’ouvrent. Au mois de juillet, Jean garantit la vie sauve à l’intrus, l’absolution de 

ses crimes moyennant une abjuration régulière, une pension annuelle de 3000 

florins, l’exemption de toute autorité inférieure à celle du S. Siège. L’accord est 

accepté. Pierre de Corbara écrit au Souverain Pontife une lettre très humble et 

s’offre à renoncer publiquement à ses erreurs partout où cela  conviendrá(...)”82.

No final de agosto, Pedro de Corvara renovou 

solenemente sua abjuração na presença de João XXII, dos cardeais e de outros 

funcionários da Cúria, fato esse, que Álvaro Pais também registrou em seu Estado e 

Pranto da Igreja.83

                                                          
82 G. MOLLAT. Op. cit.: 358-359.
83 EPI I. Art. 39o , vol. I, ed. cit.: 499: “(...) Por fim, vindo pessoalmente, ou melhor, trazido 
pessoalmente a Avinhão, confessou a sua culpa e pediu perdão perante o dito senhor papa João e 
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Frei Álvaro também relata que, durante sua estada em 

Avinhão, possivelmente em 1331, o novo ministro geral, com o propósito 

subreptício de agradar ao papa João XXII,  a fim de obter dele o cardinalato, 

pretendeu forçar a liderança da Ordem a relaxar, ainda mais, a observância do ideal 

de pobreza. Entretanto, o papa e os cardeais proíbiram que Geraldo Odon tomasse  

essa medida, por considerá-la despropositada.84

Assim mesmo, durante o Capítulo Geral de 

Perpignam, inaugurado no domingo de Pentecostes, 19 de maio de 1331, Geraldo 

Odon pressionou os Menores a aceitarem novas disposições quanto à observância 

da pobreza.

É bem provável que no transcurso de 1331, Álvaro 

Pais tenha recebido a Epístola Responsiva85 de Angelo Clareno, escrita em 1330, 

conforme podemos notar, quer no parágrafo 51, em que o seu autor alude ao cargo 

então exercido por nosso personagem na Cúria papal, quer no parágrafo 167, no 

qual fala que os católicos já existiam há 1.300 anos.

                                                                                                                                                              
o colégio dos cardeais e na presença do clero e do povo, pela sua intrusão e pelo cisma que fizera 
na Igreja de Deus...Renunciando ao papado que de facto usurpara, encontra-se até hoje cauta e 
curialmente detido e encerrado numa câmara(...)”.
84 EPI II. vol. VII, 1997, ed. cit.: 271: “ (...) Entretanto, em Avinhão no tempo do dito senhor papa 
João XXII, e meu, catorze ministros em parte voluntariosos e em parte receosos (alguns dos quais 
durante muito tempo animei eficazmente para o contrário do que faziam, embora não tenha 
podido demovê-los, por serem então pressionados por frei Geraldo, ministro-geral, com a 
ameaças e injúrias) puseram seus selos pendentes, justamente com o selo do predito ministro-
geral frei Geraldo da Aquitânia, principal autor e glosador das três distorcidas glosas que 
destroem a dita regra, em um documento, que o dito geral apresentou com alguns desses referidos 
ministros ao dito senhor papa João, na presença de muitos cardeais. Porém, o predito senhor 
papa...seguindo como justo juiz as pegadas de seus predecessores, zeladores da verdade, que 
declararam a regra...disse, na presença dos mesmos ministros, ao referido geral frei Geraldo, o 
qual, como há pouco disse, havia confeccionado as três mencionadas glosas celeradíssimas e 
dignas de ser feridas com o anátema perpétuo, crendo com isso agradar ao papa João de quem 
esperava o capelo vermelho:‘Este entendimento que dás dos dois citados caps. da regra é forçado 
e contra a regra e não cremos que dentre mil frades da Ordem haja um que concorde 
contigo’.Então os senhores cardeais que assistiam ao papa, diziam que as preditas glosas do 
predito Geraldo eram contra a regra, e concordemente sorriam-se dele por saberem de que 
pestífera raiz haviam sido fabricadas(...)”.
85 AFH 39 (1948), 40 (1949): 93-200 (texto).
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Mas a característica principal dessa carta consiste na 

refutação das críticas que nosso biografado havia feito ao Clareno. Angelo se 

defendeu, alegando que jamais deixara a Ordem Franciscana por livre e espontânea 

vontade. Lamentava-se, ao contrário, por dela ter sido expulso. (Cfr. § §  28, 31, 41, 

96).

Foi, então, obrigado a colocar-se inicialmente sob a 

jurisdição de Liberato e depois sob a autoridade do cardeal Tiago Colonna e 

finalmente se recolheu à abadia de Subiaco, sob a direção do abade Bartolomeu de 

Prignano, (Cfr.§ §  60, 62), com o firme desejo de praticar à risca o ideal de 

pobreza absoluta, sem incorrer num cisma. (Cfr. § § 211, 230, 233).

Clareno admirava-se das invectivas do franciscano 

galego, dado que sabia que ele era um asceta virtuoso e, por causa de sua atitude 

firme e positiva durante a magna disceptatio (1310-12) entre os Espirituais e a 

Comunidade, quando, então, Álvaro enviou uma carta aos irmãos que trabalhavam 

pela reforma da Ordem, fato esse que agora revelava uma contradição muito 

grande, tendo em vista sua mudança de comportamento. (Cfr. § § 17, 42, 99, 225).

Finalmente, um outro ponto digno de nota nessa 

missiva é aquele relativo à concepção de Clareno sobre a Igreja, onde se percebe 

sua ortodoxia doutrinária e fidelidade à mesma. (Cfr. § § 211 a 237).

Todavia, um novo acontecimento veio a complicar 

ainda mais o curso da História. No dia 1º de novembro de 1331, o papa João XXII, 

num sermão proferido na festividade em homenagem a Todos os Santos, afirmou 

que as almas dos justos só iriam ver a Deus face a face, após o Juízo Final. No dia 

15 de dezembro, noutro sermão ampliou suas idéias relativas a esse assunto 

declarando que: “(...) antes da ressurreição dos corpos as almas dos mesmos, 



Álvaro Pais e seu tempo 64

estando separadas não possuiriam  a vida eterna nem poderiam gozar da 

felicidade propriamente dita, isto é, a Visão Beatífica(...)” 86.

Em 5 de janeiro de 1332, o Sumo Pontífice foi ainda 

mais longe na sua concepção, dizendo que nem os demônios, nem os condenados 

habitavam o inferno. Eles só iriam viver naquele lugar de suplícios, na consumação 

dos séculos. Toda Cristandade ficou abalada com as idéias do Soberano Pontífice e 

seus adversários aproveitaram-se disso para, uma vez mais, acusá-lo de herege.

Nenhum dos escritos de Álvaro Pais identificados 

como tal e estudados até o momento, nos permite supor que ele tenha comungado 

das mesmas opiniões sustentadas por João XXII sobre a “Visão Beatífica”.87

É provável que naquela época veiculassem boatos 

sobre uma eventual promoção de Álvaro Pais a um grau superior da hierarquia 

eclesiástica, pois nosso personagem solicitou ao Sumo Pontífice uma dispensa de 

ilegitimidade que acabou sendo concedida através da bula Libentur Illis88, em 22 de 

março de 1332, face aos méritos pessoais do postulante, pela qual ele se tornava 

apto a ascender a qualquer posto na Ordem Franciscana, bem como na própria 

hierarquia eclesiástica.

Pouco depois, João XXII através da bula Quam sit 

Onusta, nomeou o menorita galego bispo de Coron, na península da Moréia, 

Grécia, em circunstâncias especiais, visto que “(...) a la mort d’Albert (...) membres 

du chapitre élisent pour lui sucéder un sous-diacre le chanoine François de 

                                                          
86 Cf. G. MOLLAt. Op. cit.: 54.
87 Cf. N. IUNG. Op. cit.: 30.
88 Cf. Bullarium Franciscanum V : 520-521; Estudos Sobre Álvaro Pais: 75.
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Lucas(...)”89. O papa, de novo, manifestou seu apreço por Álvaro Pais, isentando-o 

de pagar uma taxa devido à sua promoção ao episcopado em 1 de março de 1333.

Não sabemos com certeza, se o novo prelado chegou 

a assumir efetivamente  a sua diocese. O certo é que novamente por solicitação de 

D. Álvaro, o papa, em julho daquele ano o transferiu para o antigo bispado de 

Silves, no sul de Portugal. 

Foi entre 1330-32, enquanto permaneceu em 

Avinhão, que Álvaro Pais elaborou a primeira redação de sua obra mais importante, 

o Estado e Pranto da Igreja sobre a qual iremos tratar no próximo capítulo do 

presente trabalho.

1.3 - D. Álvaro Pais Bispo de Silves:

D. Álvaro não se esquecendo de que era filho 

ilegítimo e prevendo que tal fato poderia causar-lhe aborrecimentos da parte de 

seus diocesanos “(...) cuidó de prover-se de todas las recomendaciones possibles, 

obteniendo breves pontificios de recomendación ante el cabido, el clero y el pueblo 

de la ciudad y diócesis de Silves, ante sus vassalos, ante el Metropolitano de 

Sevilla y ante el rey de Portugal(...)”90.

Apesar dessas precauções, o arcediago de Silves, 

Francisco Pedro, não queria reconhecer D. Álvaro como bispo legítimo.  João XXII 

informado a respeito deste problema, logo acudiu novamente seu protegido, 

                                                          
89 Cf. N. IUNG. Op. cit.: 17.
90 Cf.Izaac Vasquez JANEIRO. Art. cit.: 671. Tais documentos foram publicados em Estudos 
Sobre Álvaro Pais: 58-59.
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escrevendo, então, uma carta em 18 de agosto de 1334 ao arcediago Pedro, na qual 

o repreendia por sua atitude grosseira e desrespeitosa.

Contudo, o prelado Franciscano não governou sua 

diocese com tranqüilidade porque  logo veio a se desentender com D. Afonso IV 

(1325-57), rei de Portugal e “(...)com otros clérigos cuya conducta y género de vida 

censuró duramente(...)”91.

Não cremos, entretanto, que os desentendimentos 

havidos entre o bispo de Silves e o monarca  lusitano tenham sido fruto apenas de 

episódios circunstanciais. Acreditamos que, na verdade, o motivo principal residiu 

basicamente na política centralizadora adotada por  D. Afonso IV, na senda de seu 

pai, D. Dinis (1279-1325), e no caso de Portugal, desde meados do século anterior, 

a realeza atuou muito mais contra o poder do clero92, devido ao seu peso 

econômico-político, do que em relação à nobreza, visto que o mesmo impedia os 

soberanos de alcançarem seus propósitos aliados à burguesia. Aliás, pensamos 

ainda que não foi à toa que João XXII, político experiente nomeou D. Álvaro para o 

bispado de Silves.93

Afonso IV logo após assumir o trono português tratou 

de se desvencilhar do maior rival, seu meio irmão, Afonso Sanches. Em seguida, 

depois de estatuir leis sobre o tabelionato em agosto de 1326, determinou que os 

tabeliães, a partir daquele instante, ficassem sob a jurisdição dos oficiais régios, 

                                                          
91  Cf. Ogando VASQUEZ. Art. cit., 14 (1941): 2.
92 Nossa opinião fundamenta-se no estudo de Flávio Ferreira PAES FILHO, intitulado A
Centralização do Poder com D. Dinis e os Concelhos Transmontanos, Dissertação apresentada 
ao Programa de Mestrado em História das Sociedades Agrárias da Universidade Federal de Goiás, 
para a obtenção do Título de Mestre, sob orientação do Prof. Dr. José Antônio de C. R. de 
SOUZA, Goiânia, 1998, particularmente os tópicos “O Reinado de D. Afonso III (1248-1279): 
109-116; “As Concordatas”: 134-153, amplamente hauridos em fontes e material bibliográfico.
93 Cf. J. ANTUNES et alii: Conflitos Políticos no Reino de Portugal entre a Reconquista e a 
Expansão. Revista de História das Idéias, 6 (1984): 121-128.
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além de ordenar que alguns deles fossem a Braga para tratar de questões relativas às 

igrejas arquidiocesanas que pertenciam ao seu padroado.

O arcebispo, D. Gonçalo Pereira, antigo aliado de D. 

Dinis, nas lutas que este havia travado com o Infante, agora rei, considerando 

aquela atitude do soberano, tanto um gesto de represália como uma interferência no 

âmbito de sua jurisdição, proibiu os funcionários régios de executar aquela missão 

que lhes fora imposta. Como os tabeliães insistissem no seu propósito, o arcebispo 

D. Gonçalo posteriormente os excomungou posteriormente. D. Afonso IV 

desaprovou aquele gesto do prelado, o que veio a causar entre ambos uma longa 

pendência. Cada um deles utilizou as armas que possuía ao tentar fazer com que 

seus direitos fossem respeitados, o monarca tinha o poder da espada e o arcebispo 

dispunha dos castigos espirituais.

Dois anos mais tarde, fato idêntico veio a ocorrer no 

Porto. O papa João XXII nomeara D. Vasco Martins, bispo daquela diocese, sem 

antes haver consultado o monarca português, medida essa que demonstra uma vez 

mais a concepção que o citado Pontífice Romano detinha acerca dos direitos e 

poderes que exercia na esfera espiritual.

D. Vasco ainda se encontrava em Avinhão, quando o 

Corregedor para as regiões entre o Douro e o Minho, João Anes Marvão, se achou 

com o direito de ministrar justiça no Porto. O Vigário Geral da diocese, Gonçalo 

Martins juntamente com o Cabido protestaram, mas em vão, porque os membros do 

Concelho local apoiaram integralmente o Corregedor que, por sua vez, obedecia às 

orientações régias.
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Este episódio, julgamos, denota uma outra 

característica política que despontava naqueles dias, qual seja, a aliança entre a 

monarquia e a burguesia, contra  o clero. 

D. Afonso IV conseguiu fazer prevalecer sua vontade 

empregando novamente a força das armas, vindo assim a diminuir a jurisdição 

episcopal naquelas localidades, onde os funcionários régios deram continuidade à 

política centralizante da coroa. “(...)Os protestos iniciais dos bispos foram se 

atenuando ao longo da década de trinta, mas certamente por iniciativa do rei, e 

uma vez  resolvido o diferendo com Castela em 1340, as questões com ambos os 

bispos recrudesceram de violência(...)”. 94

No sul do reino, ao contrário, a situação era diferente, 

pois tratava-se de uma região que havia sido incorporada ao território lusitano há 

menos de cem anos (1248), e estava, portanto, sob o controle da monarquia, de 

modo que os bispos jamais tiveram um poder político efetivo semelhante ao de seus

colegas do norte, e por isso mesmo, julgamos, eram inevitáveis os conflitos 

jurisdicionais entre os poderes espiritual e secular.

Ora  bem, como vimos atrás, em 1333,  o papa João 

XXII nomeou D. Álvaro Pais bispo de Silves, após transferir D. Pedro Afonso da 

diocese de Silves  para a de Astorga, nomeou D. Álvaro para aquele bispado 

lusitano, sem haver confirmado a eleição de Lourenço Novais, como prelado, pelo 

Cabido local.

Entendemos, portanto, consoante os fatos acima 

apontados, que o Sumo Pontífice ao nomear o menorita galego para a diocese de 

Silves, queria aí ter uma pessoa com pulso firme e devotado aos interesses da 
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Igreja, a fim de coibir as ingerências da autoridades laicas, a serviço da coroa, em 

questões que normalmente pertenciam à esfera espiritual. Ademais, um especialista 

em Utroque Iure era, pois, o mais apto a exercer as funções episcopais no Algarve.

Em maio de 1334, D. Afonso IV convocou os grandes 

do reino para  tomarem parte nas Cortes a se reunir em Santarém, como era de 

praxe desde 1254. D. Álvaro, na condição de prelado também foi convidado para 

tomar parte na referida assembléia.

O rei expôs aos presentes uma questão delicada que o 

afligia. O Infante D. Pedro que havia casado com D. Branca de Aragão, cujos 

esponsais foram firmados em 1328, por ocasião das núpcias da princesa D. Maria 

de Portugal com seu primo D. Afonso XI de Castela, repudiou-a como incapaz, 

visto D. Branca ser física e mentalmente enferma, e agora, pretendia casar  

novamente com D. Constança Manuel, que por sua vez havia  casado com o próprio

Afonso XI, mas seu casamento não se consumara.

Além disso, D. Afonso IV disse aos membros das 

Cortes que seu  genro, o rei de Castela, estava continuamente judiando e 

desrespeitando sua filha, a princesa D. Maria, a tal ponto que vivia abertamente em 

adultério com Leonor Nunes de Gusmão. Por isso, o rei de Portugal queria o apoio 

dos grandes do reino a fim de exigir de D. Afonso XI uma reparação à altura, caso 

ele  não se corrigisse.

Pouco depois, D. Afonso IV iniciou contatos com D.

João Manuel, pai de D. Constança, com vista a obter sua mão para o Infante. No 

entanto, quando o rei de Castela soube que as negociações entre seu sogro e D. João

Manuel haviam chegado a um bom termo, e que D. Constança, então, deveria viajar 

                                                                                                                                                              
94 Cf. J. ANTUNES. Art. cit.: 122-123.
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para Portugal, tentou impedir que a mesma passasse por “(...) tierras castellanas 

para ir a juntarse com su nuevo esposo el principe portugués (...)”95.

Esse último acontecimento abalou definitivamente as 

relações já estremecidas entre os dois Afonso. O rei de Portugal declarou 

imediatamente guerra ao rei de Castela, e em face do empreendimento bélico 

iminente, passou a sobretaxar e a confiscar bens eclesiásticos, particularmente na 

diocese de Silves, talvez porque D. Álvaro fosse de origem galega.

Assim mesmo, D. Pedro de Portugal e D. Constança, 

em janeiro de 1336, vieram a casar em Évora, mas,  pouco depois, em agosto, a 

guerra eclodiu: “(...)O conde de Barcelos invade a Galiza, o próprio rei cerca 

Badajoz, e uma esquadra ataca os portos inimigos na foz do Guadiana. O exército 

castelhano invade Portugal e se aproxima do Porto(...)”96.

Nessa ocasião ou no mais tardar no início de 1337, D. 

Álvaro escreveu a D. Afonso IV sua primeira carta, na qual aludiu à questão dos 

esponsais do Infante português, acima relatada.97

O bispo de Silves primeiramente se justificou perante 

o rei, por não ter podido comparecer às Cortes reunidas em Santarém, porque se 

achava enfermo há mais de cinco meses, acometido que fora por várias moléstias 

da pele, a saber, impingem, sarna e pruridos. O Prof. Domingos Maurício acha que 

tais doenças explicariam “(...) em parte ao menos, o seu feitio violento, irritadiço, 

polêmico e inconformista(...)acessos de uma natureza esgotada no estudo ou 

intoxicada na imobilidade do gabinete(...)”98.

                                                          
95 Cf. I. V. JANEIRO. Art. cit.: 672-673.
96 Cf. A. PIMENTA. Op. cit.: 80
97 As duas cartas de D. Álvaro Pais a D. Afonso IV foram publicadas por SOUSA COSTA, op.  
cit.: 125-142 e por Domingos MAURÍCIO. Art. cit.: 669-673. 
98 Cf. Domingos MURÍCIO. Art. cit.: 660.
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Seria verídico tal ponto de vista? Sinceramente não 

acreditamos, pois, como já tivemos ocasião de ver nas páginas anteriores, nosso 

biografado não havia apenas se dedicado tantos anos à atividade intelectual e 

sedentária. Além disso D. Álvaro só pode ser considerado como homem de 

gabinete, nos curtos espaços de tempo em que exerceu  respectivamente as funções 

de professor de Direito em Bolonha, não se sabe por quanto tempo, e  de 

penitenciário em Avinhão, isto é, de 1330 a 1333, pois, em seguida a ter se tornado 

religioso Menorita, ele transformou-se primeiramente num pregador itinerante,  

durante sua longa permanência na Itália, e depois, igualmente como prelado, não 

parou quieto um instante. .

O prelado silvense disse na referida carta que, depois 

de haver se recuperado um pouco, dirigiu-se  para o mosteiro de Alcobaça, onde foi 

convalescer. Por tal razão, não recebeu a primeira missiva real convocatória para as 

Cortes, que havia sido remetida para Silves.

Nosso Bispo aludiu também a uma outra carta do rei 

que recebera, na qual era convocado novamente para uma outra reunião das Cortes, 

desta vez em Monte-Mor, a qual também não pudera comparecer, por ainda se 

achar convalescendo.

Apesar desse óbice, declarou ele que se inteirou do 

que havia ocorrido nas duas assembléias, graças às informações que seu hospedeiro 

lhe forneceu.

Em seguida, D. Álvaro passou a censurar duramente 

o rei português, tanto pelo fato de estar em guerra com Afonso XI, a  qual  causava 

enormes malefícios a muita gente, quanto porque seu orgulho havia sido ferido. Por 

isso, o admoestava a   restabelecer a paz através de todos os recursos possíveis.
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Quanto ao casamento de D. Pedro com D. Constança, 

o prelado franciscano declarou a D. Afonso IV que, apesar de os juristas régios 

afirmarem o contrário, o mesmo era nulo, em razão do duplo impedimento de 

honestidade e justiça, pois como vimos antes, D. Constança99 havia desposado 

anteriormente D. Afonso XI, consagüineo do Infante português, que por sua vez já 

tinha casado com D. Branca, prima da própria D. Constança.

Por último, D. Álvaro concluiu sua epístola, 

censurando uma vez mais D. Afonso IV por estar fazendo guerra à custa dos bens 

eclesiásticos, cuja finalidade precípua era socorrer os pobres e necessitados.

Algum tempo mais tarde, o bispo de Silves enviou 

uma 2 ª carta ao rei de Portugal, redigida em Coimbra e datada de 3 de junho, não 

se sabe ao certo, se em 1336 ou 1337.

D. Álvaro disse a D. Afonso IV que ele se deixara 

influenciar por maus conselheiros, passando a cobrar impostos arbitrários da igreja 

de Silves, a fim de poder guerrear com D. Afonso XI, sem antes haver pedido 

autorização à Santa Sé, violando assim a imunidade eclesiástica e desrespeitando a 

jurisdição episcopal.

Nosso prelado ainda repreendeu o monarca, porque 

consentia que seus funcionários se apossassem dos bens pertencentes ao bispado, os

quais se destinavam a suprir as necessidades dos pobres, enquanto ele era apenas o 

administrador. Ademais, estava a receber um tratamento injusto e pior do que o 

dispensado aos outros dignitários eclesiásticos do reino, apesar de naquele 

momento estar a serviço de D. Branca, por solicitação do próprio D. Afonso IV, e 

às expensas do seu bispado, que não lhe rendia mais de 500 libras anuais.

                                                          
99 Cf.  A . D. de SOUSA COSTA, op. cit.: 121.
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D. Álvaro aproveitou a ocasião para recordar 

novamente ao rei as conseqüências maléficas da guerra para a nação, apesar de não 

ter dúvida que D. Afonso IV, na esfera secular, era  o primeiro dos portugueses, 

mas nem por isso ele devia se esquecer de que os clérigos, nesta existência, só 

deviam ser julgados por tribunais eclesiásticos, e no outro mundo por Deus, tendo 

em vista que os mesmos haviam sido incumbidos pela Providência, de cuidar das 

almas de todos os fiéis.

Finalmente, o bispo Menorita pedia ao monarca 

lusitano que agisse com justiça e equidade, reparando as afrontas que ele e seus 

clérigos haviam sofrido por intermédio dos funcionários  do rei.

É oportuno ressaltar que D. Álvaro nas duas cartas 

acima resumidas, tratou D. Afonso IV com a deferência devida,  pedindo-lhe 

sinceras desculpas pelo fato de haver se expressado de um modo franco, porém 

veemente e duro, o que poderia dar a falsa impressão de uma atitude desrespeitosa, 

conquanto alguém tenha considerado o gesto do prelado silvense um tanto 

imprudente.100Todavia o rei de Portugal não deu a mínima atenção às queixas e aos 

conselhos de nosso Bispo. Assim sendo ele resolveu deixar Portugal.101

Nesse ínterim, a guerra entre Portugal e Castela 

prosseguia. O papa Benedito XII (1334-42), sucessor de João XXII, ciente dos 

males que a mesma estava a causar e do enfraquecimento político militar face à 

constante ameaça muçulmana, empenhou-se por dar um fim ao conflito.

                                                          
100 Cf. I. V. JANEIRO  Art. cit.: 675 “(...) Se ve por aqui que a nuestro obispo, si por una parte le 
assistia celo apostólico y le sobraba conocimiento de cánones, le faltaba, por outra parte, un poco 
de prudencia y de realismo táctico(...)”. 
101 Alguns estudiosos da biografia em seus trabalhos, especialmente, A.AMARO. Art. cit.: 26; 
Nicolas IUNG. Op. cit.: 19; I. S. RIBEIRO. Art.cit.: 219, aventam  a hipótese de que D. Álvaro foi 
expulso do reino, talvez, devido à guerra entre Portugal e Castela, e pelo fato de ele ser galego, 
tendo, então, dirigido-se, à  Galiza ou à Sevilha.
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O Sumo Pontífice escreveu inicialmente aos dois 

monarcas pondo-os a par de suas inquietações relativas àqueles problemas, e 

depois, enviou-lhes D. Bernardo, bispo de Rodes, como legado pacificador.

O Santo Padre, numa outra carta de 30 de dezembro 

de 1337, endereçada a Afonso IV se regozijava com o mesmo, por este desejar o 

término da guerra, apesar de reconhecer as afrontas que ele havia recebido de seu 

genro. Benedito XII, entretanto, aproveitou-se do ensejo para o repreender, por 

causa de suas taxações arbitrárias sobre o clero português, e pelo abuso de poder 

que seus funcionários haviam exercido em  várias dioceses do reino. No que se 

refere àquelas sobretaxações, o papa recordou ao rei que havia  proibições 

canônicas a respeito e sanções eclesiásticas para quem as transgredia.102

No correr de 1338, D. Bernardo conseguiu que os 

monarcas beligerantes celebrassem várias tréguas temporárias. Assim, graças à 

mediação diplomática desse prelado, apesar de sua promoção a cardeal, em 

dezembro daquele ano, e sua conseqüente transferência para a Cúria em abril de 

1339, as negociações entre os embaixadores de Portugal e Castela quanto ao fim da 

guerra, prosseguiram em Avinhão. Ademais, sentiram eles que Benedito XII tinha 

razão quando os alertara a respeito de um recrudescimento eventual da ameaça 

islâmica aos reinos penínsulares. De fato, os sarracenos aproveitando-se do conflito 

luso-castelhano, resolveram se unir para enfrentá-los.

Por essa época, D. Álvaro Pais encontrava-se em 

Santiago de Compostela.103 Na Galiza, já fazia algum tempo, a paz social vinha 

sendo perturbada seriamente por causa das confusões promovidas por grupos de 

                                                          
102 Cf.  Estudos Sobre Álvaro Pais: 99-101.
103 Cf. A. AMARO. Art. cit.: 28; O.  VASQUEZ. Art. cit.: 2-; I.S. RIBEIRO. Art. cit.: 219.
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cavaleiros sem terra. Os maus tratos e pilhagens inflingidos por eles contra os 

peregrinos que se dirigiam a Santiago causaram um sério decréscimo nas 

peregrinações. Esses fatos levaram D. Martim II, no princípio de sua gestão à frente 

de sua arquidiocese, a se reunir com seus sufragâneos para tentar efetivamente 

resolvê-los.

D. Álvaro, certamente, por ser natural da região e ter 

muitos parentes influentes que aí viviam, a convite do arcebispo compostelano, D. 

Martim II, assistiu a um sínodo da província eclesiástica regional, convocado com 

propósito de estatuir penas canônicas contra os malfeitores ousados que promoviam 

desordens em território galego. Desse sínodo, ocorrindo no convento de S. 

Martinho, também participaram os sufragâneos D. Vasco, bispo de Orense, D. 

Garcia de Tuy, D. João de Lugo.

O prelado compostelano gozava de enorme prestígio 

junto do rei Afonso XI, a quem havia acompanhado em quase todas as campanhas 

militares que ele havia empreendido contra os mouros. Aliás, “a guerra contra o 

infiel constituiu sua preocupação constante, aumentada e estimulada pelo iminente 

perigo, que para a integridade do reino castelhano consistia a forte pressão 

exercida pelos benimerinos, que há meio século, tentavam repetir a façanha 

realizada em centúrias anteriores, por almorávidas e almôadas...”104.

As decisões tomadas por aqueles dignitários 

eclesiásticos foram imediatamente aprovadas por Afonso XI, pois iam naturalmente 

de encontro ao programa político que vinha executando desde 1325, quando 

assumira efetivamente o poder, cujos aspectos internos mais relevantes podem ser 

resumidos nos seguintes pontos:
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1 - Centralização e fortalecimento da monarquia: Tal 

processo, aliás, começou durante o governo de seu bisavô, Afonso X “O 

Sábio”(1252-84) através de freqüentes reuniões das Cortes, com o intuito de se 

debaterem com os grandes  (nobres e prelados) a reorganização administrativa e o 

sistema tributário do reino, bem como outros problemas de interesse geral.

2 - Unificação legislativa e judiciária dos reinos de 

Leão-Castela, cuja medida mais importante com esse objetivo veio a ocorrer um 

pouco mais tarde, em 1348, mediante o Ordenamiento de Alcalá. Com efeito, 

Afonso XI “encarnava o princípio da unidade absolutista, e lutou com êxito 

durante o seu reinado contra a orgulhosa nobreza, até subordiná-la à sua 

autoridade...”105.

Ainda, durante sua estada  em Santiago de 

Compostela,  D. Álvaro Pais nos conta que “Por mão própria corrigi e apostilei 

esta obra duma vez no ano do Senhor de 1335, no Algarve de Portugal, onde sou 

prelado, na vila de Tavira. E Segunda vez corrigi-a e apostilei-a em Santiago de 

Compostela no ano do senhor de 1340...”106.

Nesse ínterim, porém, em 1339 a antiga pendência 

jurisdicional entre D. Afonso IV e D. Vasco Martins, bispo do Porto, recrudesceu 

novamente ganhando tal vulto que, em 1341, o prelado foi obrigado a fugir daquela 

cidade, lançando-lhe depois, um interdito. O rei de Portugal, sentido-se vitorioso, 

reiniciou, ainda naquele mesmo ano, a disputa com D. Gonçalo Pereira, arcebispo  

de Braga.

                                                                                                                                                              
104 Cf. L. Garcia PERICOT et alii. História de España III. Barcelona, 2a. ed.: 77.
105 Ibidem: 77.
106 Cf EPI II, Art. 70º, vol. VIII, ed. cit., 1998: 435.
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As circunstâncias, agora, eram plenamente favoráveis 

a D. Afonso IV, pois, durante os primeiros meses de 1340, graças à ação 

diplomática do Papado, ele e Afonso XI haviam feito as pazes, de modo que tendo 

sido eliminada a ameaça castelhana, embora restasse o perigo sarraceno, o monarca 

lusitano pôde dar continuidade à sua política centralizadora, tentando por todos os 

meios restringir a jurisdição do episcopado à sua esfera específica de atuação. Nota-

se, pois, que a situação interna de Portugal era bem distinta da reinante em Leão-

Castela, fato esse que obrigava os respectivos monarcas a adotarem programas 

diferentes em relação ao clero.

Afonso IV, no tocante aos sarracenos, igualmente 

pôde ficar  tranqüilo ainda,  após 30 de outubro de 1340, quando ele, Afonso XI e 

as tropas aragonesas derrotaram o inimigo às margens do rio Salado. O rei de 

Portugal enfrentou o inimigo com tamanha valentia e coragem que passou a ser 

chamado “o Bravo”.107

Em 1341, D. Álvaro Pais encontrava-se  em Sevilha, 

tratando com o arcebispo metropolitano, de quem era sufragâneo, de questões 

afetas ao bispado de Silves. Nesse mesmo ano começou a redigir a obra Espelho 

dos Reis108, dedicada a Afonso XI de Castela, por razões óbvias, conforme pode-se 

inferir do que escrevemos antes, vindo a concluí-la em 10 de julho de 1344 em 

Tavira, vila localizada em seu bispado.

A Santa Sé desejava manter boas relações com os reis 

da Península Ibérica visto os mesmos representarem, nessa região, a defesa da fé e 

da Cristandade contra os sarracenos. Por tal razão, sempre que surgia algum 

                                                          
107 Cf.  Garcia PERICOT et alii. Op. cit., :  78.
108 Ed. Miguel P. de MENESES, vols. I-II, Lisboa, Instituto de Alta Cultura da Faculdade de Letras 
da Universidade de  Lisboa, 1955-1963.
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conflito entre eles e prelados, o Papado tentava resolvê-lo pela via diplomática. 

Assim, em 26 de agosto de 1342, o papa Clemente VI (1342-52), sucessor de 

Benedito XII, optou por transferir D. Vasco Martins da diocese do Porto para a de 

Lisboa, nomeando em seu lugar D. Pedro Afonso, bispo de Astorga. Todavia, 

aquelas transferências não bastaram para solucionar a essência do conflito em torno 

às delimitações da esfera jurisdicional, entre a monarquia lusitana e a Igreja.

Em 1344, D. Pedro Afonso e o rei D. Afonso IV se 

encontraram em Coimbra com o propósito de resolver a antiga pendência que 

mantinham, mas  como não chegaram a um acordo, o bispo ameaçou o rei com a 

excomunhão. O monarca reagiu à altura ameaçando-o com a força das armas, fato 

esse que forçou o prelado a fugir para a Galiza. “(...)Aproveitando a ausência do 

Bispo, D. Afonso IV substitui-o na jurisdição da cidade(...)”109.

Não sabemos exatamente quando D. Álvaro escreveu 

e veio a concluir o Colírio da Fé Contra as Heresias, é certo porém que foi após 

1344, pois fez alusões aos seus trabalhos anteriores: “(...)de regnis iustis et iniustis 

tractavi copiosius in opere... quod vocatur Status Ecclesiae, in prima partis 

operis... et in alio... opere quod covatur speculum Regum(...)”110.

O segundo conflito ocorrido entre o bispo silvense e 

D. Afonso IV assumiu dimensões bem mais amplas e sérias.

D. Álvaro entrou em choque com os membros dos 

Concelhos algárvios porque os funcionários reais não apenas estavam, de novo, a se 

imiscuir em problemas vinculados à  jurisdição episcopal, mas também 

                                                          
109 Cf. J. ANTUNES et alii. Art. cit.: 125.
110 Ed. Mguel P. de MENESES, vols. I-II, Lisboa, Inst. Alta Cultura da Fac. de Letras da Univ. de 
Lisboa, 1954-1956.
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continuavam a cobrar impostos dos clérigos, ignorando por completo as 

imunidades eclesiásticas em relação a esse assunto.

Além desses fatos, seus diocesanos também se 

queixaram ao monarca de que ele estava ausente da diocese, fazia três anos, que  os 

havia difamado, falando mal deles em público, entretanto, 

“(...) nos vinte e um agravos apresentados pelos 

procuradores dos Concelhos algarvios sobressaem os 

relativos à definição das jurisdicções laica e eclesiástica, 

tendo sido apresentados alguns casos concretos em que o 

bispo e seus oficiais se intrometeram em assuntos de foro 

civil ou impediam a atuação do alcaide, juízes ou outros 

funcionários ameaçando e excomungando que se lhes 

opunha(...)”111.

D. Afonso IV, de posse de tais documentos, avocou 

aquela causa para seu tribunal. D. Álvaro, sem comparecer à Corte, respondeu  às 

acusações que lhe haviam feito, dizendo inicialmente que jamais difamara alguém 

publicamente, apenas havia denunciado em suas prédicas, de maneira genérica, os 

pecados e os vícios cometidos pelos fiéis pertencentes ao seu rebanho. Admitiu, 

igualmente, que de fato se ausentara do bispado porque fora pessoalmente ofendido 

pelos oficiais régios e tolhido no seu ministério pastoral pelos mesmos.

Num documento, expedido em 31 de maio de 1347, 

D. Afonso IV promulgou oficialmente os resultados de seu julgamento acerca 

                                                          
111 Cf. J. ANTUNES et alii. Art., cit.: 128.
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daquele conflito entre D. Álvaro e os membros dos Conselhos, mas “(...) suas 

decisões(...)nem todas foram favoráveis ao bispo(...)”112.

De fato, se de um lado, D. Afonso IV  afirmava que 

não via mal nenhum em D. Álvaro denunciar nos sermões, como vinha fazendo, as 

falhas e erros cometidos pelos fiéis que lhe haviam sido confiados, por outro, o 

soberano dava razão aos habitantes do bispado, quanto à reclamação que faziam 

acerca da ausência do prelado, embora considerasse que os motivos alegados pelo 

antístite eram razoáveis. Contudo, recomendava-lhe que permanecesse em sua 

diocese, prometendo-lhe, daí por diante, ajudá-lo no cumprimento de seu encargos 

pastorais.

Apesar dessa intervenção de Afonso IV, a pendência 

entre o bispo de Silves e os Concelhos da região não terminou. Um novo 

desentendimento ocorreu, desta vez, com D. Lourenço Vasques, comendador de 

Mertola e D. Lourenço Calado, Corregedor para o Algarve. D. Álvaro, percebendo, 

então, que não tinha mais a quem recorrer, preferiu exilar-se em Sevilha, onde 

viviam seus parentes, passando a residir  no convento das Clarissas “(...)Fundado 

em 1293, por su protector Sancho IV(...)”.113

Em 27 de setembro de 1349, o bispo franciscano 

enviou uma carta a Clemente VI, informando-o a respeito de tudo o que lhe havia 

acontecido em Silves, fatos esses que o obrigaram definitivamente a deixar a 

diocese por não ter mais condições de lutar pela autonomia jurisdicional 

eclesiástica do seu bispado.114

                                                          
112 Cf. I.S.RIBEIRO. Art. cit.: 220.
113 Cf. O. VASQUEZ. Art. cit.: 3.
114 Cf. A. AMARO. Art. cit.: 29;  I.S. RIBEIRO. Art. cit. : 221-222; I.V. JANEIRO. Art. cit.: 675.



Álvaro Pais e seu tempo 81

Pouco depois, em 29 de novembro de 1349, redigiu 

seu testamento, que se encontra arquivado no convento das Clarissas de Sevilha, 

juntamente com dois pequenos códices em anexo, datados respectivamente de 1 e 4 

de dezembro daquele ano.

Entre seus beneficiados, encontravam-se sua irmã 

Sancha Fernandes e a filha desta, Constança, uma outra sobrinha, chamada  Maria 

Affónso e sua filha, além de outros parentes e conhecidos,  hospitais em Sevilha e 

em sua diocese, as Ordens dos Mercedários e Trinitários, responsáveis pelo resgate 

de cativos apresados pelos muçulmanos, e o próprio convento das Clarissas onde 

morava.

D. Álvaro Pais veio a falecer, em data incerta ainda, 

em 1349 ou 1350.



CAPÍTULO II

A ORDO CLERICORUM NO ESTADO e PRANTO DA IGREJA

Neste capítulo vamos analisar a visão de Álvaro Pais 

acerca dos integrantes da Ordo clericorum a mais importante no Medievo, 

consoante a finalidade do seu ministerium, e por via de consequência, face ao 

papel que seus membros desempenhavam no âmbito eclesial e social.

Primeiramente, devemos reparar que todos os 

batizados fazem parte simultaneamente da Societas ou Respublica Christiana e da 

Ecclesia que para Álvaro é o:

“(...)Conjunto de Santos(...) coleção de católicos(...)  

ecclesia (igreja) é palavra grega que se traduz em latim 

por convocatio (convocação) por isso que chama a todos 

para si (...) com base nisto chama-se católica (...) e diz-se 

católica, isto é universal, porque está constituída em todo 

o mundo (...) ou então porque a doutrina que ensina é a 

mesma em toda a parte (...) diz-se igreja, porque contém a 

verdadeira convocação, isto é, o povo convocado(...)” 1.

Atribui-se à Igreja, como o próprio Menorita diz, 

algumas características essenciais: a) é Una, pois, se fundamenta na crença de 

uma mesma fé, no mesmo ideal moral e no mesmo culto (a celebração da missa e 

dos outros sacramentos), e una porque possui um só chefe (o Papa); b) Santa,
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porque  foi fundada por Jesus Cristo, verdadeiro Deus, de acordo com o 

Evangelho de S. João. Santa, também, porque a doutrina que a fundamenta 

baseia-se na Palavra de Deus (Sagrada Escritura) e nos Sacramentos instituídos 

por Cristo e pelos primeiros apóstolos, como se nota na 1ª Epístola de S. Pedro, 

na Carta aos Efésios e no Evangelho de S. João; c) Católica, porque deve ensinar 

a “Palavra” de maneira  universal, ou seja, a todos os povos e nações, como se 

nota nos Evangelhos de Mateus, nos Atos dos Apóstolos e noutros livros do Novo 

Testamento; d) Apostólica,  devido à atuação dos  apóstolos como dirigentes da 

Igreja, e porque fundada sobre o testemunho dos apóstolos. 

Por outro lado, a Igreja como uma instituição 

hierárquica  constitui-se numa sociedade visível fundada por Jesus Cristo, o Filho 

de Deus, com a função precípua de ensinar, santificar e governar a  todos os 

homens. Foi Ele próprio Quem escolheu Pedro, um dos doze Apóstolos, o seu 

representante visível na terra, cujo sucessor é o Santo Padre. A Igreja compõe-se, 

portanto, de um grupo docente, os pastores, e de um outro discente, os fiéis. O 

próprio Jesus escolheu, preparou e depois enviou os  seus Apóstolos para ensinar, 

santificar e governar seu “rebanho”.2

                                                                                                                                                              
1 EPI II. Art. 11o , vol.  IV, ed. cit.: 455.
2 Sobre as atribuições dos Apóstolos na Igreja Primitiva, confira:  Mt. 28: 18-20; Lc. 24:46-49); 
Mt. 18: 17,18; bem como as citações que demonstram o exercício ministerial da Igreja: Ensinar:
“(...)Homens da Judéia...prestai atenção às minhas palavras...Israelitas, ouvi estas palavras de 
Jesus de Nazaré(...)”, Atos 2;14-36; 3: 12-26; Santificar: “(...)Pedro lhes respondeu: arrependei-
vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e 
recebeis o dom do Espírito Santo(...)”. Atos, 2:38; Atos 8: 15-17; Governar: “(...)Pedro e os 
Apóstolos escolheram Matias para o lugar de Judas Iscariotes(...)”. Atos 1: 15-26; (...)Elegeram 
Diáconos para assistirem os apóstolos no Ministério(...)” Atos,6:1-8. “Pedro aceitou na Igreja o 
primeiro pagão convertido, Cornélio, assim como outros não-judeus(...)” Atos. 1: 1-40; e 6: 1-6, I 
Cor., 2: 1-5, 4: 15 e 7: 10.
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Segundo o Evangelho de S. João, (cfr. XXI, 15-17) 

Jesus confiou a Pedro o encargo de apascentar3 seu rebanho, constituído pelos  

cordeiros (os fiéis) e pelas ovelhas (os Apóstolos). Porém, sem entendermos os 

significado da língua grega usada por S. João nesse trecho do Novo Testamento, 

torna-se difícil realmente compreendermos o que Cristo fez ou o que Pedro 

recebeu. As primeiras duas vezes, que Cristo ordenou a Pedro apascenta, é  boske

que significa: alimenta, ensina, guia, corrige; mas na terceira vez, Jesus usou a 

palavra poimene que significava: pastoreia, governa, chefia, manda. Fica evidente,  

portanto, que Cristo quis dar a plenitude do poder a Pedro tanto sobre as “ovelhas” 

quanto sobre os “carneiros”, logo, sobre todo o rebanho dos fiéis, o que é 

igualmente corroborado pela famosa passagem do Evangelho de Mateus, em que o 

Cristo dirigindo-se a Simão, disse: “(...) Tu es Petrus et super hanc petram 

aedificabo ecclesiam meam(...)”. 4 Pedro devia ser a rocha, a laje de pedra sob a 

qual a Igreja seria construída. Olhando por esse prisma, Pedro seria o alicerce e 

Cristo a pedra angular. Assim, concebia-se que o primado de Pedro5 e de seus 

sucessores, significava o supremo poder de mandar e governar a Igreja Universal.

                                                          
3 Cristo ao dizer a Pedro apascenta, transferiu-lhe a autoridade sacerdotal sobre os demais. A esse 
respeito confira, Ep. S. Pedro 1, 5. Ainda: O Novo Catecismo. Instituto Catequético Superior de 
Nijmegen. S. Paulo, Editorial Herder, 1969: 249. 
4 Cf. Mt., 16, 18.
5 RIBEIRO, Daniel do Valle. Leão I: A Cátedra de Pedro e o Primado de Roma. In: José 
Antônio de C.R. de SOUZA (org.). O Reino e o Sacerdócio: O Pensamento Político na Alta 
Idade Média. Porto Alegre, EDIPUCRS, 1995: 51-54. “A primeira manifestação do poder papal 
aparece no século III. Calisto I (217-222), a propósito da doutrina sobre a penitência, tentou 
impor sua autoridade como sucessor de S. Pedro. Depois Estevão I (254-257) reivindicou a 
primazia de Cathedra Petri.  Os historiadores do papado sublinham a importância do pontificado 
de Dâmaso I (366-384), na formação teórica do primado da Sé Romana.(...). Cunhada pelo papa, 
aplica-se pela primeira vez a Roma a expressão apostolica sedes. O título excluía, naturalmente, 
as outras igrejas apostólicas, já que Roma reivindicava a suprema autoridade sobre as demais 
(...). O primado afirma-se também em matéria legislativa. Sirício (384-389) dá-lhe formas 
jurídicas romanas, tomadas de empréstimo às constituições romanas. A jurisdição superior do 
papado aplica-se no Ocidente através de decretais dirigidas às diversas regiões. Desde essa 
época Roma procura também ligar diretamente a si a zona de fronteira entre o Oriente e o 
Ocidente (...). Os sucessores de Dâmaso insistem na idéia de que o papa goza de prerrogativa 
especial, pois Roma possui a Cathedra Petri(...). Inocêncio I (402-417) sustentou, em célebre 
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De outra parte, o que significava o populus 

christianus para Álvaro? A resposta à questão, no-la dá João Morais Barbosa: 

“(...) uma multidão de peregrinos em trânsito para o céu (...) a sociedade é uma 

multidão de cristãos(...)”6. 

O pensamento pelagiano a respeito disso, é claro: a 

sociedade é uma multidão de fiéis que precisa ser guiada na fé. A função de guiar 

os fiéis está, pois, nas mãos dos dignitários eclesiásticos e seculares. Todavia, 

saliente-se, que para um hierocrata da envergadura de Álvaro, o Imperium deve 

subtrair-se ao Sacerdotium, pois a este, cabe a primazia do poder na Christianitas.

A responsabilidade de guiar a comunidade de fiéis, implica portanto, ou na 

perdição ou na salvação dos mesmos. Daí, Pais, haurindo-se em  S. Bernardo, no 

tocante aos bispos, dizia-lhes: “(...) Aprendei prelados, que deveis ser mães,  e 

não amos, dos súbditos (...)”.7

Entretanto, é preciso notar, outrossim, que frei 

Álvaro não era um cronista, ou um filósofo social, como tivemos ocasião de ver 

no capítulo anterior. Era, por formação um escolástico especializado em Direito 

Canônico, mas para além disso, um  sacerdote franciscano profundamente 

imbuído dos ideais de renovação cristã propostos por Francisco de Assis e pelos 

Menoritas, ideais esses que implicavam em levar a Boa Nova a todos os homens e 

os converter à mesma, pela pregação, e principalmente, pelo exemplo. Ademais, 

                                                                                                                                                              
decretal, que todas as causas maiores devem ser submetidas à Sé Apostólica, isto é, à jusrisdição 
pontifícia (...). Observam-se os primeiros passos de centralização(...) quando Inocêncio afirma em 
outra epístola ser Roma Caput Institutionem(...)”. De acordo com Bonifácio I (418-422), a 
Cátedra de Pedro [...“tem um principatus que lhe dá o direito de acolher todas as súplicas dos 
bispos”]. “O Papa salienta ainda que esse principatus foi concedido por Cristo a são Pedro, em 
virtude do que Roma é para  todas as Igrejas do mundo o que a cabeça é para os membros(...)”. 
6, João Morais Barbosa. Álvaro Pais. Lisboa, Verbo, 1992: 28.
7 EPI II. Art. 22b, vol. V, ed. cit.: 103. 
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ele tinha um caráter firme e austero, manifesto, outro tanto,  numa devota   e 

extrema obediência à hierarquia eclesiástica8.

Álvaro estava igualmente muito preocupado com  a 

má conduta ética dos homens de seu tempo, e por isso, sem meias palavras irá 

denunciar com veemência, em boa parte do Livro II do Estado e Pranto da Igreja,  

o que considerava como atitudes moralmente incorretas praticadas por eles, 

incluindo os clérigos, desde os mais inferiores até aos mais elevados em 

dignidade. Irá, igualmente nesse mesmo Livro II apresentar-lhes, conforme sua 

formação e visão, um programa ético de conduta. 

Apesar de essa parte da obra revestir-se, pois, duma 

característica ética, no entanto, a sua abrangência, presta-se muito bem para 

termos uma visão, por assim dizer, completa da sociedade e dos homens da 

Europa Ocidental da primeira metade do século XIV, quais eram as atividades ou 

ocupações que desempenhavam, no campo e nas cidades, e de que modo faziam 

isso, conforme teremos ocasião de ver, o que denota uma sociedade em 

transformação  que já não comporta mais a clássica divisão funcional e tripartida 

que havia sido descrita alguns séculos antes, embora, não fosse fácil para um autor 

da época em apreço, face à permanência das concepções em vigor, oferecer uma 

nova  descrição a seu respeito. Todavia, é exatamente isso que nos propusemos 

fazer, ao estudar esta obra de Pais.

O Franciscano galego, ao discorrer sobre o mau 

comportamento dos  clérigos em geral, isto é, acerca dos pecados e crimes 

                                                          
8 João Morais Barbosa. Álvaro Pais. Op. cit.: 10, soube muito bem explicar o caráter da 
obediência pelagiana, dizendo que ele era “(...) um homem da Igreja, um homem que a ela dedicou 
a vida, que lhe entregou todos os bens fazendo-se franciscano, que a quis una, indivisível e sem 
mácula e a viu dilacerada por querelas internas e vícios indesejáveis; Assim, estamos perante um 
homem da Igreja, obediente à sua única cabeça no mundo, o Papa(...)”.
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praticados por eles, seguiu um roteiro, conforme a própria organização geral da 

Ordo clerical, nomeadamente, em secular e regular, e ainda, de acordo com a 

hierarquia eclesiástica, constituída, a) pelo alto clero, a saber, o papa, os cardeais, 

os patriarcas,  os arcebispos ou metropolitas e os bispos; b) por um grupo 

intermediário, no qual se enquadravam: o arcediago ou arquidiácono, o arcipreste, 

o deão e o chantre; e enfim c) pelos mais ínfimos em dignidade, conquanto, 

igualmente hierarquizados entre si: os presbíteros, os diáconos, os sub-diáconos, 

os leitores, os ostiários, e os simples clérigos.9 É esse o modelo que iremos 

igualmente seguir.

                                                          
9 Estevão Bittencourt. História da Igreja: Teologia Moral. Rio, Fac. S. Miguel Arcanjo, s/d.: 
21.Deve-se aqui mencionar alguns significados dos termos dados aos eclesiásticos, os quais iremos 
tratar no decorrer desta pesquisa, tais como: “Patriarca: Na constituição da Igreja, é o Bispo das 
cinco principais sedes da antigüidade: Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Roma e Bizâncio. O  
título concedido tardiamente a outros poucos Bispos por deferência às suas sedes; Prelado, palavra 
que vem do latim Praelatus. É o clérigo  que exerce jurisdição ordinária no foro externo;
Diaconato: o diaconato é primeiro grau do sacramento da  Ordem; é o primeiro serviço ao altar e 
ao próximo que os clérigos assumem, participando, a seu modo, do sacerdócio. O arquidiácono 
era, a partir do século VI, o chefe dos diáconos, encarregado de funções importantes: administrar 
os bens da diocese, formar os jovens clérigos, cuidar da disciplina da Igreja, às vezes governar a 
diocese na ausência do bispo; Cardeal, esta palavra vem do latim Cardo, gonzo, o que já exprime 
função importante. Designava os clérigos que serviam estavelmente a uma igreja. A partir do 
século V, ficou sendo o título dos sacerdotes e diáconos de Roma; desde o século VIII, o colégio 
dos Cardeais compreendia também os bispos suburbicários, de Roma(...)”..
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2. 1. O clero secular

2.1.1. O Papa 10

Para Álvaro, bem como para muitos autores 

medievais, designados na literatura especializada11 por hierocratas, era 

inquestionável que o papa,  exercia  a suprema  autoridade sobre toda a Igreja e a 

Cristandade, porque  Pedro, e na pessoa dele, os seus sucessores receberam de 

Cristo o primado. Aliás, o objeto central do Livro I do Estado e Pranto da 

Igreja12, consiste justamente na exposição que faz  da doutrina acerca do poder 

pontifício tanto na esfera espiritual, quanto na secular.

Se de imediato, ao tratar da autoridade pontifícia, o 

prelado silvense, recorrendo à passagens do Novo Testamento, alerta o papa sobre 

como a deverá exercer, dizendo: “(...)O bom pastor dá a vida pelas suas 

ovelhas(...). “Não foi em vão que Cristo disse tantas vezes, Pedro Amas-me?(...). 

                                                          
10Este assunto encontra-se exposto por Álvaro Pais, a partir do Artigo 10º do Livro II. Utilizaremos 
a edição bilingue, latim e português, preparada por Miguel Pinto de MENESES, passo esse que se 
acha no volume IV, Lisboa, Junta Nacional de Investigação Científica Tecnológica, 1994. Diz, a 
propósito, o seu responsável, na Introdução, à pág. VII-VIII.  “(...) o volume IV compreende os 15 
artigos iniciais da Segunda Parte. Destes 15 artigos, os 8 primeiros são uma longa e minuciosa 
paráfrase às 5 elegias dos Trenos ou Lamentações do Profeta Jeremias, e constituem também a 
lamentação do Autor sobre o estado geral da Igreja; os restantes 7 artigos são também a 
lamentação, que se prolongará pelos  posteriores, mas agora, especificamente, sobre os estados 
ou dignidade dos membros da mesma Igreja, a começar pelo estado papal, e com a exposição dos 
respectivos vícios(...)”. 
Ainda: “(...) Papa, por seu lado, é a forma latinizada de uma palavra grega popular, “papas”, 
variante de “pappas”, pai, donde deriva “pappos”, o avô paterno (...). Nos primeiros tempos da 
história cristã, o nome de papa era dado a todos os padres; depois, com o passar dos anos, é 
limitado aos bispos. Na igreja grega, acabou por ser reservado aos titulares das sés 
metropolitanas, os patriarcas de Constantinopla, Alexandria, Antioquia  e Jerusalém; no 
Ocidente, até ao século V, foi usado indiscriminadamente por todos os bispos, até se tornar 
apanágio dos bispos romanos(...)”. Ambrogio DONINI. História do Cristianismo: Das Origens 
a Justiniano. Lisboa, Edições 70, 1988: 262.
11 Cf. o estudo de José Antônio de C. R. de SOUZA e João Morais BARBOSA. O reino de Deus e 
o reino dos Homens: As Relações Entre os Poderes Espiritual e Temporal na Baixa Idade 
Média. Porto Alegre, EDIPUCRS, 1997: 105-129; José Antônio de C. R. de SOUZA. O 
Pensamento Hierocrático Num Texto Anônimo das Primeiras Décadas do séc. XIV. In: 
Leopoldianum: Revista de Estudos e Comunicações. Vol. XVII, no. 48, Santos, 1990: 197-231.  
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Para mim, esta insistência é como se Jesus lhe dissesse: Se a tua consciência não

te assegura de que me amas muito e perfeitamente(...) não tomes esse 

encargo(...)”13, por outro, dado o seu profundo respeito ao Pontífice Romano, 

esclarece que:

“(...)Começando pela cabeça, à qual cabe responder pelo 

todo (...) pois, segundo o papa Gregório, se a cabeça 

adoecer, os outros membros facilmente se ressentem(...) e 

de facto se o pastor principal adoecer, quem há de curar 

as ovelhas? (...)  começo pelo reverendíssimo vigário de 

Deus, o senhor papa (...). Contudo, não abrirei a minha 

boca contra o céu especificando os seus vícios(...)”14.

Apesar de Álvaro ter escrito que não desejava 

criticar  diretamente o Papa João XXII e seus sucessores imediatos, a saber, 

Benedito XII (1334-42) e Clemente VI (1342-52)15, cremos que a sua própria 

índole e a preocupação que tinha  quanto aos desregramentos morais  dos 

integrantes da sociedade de seu tempo, inclusive do clero, o levou, no tocante ao 

sumo pontífice, afirmar o seguinte:

“(...), escreverei apenas algumas coisas que convém e 

importa ele faça, ele verá, e não eu, se as infringe (...). 

                                                                                                                                                              
12 Na edição de Miguel Pinto de MENESES, os volumes que compreendem o 1º livro, referem-se: 
volume I, artigos 1 a 48; vol. II, artigos de 41 a 59; vol. III, artigos de 60 a 70.
13EPI II. Art. 22b,  vol., V, ed. cit.: 107.
14EPI II. Art. 10o, vol. IV, ed. cit.: 433.  No referido trecho, Álvaro Pais deixa clara a sua 
concepção (de homem medieval) hierárquica. Assim, as cervizes de ambos  os poderes e demais 
dignidades seculares devem ser responsabilizados pelo “pranto” ou “riso” da Igreja. Mas, em sua 
idéia de hierarquia, concede também esta responsabilidade aos segmentos menos grados da 
sociedade, consoante o officium que ocupam na sociedade.  
15 Sobre os Pontífices de Avinhão, remetemos o leitor para as seguintes leituras: Ricardo Garcia 
VILLOSLADA e Bernardino LLORCA. Historia de la Iglesia Catolica. Madrid, BAC, 1960, vol. 
III: 67-115;  Hubert JEDIN (org.). Manual de Historia de la Iglesia: La Iglesia de la Edad 
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Agora nesta Segunda Parte, prostrando-me como servo 

aos pés de sua Santidade, estimularei o meu senhor a que 

mantendo esse seu poder, não peque sobretudo 

gravemente, visto que isto não cabe no seu poder(...)”.16

Nosso Bispo, nos artigos referentes à conduta  

correta do papa, catalogada em sete considerações hauridas nos Cinco Livros 

Sobre a Consideração, de S. Bernardo de Claraval17, irá  propor-lhes um tipo de 

comportamento, de acordo com a dignidade da missão que lhes compete, isto é, a 

de supremo pastor e de Vigário de Cristo:

“(...) o papa deve ser mais zeloso no culto a Deus que os 

outros(...) Que sua bondade é a salvação de todos e sua 

perversidade redunda na condenação de inumeráveis 

pessoas(...). Respeita os privilégios dos bispos e das 

Igrejas salvo em caso de necessidade (...). O papa deve 

                                                                                                                                                              
Media Después de la Reforma Gregoriana. Barcelona, Editorial Herder, 1973, tomo IV: 483-
527.
16 EPI II. Art.  10o,  vol. IV, ed. cit.: 433. Cremos que a argumentação de frei Álvaro ao admoestar 
os papas de seus erros, fazem parte de suas reflexões e/ou compilações dos cinco livros do De
Consideratione dirigidos ao Papa Eugênio III. Repare no trecho a seguir a semelhança com o 
pensamento de S. Bernardo: De Consideratione in: Pe. Gregorio Diez Ramos (org.).Cinco Libros 
Sobre La Consideracion Dirigidos al Papa Eugenio III. Obras Completas de S. Bernardo. 
Madrid, BAC, 1955: Liv. I, cap. I, 579-580: “(..) Deseaba, beatísimo papa Eugenio, dictar alguna 
cosa que os pudiera servir de edificación, de placer o de consuelo. Pero no sé cómo quiere uno 
quiere a un mismo tiempo salir mi oración; alegre, si, en verdad, mas deteniéndose a cada paso, 
por cuanto a porfía intentan inducirla a cosas contrarias la majestad y el amor(...)”. Lembra ao 
Sumo Pontífice de que ele não deve se esquecer de que antes de se tornar papa, é primeiramente 
homem: “Porque bien lo conozco, no por haber sido hecho padre de los pobres dejáis de ser 
pobre de espíritu. Confieso que esta mutación se há sucedido la promoción, sino que se há 
añadido(...)”. 
17 De acordo com o Pe. Gregório Diez Ramos, Introdução aos Cinco Libros Sobre la 
Consideración. ed. cit.: 578, “(...) El tratado de los Cinco libros sobre la consideración es 
probablemente la última obra literaria de San Bernardo. Como fruto de la ancianidad, en ella 
resplandece la prudencia, la sensatez, la claridad de conceptos. San Bernardo mantenía frecuente 
correspondencia com Eugenio III, su hijo espiritual en otro tiempo. En esta correspondencia 
epistolar el papa suplicaba con frecuencia al santo abad de Claraval le dejase como recuerdo 
algún tratado sobre las obrigaciones del sumo pontifice(...). El libro primero lo escribió en 1149; 
el libro segundo lo presentó a Eugenio III en 1150, después del resultado desastroso de la 
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confirmar e defender, até dar a sua vida e derramar o seu 

sangue, às constituições estabelecidas pelos seus 

antecessores(...). Que o estatuto do papa deve ser 

considerado como provindo da boca de Deus ou de S. 

Pedro(...)”.18

A primeira consideração respeita à eleição papal19, 

da competência dos cardeais. Desejava frei Álvaro que ela fosse realizada 

precipuamente conforme o estipulado pelo Direito Canônico, como o haviam 

determinado Nicolau II  e Alexandre III, quanto ao número de votos majoritários 

para alguém  poder ser considerado legitimamente eleito, mas também que ela 

fosse transparente e isenta de quaisquer outras influências negativas que viessem a 

prejudicar a ação pastoral do eleito, a serviço de todos os fiéis, preservando a 

unidade doutrinal e eclesial. Portanto, ao iniciar esta consideração expõe o critério 

para a legitimidade do papa:

“(...) A primeira consideração, pois, do pontífice romano 

será sobre se foi, para evitar o anátema perpétuo, 

canonicamente eleito, ou seja, se, sem contar o seu voto, 

dois terços dos cardeais votaram nele, sem intervenção de 

                                                                                                                                                              
cruzada a Tierra Santa(...), el libro tercero vió la luz en 1152, después de la muerte de Hugo de 
Auxerre (...) En fin el libro cuarto y quinto los teminó poco después, si no fué a continuación (...)”. 
18 EPI II. Art.  10o,  vol. IV, ed. cit.: 437.
19 A esse respeito Hubert JEDIN. Manual de Historia de la Iglesia... Op. cit., 1993: 388. “(...) La 
elección papal, regulada por vez primera em 1059 bajo Nicolau II, fue modificada por Alejandro 
III en el concilio lateranense III (1179), en el sentido de que la elección fue ahora declarada 
privilegio exclusivo de todos los cardenales. De no poderse obtener unanimidad una mayoria de 
dos tercios. Ya no se habló de asentimiento (ni participación) del emperador ni del clero y pueblo 
de Roma. Tampouco era menester que la elección tuviera lugar en Roma. El electo podia ejercer 
los derechos papales apenas aceptara su elección. El derecho pasivo de elección lo tenian todos 
los clérigos, pero de hecho só lo se eligieron, com pocas excepciones, cardenales (...) A las 
asambleas generales de la Iglesia, convocadas y dirigidas por el papa, eran invitados,  a par de 
los cardenales metropolitas, obispos, abades y también prelados de los cabildos catedralícios y 
regulares. Voto deliberativo sólo lo poseían los cardenales y obispos; todos os demás solo tenían 
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juramentos, pactos, convenções, obrigações, promessas, 

entendimentos, heresia simoníaca, intrusão pela força, 

inexistência de outro verdadeiro papa, uma vez que o 

eleito manterá a unidade católica, pois doutro modo seria 

considerado não apostólico, mas apostático(...)”.20

Na segunda consideração o bispo de Silves, 

questiona sobre a idoneidade e a auto-suficiência do ocupante da Sé Apostólica, 

com o propósito de saber, se ele possui competência e pulso firme para reger a 

Ecclesia Universalis e suportar os pesados encargos que esse officium lhe 

proporciona. Assim, o modelo de indivíduo idealizado por Álvaro para assumir a 

cadeira pontifícia, há que ser alguém que se destaque não apenas por sua 

sabedoria, por suas atitudes firmes, por seu zelo religioso, mas principalmente, 

pela prática de todas as virtudes cristãs: 

“(...) Na verdade, ele deve ser tal que não se submeta à 

vontade irrazoável de ninguém, mas possa ser achado 

digno de tão elevada ordem pelo decoro da sua vida e 

costumes (...), tal que seja o mais prestante e douto dentre 

todo o povo; o mais eminente em todas as virtudes; tal que 

nele concorram todas as virtudes da alma; tal que nada 

lhe falte de sabedoria, de ciência e de zelo. Tal que lhe 

assista toda multidão de faculdades e todo o acervo de 

santos pensamentos, por forma que, juntando tudo isto no 

sacrário do seu coração, possa advertir o que é o  Sumo 

                                                                                                                                                              
función consultiva, que se concedia también a príncipes y representantes presentes de las 
ciudades.(...)”.
20 EPI II. Art. 10o, vol. IV, ed. cit.: 437-439.



A Ordo clericorum no Estado e Pranto da Igreja 93

Pontífice, o que é a sua unção, o que é a indumentária, o 

que é o seu poder(...). Deve ser como o seu predecessor 

Clemente, muito bem erudito e douto, irrepreensível, 

maduro e pávido(...)”. 21

Isto, porém, não significa que Álvaro pensasse que o 

papa, devido à sua escolha e  à sua missão, automaticamente tivesse a sua natureza 

modificada. Ele estava sujeito às mesmas fraquezas de seus semelhantes e era um 

pecador como qualquer outro homem. Entretanto, esse mesmo ser humano, 

considerado, porém, sob uma perspectiva espiritual e transcendente, conforme os 

valores cristãos e o pensamento neoplatônico-agostiniano, era capaz  de superar-se 

a si próprio e às suas inclinações corporais e se deixar conduzir pelo espírito22. 

Assim, é nesta perspectiva que deve ser visto o Estado e Pranto da Igreja, se há 

que se lamentar profundamente porque os homens que integram essa sociedade 

afastaram-se dos valores evangélicos, há, por outro lado, um programa de conduta 

ética, a ser observado por cada um individualmente e por todos, a fim de que a 

Igreja seja melhor, a começar, como estamos a ver, do próprio Romano Pontífice. 

Este programa, no entanto, conforme a sua própria natureza, foge ao objeto desta 

                                                          
21 EPI II. Art.  10o,  vol. IV, ed. cit.: 439. A esse respeito aconselhava S. Bernardo nos Cinco 
Libros Sobre la Consideración. Ed. cit., Liv. II, cap. VII: 607.ao Papa Eugênio: “Qué importa 
que seáis sumo pontífice? Acaso, porque esto seáis, sois sumo? Aquel a quien nada se puede 
añadir. Erráis enormemente si juzgáis que sois éste. No lo permita Dios. No sois vos de aquellos 
que llaman virtudes a las dignidades. Antes fué experimentada de vos la virtud de la dignidad. 
Dejad esse modo de pensar a los Augustos, y a otros que no temieron ser adorados com honores 
divinos (...), vos considerad que no os llaman Sumo porque seáis consumado, sino por 
comparación (...)”.
22 EPI II. Art.  10o,  vol. IV, ed. cit.: 439 Nesse sentido, ao exercer o seu ministerium, o papa deve 
ser: “(...) prudente por natureza, capaz de instruir, temperado nos costumes, casto de vida, sóbrio, 
vigilante, sempre cauteloso na sua atividade, despossuído da simplicidade asinina pela qual se é 
repelido da promoção(...)humilde, afável, compreensivo, letrado, instruído na lei do Senhor, 
agudo e cauto na interpretação das Escrituras, exercitado nos dogmas eclesiásticos, afirmativo 
das verdades da fé com palavras simples, e recebedor do papado, não para seu prazer ou para 
satisfazer os seus impulsos, mas para cumprir as definições dos padres (...)”.
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investigação, que não se ocupa nem da ética nem da história das idéias morais, à 

luz desta obra do Bispo de Silves.23

A terceira consideração trata da dignidade inerente 

ao cargo que alguém passa a ocupar quando é eleito papa. Nesta consideração  

Álvaro, embebido na fonte do pensamento bernardino relembra, o que o Sumo 

Potífice deve fazer diante do“(...) seu estado e os enormes perigos, trabalhos e 

ansiedades de que está rodeado(...)”24. Bem a propósito, Álvaro alerta àqueles que 

aspiram à tiara papal:“(...) não é fácil, mas pelo contrário muito perigoso, estar no 

lugar de Pedro e de Paulo e ocupar a cadeira deles que reinam com Cristo(...)”25, 

porquanto são enormes as  suas responsabilidades26. 

O Prelado silvense, conquanto salientasse que a 

dignidade papal correspondia proporcionalmente às responsabilidades de suas 

atribuições, considerava, no entanto, que a humildade devia ser uma das virtudes 

mais importantes que o Santo Padre tinha de cultivar ao exercê-la, imitando o 

                                                          
23 João Morais Barbosa. O De Statu et Planctu Ecclesiae: Estudo Crítico. Lisboa, Universidade 
Nova de Lisboa, 1982: 267. Não percamos de vista, a oportuna observação de um dos maiores 
conhecedores da mesma: “(...) Pais aceita, com a própria aceitação do Evangelho, a noção de 
homem como unidade substancial da alma e corpo. O corpo participa da realidade ontológica 
total e individuada que é o homem concreto. A Salvação ou a condenação eternas dizem-lhe 
também respeito. Mas a explanação doutrinal de Frei Álvaro insere-se de preferência no esquema 
ideal do platonismo, segundo a formulação que lhe foi dada por Santo Agostinho. Quase 
poderíamos dizer que para ele o homem é uma alma que se serve dum corpo na tentativa de 
alcance da beatitude eterna (...)”. 
24 EPI II. Art.  10o,  vol. IV, ed. cit.: 443. Com respeito às obrigações do Santo Padre, S. Bernardo 
nos Cinco Libros Sobre la Consideración... Ed. cit., Liv. I, cap. II: 581, assim se expressou: “Asi, 
pues,  de dónde tomaré príncipio? Quiero tormarle de vuestras ocupaciones, porque en éstas 
especialísimamente me conduelo de vos. He dicho que me conduelo suponiendo que vos os doléis; 
de outra suerte, debería haber dicho que me dolía, puesto que no es posible condolerse uno si no 
hay outro que se duela (...). Cuántas veces queréis en vano entregaros a la meditación? Cuántas 
os movéis y nada promovéis? Cuántas os esforzáis, sentís los dolores y no dais a luz? Avanzáis y 
os derriban; donde comenzáis, allí acabáis; y cuando empezáis a tejer, os cortan la tela (...)”.
25 EPI II. Art. 10o,  vol. IV, ed. cit.: 443.
26EPI II. Art. 11o, vol. IV, ed. cit.: 451. Para Álvaro, o Sumo Pontífice possuí as seguintes 
alcunhas: “(...)o papa é também arcebispo(...), arcebispo da cidade de Roma(...). É também 
metropolita universal no sentido real da palavra, porque, chamando-se metropolita olhando à 
importância da cidade e presidindo cada um deles uma província (...) só ele preside a todas(...)”. 
Outra designação para Papa, é a de Pontífice Romano, “(...) diz-se pontífice, porque ele como 
que faz ponte, e é como o caminho para os que o seguem (...)”. 
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próprio Cristo que, apesar de ser o Filho de Deus sempre foi humilde, e São Pedro 

de Morrone, Celestino V, papa durante o segundo semestre de 1294 que julgando-

se incapaz de continuar sendo sumo pontífice, a tal ponto foi humilde que 

renunciou à Cátedra de Pedro27.

A quarta consideração, quase literalmente haurida 

em São Bernardo28, que por sua vez, fundamentou-se na Carta a Timóteo, de um 

lado, trata de uma série de conselhos práticos apresentados ao Santo Padre 

referentes à distância que ele deve guardar das coisas terrenas, principalmente das 

riquezas, ao exercer o seu ofício, pois elas são-lhe prejudiciais29.

De outro, inspirando-se evidentemente na mesma 

fonte, Álvaro ressalta  e adverte o pontífice acerca de que a esfera própria da sua  

auctoritas concerne às coisas relacionadas com a vida do espírito, isto é da 

Salvação: “(...) Por conseguinte, o vosso poder incide sobre os pecados e não 

sobre possessões, porque foi por causa daqueles e não por causa destas que 

recebestes as chaves do reino dos céus(...)”30.

                                                          
27 EPI II. Art.  11o,  vol. IV, ed. cit.: 453. Argumenta do bispo de Silves:“(...)Creio que neste nosso 
enfermo tempo isto foi um milagre maior e um exemplo de humildade e perfeição mais verdadeiro 
do que qualquer outro que ele fez ou houve em nossos dias e durante muitos tempos anteriores 
(...), porque todo este fardo papal, que é maior do que se pode dizer, não há quem o rejeite, mas 
quem nele se lance e mergulhe, pensando na glória e não no ônus(...)”. 
28 Com respeito às obrigações do Santo Padre, S. Bernardo assim se expressou: nos Cinco Libros 
Sobre la Consideración. Ed. cit.: Liv.  I,  cap. II : 581: “Asi, pues,  de dónde tomaré príncipio? 
Quiero tormarle de vuestras ocupaciones, porque en éstas especialísimamente me conduelo de 
vos. He dicho que me conduelo suponiendo que vos os doléis; de outra suerte, debería haber 
dicho que me dolía, puesto que no es posible condolerse uno si no hay outro que se duela (...). 
Cuántas veces queréis en vano entregaros a la meditación? Cuántas os movéis y nada promovéis? 
Cuántas os esforzáis, sentís los dolores y no dais a luz? Avanzáis y os derriban; donde comenzáis, 
allí acabáis; y cuando empezáis a tejer, os cortan la tela (...)”. 
29 EPI II. Art.  12o,  vol. IV, ed. cit.: 471, seguindo o exemplo de S. Bernardo, Álvaro aconselhava 
também ao Santo Padre: “(...) Em boa verdade, importa que leves uma vida irrepreensível e faças 
os maiores esforços para rejeitar todas as ocupações desta vida: não sejas fiador, não te tornes 
advogado de plutos, nem te envolvas em nenhuma outra ocupação por motivo dos negócios do 
mundo. Porque Cristo não te quer ordenar hoje como juiz nem como perito dos negócios 
seculares, para evitar que, sufocado com os problemas dos homens, não possas dedicar-te à 
palavra de Deus (...)”. 
30 EPI II. Art.  12o,  vol. IV, ed. cit.: 469.
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Essas duas últimas passagens que poderiam, à 

primeira vista, sugerir uma contradição do autor face à característica principal de  

seu pensamento político, anteriormente referida, na verdade, é antes um brado de 

alerta  aos papas, no seguinte sentido: ainda que na Ecclesia/Christianitas não 

exista nenhum outro poder tão amplo como aquele que o pontífice romano possui, 

ao ponto de poder fazer tudo o que queira, no entanto, o exercício desse poder tem 

um limite operacional intrínseco, qual seja, o de que foi estabelecido por Cristo 

em proveito dos fiéis e para a salvação dos mesmos, de modo que o seu exercício 

correto não deve extrapolá-lo.

Por isso, nosso Bispo, tendo em mente a condição do  

papa, como supremo pastor de todos os fiéis, especialmente dos menos 

favorecidos, e o que estava a acontecer em sua época, e que ele, de perto havia 

presenciado, durante sua estada em Avinhão, exercendo o cargo de penitenciário 

apostólico, recomendava ao pontífice:

“(...) Tenham acesso ao papa a causa da viúva e a 

daquele que não tem que dar(...).Reprima o zelo do senhor 

papa a enorme impudência dos que, escorrendo por toda 

a face o pus da sua manifesta ambição, não se 

envergonham de suplicar audiência para suas causas. A 

Igreja está cheia de ambiciosos e negociantes, e para eles 

tornou-se numa espelunca de ladrões à custa dos despojos 

dos viandantes(...)”31. 

Na quinta consideração, Álvaro Pais, para enfatizar 

a importância da prática  da virtude da humildade da parte do papa, principia suas 
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considerações, retornando ao tema do ser humano e sua realidade: criatura mortal 

e pecadora, em sua trajetória neste mundo. O bispo de Silves inicia esta 

consideração, da seguinte forma: “A Quinta consideração do pontífice romano, 

para, que não ande em grandezas e coisas acima da sua capacidade (...), e pensar 

no que é, quem é, e como é(...)”.32

Com efeito, O papa sendo um homem igual aos seus 

semelhantes nasceu nu e sem riquezas, como salientam as Sagradas Escrituras, 

“viestes do pó, ao pó retornarás”. Não havia, portanto, motivos relevantes para 

que o pontífice  se vangloriasse de sua condição eminente. Para ele, o termo 

homem “(...) é palavra derivada de humo ou limo, porque, como diz Bernardo, 

tanto exterior como interiormente é substância limosa e glutinosa, e o coração 

humano apega-se  a tudo aquilo a que se junta(...)”33.

Por outro lado, o ser humano, constituído também de 

espírito, foi criado à imagem e semelhança de Deus, como o ensina o Bispo de 

Hipona: 

“(...)Em nós, fora de qualquer dúvida, encontramos a 

imagem de Deus, Trindade, que embora não seja igual, 

mas, pelo contrário, muito distante dela, não coeterna 

com ela e, para dizê-lo em poucas palavras, não da 

                                                                                                                                                              
31 EPI II. Art.  12o,  vol. IV, ed. cit.: 475.
32 EPI II. Art.  12o,  vol. IV, ed. cit.: 475. Com referência ao trecho acima demonstra o quanto 
Álvaro embebeu-se das idéias de S. BERNARDO, vejamos o texto Bernardino. Cinco Libros 
Sobre la Consideración. Ed. cit., Liv. II, cap. X: 611-612: “(...) Expone el Tercer punto de la 
Consideración de Si Mismo, Es a Saber, Cuál [quem] es (...). Por eso, si considerais qué grande 
sois, pensad también, y com particular cuidado, cuál sois. Sin duda, esta consideración os 
contendrá dentro de vos y no os dejará volar súbitamente do vos mismo ni andar en cosas grandes 
y maravillosas sobre vuestras fuerzas. Manteneos firme en vos mismo.No permitáis ser abatido 
hacia abjo ni ser levantado hacia arriba; no queráis a lo más alto ni os extendáis a lo más ancho. 
Mantened el medio, si no queréis perder el modo. El lugar medio es lugar seguro. El medio es la 
silla del modo, y el modo es virtud (...)”. 
33 EPI II. Art.  12o,  vol. IV, ed. cit.: 475.
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mesma substância que Ele, é, por natureza, de todas as 

criaturas a mais próxima de Deus. E, ademais, 

aperfeiçoável, para ser próxima também por 

semelhança(...)”34.

ainda que o corpo material pereça, está vocacionado à transcendência, isto é, a 

atingir a beatitude eterna, na outra vida, desde que, neste mundo bem proceda, e 

isso é, o que importa.35

Daí, em seguida, Pais lembrar ao Santo Padre de que 

ele sendo humano “(...) Arreceie-se... duma honra tão sublime, e recorde-se da 

sua fraqueza (...). Sinta, pois, o papa que lhe foi imposto um serviço, e não dado 

um domínio(...)”36, e jamais se esqueça das palavras de Cristo dirigidas aos seus 

Apóstolos que haviam Lhe perguntado quem seria o mais importante de todos em 

seu reino, agindo como todos os homens que desejam o poder, tanto para dele tirar 

proveito, quanto para enaltecer-se, disse-lhes: “(...) Sabeis que os chefes das 

nações as subjugam, e que os grandes as governam com autoridade. Não seja 

assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso 

servo(...)”.37

Aí está justamente a diferença entre o principatus 

apostolicus e o principatus mundi: os detentores deste o utilizavam para espoliar 

os seus súditos de seus bens e direitos, ao contrário, os ministri Ecclesiae, 

mormente o papa, exerciam o primeiro com vista a distribuir aos fiéis “(...) tudo o 

que receberem de Cristo, negligenciarem os seus interesses pessoais e tratarem  

                                                          
34 Santo Agostinho. A Cidade de Deus. Parte II, 2ª ed.,  Petrópolis, Vozes, 1990: 46.
35 A propósito, Ambrogio DONINI. Op. cit.: 254, diz o seguinte: “(...) Incapaz de atingir, com as 
suas próprias forças, um destino melhor, o homem de Agostinho projeta na eternidade todas as 
suas exigências de felicidade e de justiça(...)”.
36 EPI II. Art.  13o,  vol. IV, ed. cit.: 477.
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dos dos súditos e não recusarem morrer pela salvação destes. Por conseguinte, 

não é justo nem útil ambicionar o primado da Igreja(...)”38. 

Por conseguinte, insiste novamente o Bispo de 

Silves, inspirando-se no Evangelho de Mateus, e lançando mão das palavras de 

São João Crisóstomo, o poder papal há que ser usado para o bem comum dos 

fiéis, e não em benefício daquele que ocupa a Sé Apostólica39.

Expressando-se desse modo, reiteramos, sem entrar 

em contradição acerca do que havia escrito no Livro I de seu Estado e Pranto da 

Igreja, no tocante à grandeza do poder papal, pretendia nosso Franciscano 

denunciar a crise institucional e moral por que passava a Ecclesia40. 

Tomando como modelo, o comportamento de S. 

Gregório  I Magno (440-461), clamava Pais, dizendo: “(...)Cesse, pois, o orgulho 

dos pontífices romanos, vigários do Filho de Deus humilhado na carne (...) e 

crucificado neste nosso infeliz tempo de orgulhosos, e sucedam a Gregório tanto 

na humildade como na dignidade(...)” 41.

E finalizando suas reflexões concernentes à 5ª 

consideração, Álvaro, apoiando-se novamente nas palavras de Bernardo, dá mais 

                                                                                                                                                              
37 Mt. 20, 25-26. 
38 EPI II. Art.  13o,  vol. IV, ed. cit.: 481.
39 EPI II. Art.  13o,  vol. IV, ed. cit.: 479. A esse respeito, salientava Álvaro: “(...) É realmente, um 
bem desejar o encargo, porque vem da nossa vontade e é uma mercê para nós, mas desejar as 
honras do primado é uma vaidade. Consegui-lo está na decisão de Deus, por isso que não 
sabemos se dessas honras do primado viremos a merecer a justa recompensa (...)”.
40 EPI II. Art.  13o,  vol. IV, ed. cit.: 48. E denunciando o mau comportamento do clero, expõe 
novamente o modelo de indivíduo a ocupar a Apostolica Sedes: “(...) os príncipes das igrejas 
deviam imitar Cristo acessível (...), que falava com mulheres, punha as mãos sobre os meninos, e 
lavava os pés dos discípulos, e fazer o mesmo aos irmãos(...). Mas nós somos tais, que parecemos 
exceder em soberba os principados do mundo, e, não entendendo ou menoscabando os 
mandamentos de Cristo, buscamos como os reis escoltas que nos protejam, e mostramo-nos 
temerosos e difíceis no acesso sobretudo aos pobres, não tendo afabilidade nenhuma nem 
deixando que a tenham para nós (...)”. 
41 EPI II. Art.  13o,  vol. IV, ed. cit.: 497.
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alguns conselhos ao Bispo de Roma, respeitantes à suas atitudes, impondo-lhe um 

padrão de comportamento. 

“(...) Resta ainda a cada papa perguntar que é e que papel 

desempenha temporariamente na Igreja de Deus(...) Ora, 

ele é Pedro no poder (...). Cristo na unção (...), para que o 

papa deixe o orgulho, considere o que é, porque é homem, 

e quem é, porque é bispo, homem por natureza, bispo por 

eleição (...). Acaso nasceu com tiara? Acaso nasceu com 

jóias brilhantes, com hábitos de seda floridos, coroado de 

plumas, carregado de metais preciosos(...)”?42.   

O teor da 6ª consideração incide especificamente 

sobre os deveres inerentes ao ministério pontifício. O principal deles respeita à 

obrigação de evangelizar ou pregar a Boa Nova, a exemplo dos apóstolos que 

foram enviados por Cristo às diversas comunidades do mundo conhecido a fim de 

pregar a mensagem de salvação e libertação que Ele trouxe a este mundo43, bem 

como distribuir os dons espirituais aos fiéis. Assim concebe que a principal 

consideração papal “(...) é pensar o que tem de dirigir, e que é todo o mundo. De 

                                                          
42 EPI II. Art.  10o,  vol. IV, ed. cit.: 499. A esse respeito encontramos em S. BERNARDO Cinco 
Libros Sobre la Consideración. Ed. cit. Op. cit., Liv. II, cap. VIII: 608, texto semelhante: “Ea; 
indaguemos todavia con más diligencia quién sois, qué persona hacéis por ahora en la Iglesia de 
Dios. Quién sois? El gran sacerdote, el pontífice sumo. Sois el principe de los obispos, el heredero 
de los apóstoles; Abel por el primado, Noé por el gobierno; en le patriarcado, Abrahán; en el 
orden, Melquisedec; en la dignidade, Aarón; en la autoridad, Moisés; en la judicatura, Samuel; 
en la potestad, Pedro; en la unción, Cristo. A vos fueron entregadas las llaves e confiadas las 
ovejas. Hay también, sin duda, otros que son porteros del cieclo y pastores de los rebaños; pero 
voslo sois tanto más gloriosamente cuanto com mayor excelencia que ellos habéis heredado um y 
outro nombre”. 
43 Cf. Mc 16, 15 “(...) Ide  por todo mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura(...)”, e  Mt. 28, 
19.
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facto, os seus pais apóstolos, foram  destinados pelo Senhor para debelar, não 

algumas regiões, mas o próprio mundo(...)”44. 

Álvaro julga que o cumprimento desse dever da 

parte do papa é enormemente prejudicado por causa da simonia45, que,  sem medo 

algum em  dizer, alastra-se por toda a Igreja e a  contamina despudoradamente. 

Apoiando-se no Aquinate (1226-74), diz ele que “(...) Tomás afirma que sim, que 

o papa pode cometer o pecado de simonia como qualquer outro homem. Ora, 

numa pessoa o pecado é tanto mais grave, quanto maior o lugar que ela 

ocupa(...)” 46.

Álvaro Pais era, pois, absolutamente contrário a 

qualquer prática simoníaca, não só da parte do Santo Padre, mas também de todos 

os clérigos, porquanto os bens espirituais para ele, dadas as  suas próprias origem  

e natureza tinham de ser distribuídos gratuitamente aos fiéis. Assim, qualquer 

troca ou venda de sacramentos, era censurada por ele, de conformidade com a  

condenação de Simão o Mago proferida por São Pedro: ‘(...) Maldito seja o teu 

dinheiro e tu também, se julgas poder comprar o dom de Deus com dinheiro! Não 

terás direito nem parte alguma neste ministério, já que o teu coração não é puro 

                                                          
44 EPI II. Art. 14o, vol. IV, ed. cit.: 505. Novamente Álvaro Pais “bebe” na fonte do De 
Consideratione,  para expor suas idéias a respeito do modelo ideal de indivíduo a ocupar a cadeira 
pontifícia. Note a semelhança do texto alvariano com o de S. BERNARDO Cinco Libros Sobre la 
Consideración. Ed. cit., Liv. III, cap. I: 61: “ Al Pontífice le Incumbe no Tanto Sujetar a Todos a 
Su Domínio Como Traerlos al Gremio de la Iglesia En Cuanto Sea Posible (...) Así según lo 
prometido en él, se han de considerar ahora las cosas que están debajo de vos(...) Del mundo 
habrá que salirse el que quiera explorar las cosas que no pertenecen a vuestro cuidado. Vuestros 
Padres fueron destinados no a conquistar algunas regiones, sino todo el mundo. Id por todo el 
orbe, les dijo. Y ellos, vendiendo las túnicas, compraron espadas, esto es, palabras de fuego y 
espíritu vehemente, que son las armas poderosas de Dios(...)”. 
45 EPI II. Art.  14o,  vol. IV, ed. cit.: 511. Sobre o pecado da simonia, aconselha Álvaro que o 
Santo Padre: “(...) embora as coisas da Igreja sejam dele como principal despenseiro, todavia não 
são dele como senhor e possuidor (...). E, por isso, se ele recebesse por alguma coisa espiritual 
dinheiro dos réditos dalguma igreja, não ficava sem o pecado de simonia. E, igualmente, poderia 
cometer simonia, se recebesse dinheiro dalgum leigo, e não dos bens da Igreja(...). Não há 
dúvida, porém, de que cometeria simonia aquele que desse algo espiritual ao seu devedor para 
recuperar o que é seu(...)”. 
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diante de Deus(...)’.47 Por isso, acrescenta o seguinte: “(...) O papa não se 

escusaria de simonia, se (o que Deus não queira) desse bens espirituais por 

coisas temporais segundo Tomás(...)”48.

O Menorita galego, ainda no tópico em apreço, 

considera que outro óbice bastante prejudicial à missão pastoral da Igreja reside no 

fato de o papa, graças à plenitudo potestatis, muitas vezes, passar por cima ou 

desrespeitar a legislação canônica vigente e interferir excessivamente nas dioceses 

dos outros prelados. Ele “(...) erra, se julga que a sua suprema autoridade 

apostólica é a única instituída por Deus(...)”49, bem como se esquece de que, 

quando era  bispo, mediante a ordenação episcopal, na condição de sucessor dos 

Apóstolos, tinha recebido o mesmo poder espiritual que seus colegas, para exercer 

aqueles ministérios em proveito dos fiéis da diocese para a qual fora eleito. 

Todavia, como especialista em Direito Canônico,  ressalta: “(...) Não sou tão rude, 

que não saiba que o senhor papa tem poder para conceder dispensas (...), mas 

dispensas50 que sirvam para a edificação, e não para a destruição(...)”51.

A sétima consideração52 concerne à família 

pontifícia, quer dizer, àquelas pessoas que assessoram diretamente o papa em  

                                                                                                                                                              
46 EPI II. Art.  14o,  vol. IV, ed. cit.: 511.
47 Cf. Atos dos Apóstolos, VIII, 20-21.
48 EPI II. Art.  14o,  vol. IV, ed. cit.: 515.
49 EPI II. Art. 10o,  vol. IV, ed. cit.: 515
50 Hubert Jedin. Manual de Historia de la Iglesia... Op. cit.: 387. Com relação ao termo 
dispensar, segue-se que: “El derecho legislativo del papa abarcaba el de conceder privilegios y 
dispensas lo mismo del derecho pontificio y común que del particular. Ya Celestino II (1143-44), 
introdujo la reserva de derecho (salva sedis apostolicae auctoritate). Desde luego, el derecho de 
dispensa, de usarse sin trabas, implicaba graves peligros para la seguridad o firmeza de las 
estructuras juridicas, pero no se miraron por de pronto como amenazadores. A la suprema 
jurisdición judicial estaban sometidos todos los miembros clericales o seculares, de la 
cristandad”.
51 EPI II. Art.  14o,  vol. IV, ed. cit.: 517.
52 A Sétima Consideração ao que consta, é haurida em S. BERNARDO, nos Cinco Livros de La 
Consideración. ed. cit., Liv. IV, cap. IV: 641-642, nele encontramos o trecho a seguir, que 
comparado com o de Álvaro comprova a compilação do mesmo pelo bispo de Silves: “A Quiénes 
Deve Elegir El Pontífice para Asitentes y Coadjutores Suyos. Se Trata También de las Virtudes del
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todos os seus afazeres espirituais e temporais53 na Cúria, órgão esse que Álvaro 

conheceu bem de perto, quando morou em Avinhão. Recomenda ele ao Pontífice 

que tais pessoas, para além, da preparação específica, a fim de bem desempenhar 

suas tarefas próprias, sejam, acima de tudo, sacerdotes exemplares à toda prova54.

Por outro lado, Álvaro diz que o Pontífice ao 

escolher seus colaboradores mais diretos, não deve deixar-se levar pelo 

nepotismo, nem pela estirpe e pelas riquezas das pessoas ou pelas influências de 

que gozam, nem pelo proveito que poderão proporcionar à  Sé Apostólica, e 

tampouco pelas indicações dos poderosos do mundo55.

                                                                                                                                                              
Prelado (...). Vengamos a los colaterales y coadjutores vuestros. Estos son vuestros continuos 
asistentes, éstos los que tienen intimidad con vuestra persona. Por lo cual, si son buenos, lo son 
principalmente para vos; si malos, igualmente, para vos lo son más. No os debéis tener por sanos 
si los lados os duelen; es decir, no os llaméis bueno si estáis apoyado sobre los que son malos. Y, 
aunque seáis bueno, la bondad de uno solo, qué fruto podrá traer?(...). Excluído, pues, todo este 
género pestilente de hombres, sea vuestro cuidado principalísimamente introducir sujetos tales, 
que después no os pueda pesar haberlos introducido. Es indecoroso en vos retractar muchas 
veces lo que hayáis hecho, ni es decente que vuestro juicio se ponga a riesgo com frecuencia(...). 
En aquellos, según pienso, descansará vuestro espíritu que no sean duros ni arrogantes, sino 
vergonzosos y timoratos (...)”.     
53 EPI II. Art.  15o,  vol. IV, ed. cit.: 535-539. Álvaro demonstrando o seu modelo idealizado de 
religioso, sugere ao papa igualmente que proceda essa escolha entre:“(...), os que não são 
arrogantes (...), mas recatados e timoratos (...) os que além de Deus nada temem (...), os que não 
olhem para as mãos dos que chegam, mas para as suas necessidades (...). Que defendam 
virilmente os aflitos (...). Que sejam retos nos juízos (...), previdentes nos conselhos (...), devotos e 
humildes na prosperidade (...) Nem ansiosamente preocupados com a fazenda familiar (...), nem 
cobiçosos da fazenda alheia (...), nem pródigos da sua (...), os que, enviados, não vão atrás do 
ouro (...), mas seguem a Cristo(...). Escolham os que não desprezam o vulgo, mas ensinem (...) os 
que não lisonjeiem os ricos, mas os atemorizem (...), os que não agravem os pobres, mas os 
ajudem (...) os  que se tornem respeitáveis, mas pelos atos, e não pelo fausto (...). Os que são 
humildes com os humildes (...), e inocentes com os inocentes (...), Os que fazem justiça de graça 
(...), aos que padecem ofensas(...). Os que, à semelhança dos 70 anciãos de Moisés (...) se vejam 
impregnar do santo espírito do papa, e com isso, presentes ou ausentes, procurem agradar ao 
papa para agradar a Deus”. Veja texto integral desta citação que Álvaro Pais compilou de S. 
BERNARDO nos Cinco Libros Sobre La Consideración. Ed. cit., Liv. IV, cap. IV: 642, 643 e 
644.  
54 EPI II. Art.  14o,  vol. IV, ed. cit.: 527. A esse respeito aconselha ao Santo Padre: “(...) 
Interessa, de fato, à glória e santidade papal que aqueles que ele tem diante dos olhos sejam tão 
bem formados, tão ordenados, que constituam espelho e modelo de total honestidade e ordem. 
Importa se achem homens mais que os outros expeditos nos ofícios, idôneos para administrar os 
sacramentos, solícitos em instruir os povos, e circunspectos em se guardarem na castidade e na 
honradez(...)”.
55 EPI II. Art.  15o,  vol. IV, ed. cit.: 535. Servindo-se novamente de S. Bernardo, lembra o Sumo 
Pontífice que deve ter cuidado na escolha de seus sucessores: “(...) Não escolham para a casa do 
Senhor os que podem trazer maiores sacos de dinheiro, mas os que sendo ricos nos costumes, na 
disciplina e na ciência, podem sustentar a Igreja na sua missão’. Também não os que se gloriam 
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Por fim, sem receio de ser repreendido, Álvaro 

adverte o papa, ao mesmo tempo que testemunha e denuncia claramente o que 

estava a ver ou tinha visto na Cúria, durante sua estada em Avinhão:

“(...) limpe o vigário de Deus a sua Cúria56 dos costumes 

simoníacos (...) porque poucos têm acesso a ele, a não ser 

pagando. Hoje quase nenhum pobre pode entrar junto do 

papa. O pobre clama e não é ouvido, porque não tem com 

que pagar (...) dificilmente uma petição é despachada por 

ele, sem ser mediante interventores corrompidos por 

dinheiro (...). Atualmente, na cúria pagam-se preços tão 

imoderados pelas letras e outras coisas, que isso eqüivale 

indiretamente a vender as graças espirituais e beneficiais, 

e quase todos os oficiais são rábulas e concussores, 

extorquindo para além do preço estabelecido(...)”57.

Com base ao que dissemos neste tópico, gostaríamos 

de pontuar alguns elementos concernentes à visão pelagiana  acerca do Sumo 

Pontífice. Primeiramente, há que salientar o que representa a pessoa do papa para 

Álvaro Pais. Como já ressaltamos, o pensamento político alvariano pressupõe em 

primeira instância a supremacia do poder sacerdotal sobre o temporal. Nesse 

                                                                                                                                                              
do seu poder, riquezas e linhagem (...). Não leve o papa para junto de si os que lhe estão ligados 
pela carne,  mas obrigue e compila a entrar os que renunciam a tudo e são suficientes pela vida e 
pela ciência (...). Nestes, julgo eu, poderá repousar o espírito do papa (...)”. 
56 Código de Direito Canônico. Trad. CNBB. S. Paulo, Loyola, 1987: 168-169. De acordo com o 
cânon 360, “(...) A cúria Romana, pela qual o Pontífice costuma tratar os negócios da Igreja 
universal e que, em nome dele e com sua autoridade, desempenha função para o bem e o serviço 
das Igrejas, consta da Secretaria de Estado ou Secretaria Papal, do Conselho para os Negócios 
Públicos da Igreja, das Congregações, dos Tribunais e de outros organismos, cuja constituição e 
competência são determinadas, para todos eles, por lei especial(...). Cúria era o nome aplicado 
no Direito romano ao conjunto dos funcionários que ajudavam diretamente o Imperador na 
administração do Império. Por extensão, era também o palácio onde esses funcionários se 
reuniam. O papa assumiu essas denominações de ordem civil(...)”.
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sentido, Álvaro não deixou de defender com espírito ferrenho as suas posições

ante os problemas que envolviam a quebra da autoridade pontifícia, por 

compreender que ela era a única capaz de colocar fim ao caos em que se 

encontrava a Cristandade. Em segundo, não podemos esquecer que, mesmo diante 

de tão contundente defesa, nosso Bispo não deixou de desferir duras críticas à má 

conduta do ocupante da cadeira pontifícia, ressaltando-lhes os seus erros e pecados

com a intenção de que pudesse vir a corrigir-se deles com vista a acabar com o 

“pranto” da Igreja. Nesse sentido surge um terceiro elemento que nos serve de 

conclusão a este item: Álvaro utiliza em todo o Estado, de um lamento análogo ao 

de um profeta que chora pela destruição da Igreja (comparada à Jerusalém), e 

imprime a imagem de uma igreja vítima das ambições das fraquezas humanas, das 

quais nem o papa, para ele, a única cabeça legítima na Cristandade estava imune, 

como também não estava, o Sacro Colégio dos Cardeais como veremos a seguir.     

2.1.2. OS CARDEAIS58

                                                                                                                                                              
57 EPI II. Art.  15o,  vol. IV, ed. cit.: 547.
58 Cf. Código Direito Canônico. Op. cit.: 161-169 Os cânones 349 a 353 sobre a instituição do 
cardinalato têm-se que: Cânon. 349 - “(...) Os cardeais da Santa Igreja Romana constituem um 
colégio especial, ao qual compete assegurar a eleição do Romano Pontífice de acordo com o 
direito especial. Os cardeais também assistem ao Romano Pontífice, agindo colegialmente, 
quando são convocados para tratar juntos as questões de maior importância, ou individualmente 
nos diversos ofícios que exercem, prestando ajuda ao Romano Pontífice, principalmente no 
cuidado cotidiano pela Igreja Universal; Cânon 350. § 1. O Sacro Colégio se distribui em três 
ordens: a ordem episcopal, à qual pertencem os cardeais a quem é confiado pelo Romano 
Pontífice o título de uma igreja suburbicária, bem como os patriarcas orientais incluídos no 
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Para Álvaro Pais, a origem da palavra cardeal 

associa-se à idéia de liderança que tais prelados exercem sobre os fiéis, dado que 

possuem uma autoridade maior do que a dos bispos, dentro da Igreja: “(...) chama-

se cardeais aos presbíteros e a outros principais servidores das Igrejas tanto nas 

cidades como dioceses que ministram nos ofícios divinos(...)”59. Com efeito, os 

cardeais desempenhavam  uma importante missão no âmbito da instituição 

eclesiástica, porquanto, além de serem os eleitores do papa, o auxiliavam 

diretamente no governo da Igreja, não apenas com os seus conselhos, mas também 

porque estavam à frente de muitos órgãos da Cúria, aos quais nos referimos atrás. 

A propósito, ele afirma o seguinte:“(...) eles regem a Igreja depois do Papa e com 

o Papa(...)”60.

Consoante seu entendimento, o colégio cardinalício 

surgiu embrionariamente em 231, sob o pontificado de Ponciano, e depois, diz que 

em 304 a Igreja Romana instituiu “(...) quinze cardinalatos por causa dos 

baptismos e sepulturas dos homens(...)”61. 

Portanto, a razão do estabelecimento do Cardinalato 

deveu-se à necessidade de se prestar certos serviços espirituais e materiais aos 

fiéis.  Pais esclarece que havia dois tipos de cardeais: a) Os cardeais-diáconos  

                                                                                                                                                              
Colégio dos Cardeais; a ordem presbiteral e a ordem diaconal; § 2. Aos cardeais da ordem 
presbiteral e diaconal é confiado pelo Romano Pontífice um título ou diaconia na cidade de 
Roma; Cânon. 351. § 2. Os cardeais são criados por decreto do Romano Pontífice, que é 
publicado perante o Colégio dos Cardeais; desde a publicação, têm os deveres e direitos 
estabelecidos por lei; Cânon 353. § 1. Os cardeais prestam ajuda, em ação colegial ao Pastor 
Supremo da Igreja, principalmente nos Consistórios em que se reúnem por ordem do Romano 
Pontífice e sob sua presidência; realizam-se consistórios ordinários e extraordinários(...)”. 
59 EPI II. Art.  16o,  vol. V, ed. cit.:17.
60 EPI II. Art.  16o,  vol. V, ed. cit.:15.
61 EPI II. Art.  16o,  vol. V, ed. cit.: 3.
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que, mais tarde, substituíram os diáconos instituídos pelos Apóstolos, dado que 

sua missão precípua era anunciar a Palavra, e não se ocupar com as necessidades 

materiais dos cristãos62. 

Àquela época, os cardeais-diáconos deviam 

igualmente auxiliar o Santo Padre no desempenho de suas funções sacerdotais 

concernentes às celebrações litúrgicas,  à pregação Evangelho e à distribuição dos 

Sacramentos. B) os Cardeais-Presbíteros, eram comparados aos 72  Discípulos, 

entretanto, não detinham o mesmo poder que outrora eles haviam possuído, já que 

a autoridade conferida aos bispos, por direito, sucessores dos Apóstolos, era 

superior. Salienta o Bispo de Silves que antes, os cardeais estavam imbuídos de 

um espírito de desapego aos bens materiais, mas, com o passar do tempo 

acabaram por corromper-se pela riqueza, poder e luxúria. Por isso: “(...)cresceram 

nas coisas exteriores, minguaram nas interiores(...)”63.

O Bispo de Silves julgava que, em seu tempo, os 

critérios de escolha usados pelo papa ao designar alguém cardeal não eram os 

mais corretos porque baseavam ou no fato de essa pessoa gozar da estima pessoal 

do pontífice, ou na pressão que certos poderosos do mundo exerciam sobre o 

Bispo de Roma, quanto a escolher para tal dignidade alguém que admiravam e 

respeitavam e desejavam, levados por interesses, que fosse promovido àquela 

dignidade. Pensamos, no entanto, que Álvaro estava exagerando um pouco, ao 

restringir a apenas esses, os critérios de escolha pontifícios, para as pessoas 

ocuparem tal posto. Até pode ser que, em parte, eles pesassem, mas julgamos que 

uma pesquisa relativa àquelas pessoas que foram nomeadas para tal, pelos quatro 

                                                          
62 Cf. Atos. 6, 1-7.
63 EPI II. Art.  16o,  vol. V, ed. cit.: 9.
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primeiros papas de Avinhão, assunto esse que, entretanto, está fora do âmbito 

desta pesquisa, mostraria que outros fatores igualmente pesaram na escolha de tais 

indivíduos.

Os maiores delitos que Frei Álvaro via ser cometidos 

pelos cardeais eram o tráfico de influências e a simonia, que ele denuncia 

afirmando: “(...) Em atenção a esses grandes presentes, os cardeais alcançam 

benefícios para os ofertantes, os quais neste caso, ao oferecerem, usam 

tacitamente o contrato inominado dou para que dês, faço para que faças, 

cometendo, assim, com a dação e o recebimento de presentes, pelo menos simonia 

mental(...)”64. Era preciso, portanto, denunciar os erros daqueles que detinham um 

enorme  poder sobre os fiéis, sabendo-se que aos pastores cabia cuidar e não 

dominar sobre as “ovelhas”, pois,  se acaso, estas não fossem corretamente 

guiadas para o bem, corriam o risco de se perder e de não alcançar a salvação 

eterna. Daí, Álvaro, baseado em Henrique de Susa65, propor ao papa, sem meios 

termos: “(...) segundo o cardeal Ostiense: ‘Os Cardeais, quando delinqúem, 

devem ser mais severamente punidos, visto assistirem ao senhor papa, a exemplo 

de Adão, do qual diz Agostinho que ao seu pecado foi tanto mais grave, quanto 

mais próximo estava de Deus(...)”.66

Qual seria, então, a conduta de vida que Álvaro 

propõe para os cardeais? Primeiramente, apoiando-se no Novo Testamento, 

lembra-lhes de que o caminho que conduz às coisas do mundo é largo e plano, 

enquanto aquele outro que leva ao céu é estreito e acidentado, exigindo dos 

caminheiros um esforço redobrado. Mas, posto que são pessoas com uma boa 

                                                          
64 EPI II. Art.  20o,  vol. V, ed. cit.:. 47.
65 Sobre o Ostiense ver: José Antônio de C.R. de SOUZA e João Morais BARBOSA. O Reino de 
Deus e O Reino dos Homens. Porto Alegre, EDIPUCRS, 1997: 124 segs.
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capacidade de discernimento, cabe-lhes escolher livremente a via que mais lhes 

parece condizente com sua missão67. 

Inspirando-se, ainda, em  S. Bernardo recomenda-

lhes mirarem-se no exemplo de São Pascásio: “(...) Por mim, desejo que o meus 

senhores cardeais se tornem como Pascásio,  cardeal-diácono da Igreja Romana, 

a cujo respeito escreve Gregório ‘(...), que foi homem de admirável santidade, 

extremamente esmoler, amigo dos pobres e desprendido de si’(...)”68.

Notamos dentre outros aspectos, que nosso Bispo ao 

tratar das autoridades eclesiásticas, nos apresenta a necessidade de dirimir espaços 

sociais aos indivíduos(sejam clérigos ou leigos), consoante o ofício que executam 

seguindo uma ordenação hierárquica da sociedade. Assim, depois da cerviz papal 

nosso franciscano pôs-se a tratar de seus coadjutores mais diretos, os cardeais. 

Expondo suas más condutas no exercício de suas competências, cuja principal é 

assessorar e aconselhar o Sumo Pontífice nas suas atribuições conquanto chefe 

supremo da Igreja. Todavia, o intuito maior de Álvaro para além de descrever o 

mau comportamento dos cardeais – e dos patriarcas, a seguir -, é o de impor-lhes 

um padrão comportamental baseado em princípios morais, para que estes venham  

corrigir-se de suas faltas.

2.1.3. OS PATRIARCAS.

                                                                                                                                                              
66 EPI II. Art.  16o,  vol. V, ed. cit.: 14 -15.
67 João Morais BARBOSA. Op. cit., 1982: 222: resume o pensamento de nosso autor recorrendo 
ao Santo Evangelho: “(...) A porta da vida é Cristo, pela qual os santos têm acesso ao reino 
celeste. Ora, só quem percorre a via pode chegar à porta: assim, apenas quem anda pelos 
caminhos da justiça conseguirá conhecer a Cristo(...)”.
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Ao iniciar esta matéria, Pais explica que a palavra 

Patriarcha69, entre os povos antigos e o direito natural, significava o ancião que 

liderava  sua parentela, em todos os aspectos. Na Igreja, designava os prelados que 

regiam as dioceses mais importantes.70

De acordo com Frei Álvaro, outrora, além de Roma, 

houve quatro sés patriarcais: Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém, 

cujos titulares, especialmente aqueles da sé constantinopolitana, pelo fato de 

aquela cidade ter se tornado a capital do Império Romano, foram rivais dos papas, 

face à preeminência do Bispo de Roma, sobre os demais.71

Imediatamente abaixo dos cardeais deparamo-nos, 

pois, com os patriarcas, cuja missão  sacerdotal e  função na hierarquia eclesiástica 

assim é descrita por Álvaro Pais: 

                                                                                                                                                              
68 EPI II. Art.  16o,  vol. V, ed. cit.: 17. Ao referido trecho, Álvaro salienta que “as mais santas  e 
necessárias condições que os senhores cardeais devem ter, pu-las, seguindo Bernardo”. Cf. 
também Cinco Libros Sobre la Consideración... Ed. cit. : Liv. IV, cap. V: 644. 
69 Código de Direito Canônico. Op. cit., 1987: 206/207. Além da explicação do prelado silvense, 
temos no cânon 438 do Direito Canônico que: “(...) o título patriarca ou primaz, além da 
prerrogativa de honra, não implica, na igreja latina, nenhum poder de regime, a não ser que 
conste o contrário quanto a algumas coisas, por privilégio apostólico ou por costume aprovado. E 
em nota ao cânon 438, têm-se que:  Patriarca(...) é um  título de longa tradição na Igreja. 
Designou originariamente os bispos de Alexandria, Antioquia e Roma. Posteriormente esses três, 
forma acrescentados outros dois; os de Constantinopla e Jerusalém. Juntos formam a pentarquia, 
que na mentalidade ortodoxa, seria uma espécie de organismo colegiado de direção eclesial. No 
ocidente, portanto, há um único Patriarca, no sentido histórico: o Papa. No Oriente pela 
multiplicação dos ritos, há também uma multiplicidade de patriarcas católicos. Todos eles tem 
verdadeira jurisdição sobre os metropolitanos, os bispos sufragâneos e os fiéis(...)”.
70 EPI II. Art.  17o,  vol. V, ed. cit.: 19 e segs.
71 EPI II. Art.  17o,  vol. V, ed. cit.: 21. E ainda: Berthold ALTANER e Alfred STUIBER.
Patrologia: Vida, Obra e Doutrina dos Padres da Igreja. S. Paulo, Paulinas, 1972: 59, com 
relação ao pensamento de Inácio de Antioquia, tem-se que: “(...) A comunidade de Roma é 
distinguida entre as demais como um cabeçalho particularmente solene, composto de 
extraordinário número de “epitheta ornatia”. Inácio declara, provavelmente em dependência de 
Romanos 1,8 e 1ª Clementinas 5s, que a comunidade de Roma ocupa lugar proeminente na fé e na 
caridade. Em Rm 3, 1, alude com verossimilhança à 1ª Carta de Clemente, ao falar do 
‘magistério’ da Igreja de Roma em relação às outras Igrejas (...). Já se sente nitidamente a 
superioridade e efetiva primazia da Igreja de Roma”. 
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“(...), depois da dignidade do cardinalato, a maior na 

Igreja de Deus é o patriarcado, vamos dizer algo sobre 

ele(...). Podem dispensar mais que os metropolitas, pois 

dispensam onde podem actuar contenciosamente e onde 

não lhes está expressamente proibido(...). Entre o 

patriarca e o primaz a diferença não é real mas nominal, 

visto que são sinônimos que designam o mesmo. O mesmo 

acontece com os nomes arcebispo e metropolita(...). Todos 

esses estão contidos na ordem episcopal. (...). Porém aos 

patriarcas ou primazes têm de obedecer os arcebispos e 

metropolitas em certas coisas lícitas, tal como os bispos 

aos arcebispos e metropolitas(...). Sobre sua jurisdição e 

poder(...), podem os patriarcas dispensar, se não houver 

interdição, nas acções penais onde podem 

julgar(...).Podem dispensar com os bispos e seus 

sufragâneos eleitos, sobre os quais têm jurisdição 

ordinária nas acções penais, procurações e semelhantes, 

salvo havendo proibição(...) E o patriarca, porque pode ex 

officio visitar e portanto corrigir, também poderá 

dispensar, porque sem a dispensa a correção seria 

ilusória(...)”. 72

O objetivo do nosso Autor, porém, não é tratar do 

âmbito da autoridade dos patriarcas e a analisar, mas antes, como ele mesmo 

diz:“(...) ver como na Igreja de Deus eles por causa do pecado decaíram do seu 

                                                          
72 EPI II. Art.  17o,  vol. V, ed. cit.: 19-21.
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recto estado(...)”, e os alerta quanto ao peso de suas responsabilidades estar na 

mesma proporção de sua dignidade:“(...) Atendam, pois, os mencionados estados a

que é tanto mais grave a ofensa deles, quanto maior e mais eminente é a sua 

dignidade depois do papa e dos cardeais(...)”.73

Dada, pois, a elevada posição hierárquica ocupada 

pelos patriarcas na Igreja latina, o Menorita galego diz  que muitos deles, 

olvidando completamente a origem, proveniente do termo latino pater, e os 

significados etimológico e concreto do título que possuíam, exorbitavam de sua 

jurisdição episcopal.74

A clareza com que Frei Álvaro denunciava as más 

ações desses dignitários eclesiásticos, evidencia um tipo de comportamento  

inadequado a um clérigo detentor de tamanho poder junto à sociedade e aos fiéis, 

comportamento esse, que com certeza, não só os desabonava, perante eles, mas 

também  contribuía para que menosprezassem a Igreja, então, igualmente 

assediada por outros inimigos, como o Bávaro e seus aliados da Itália Setentrional. 

Por isso, aconselha-os, em primeiro lugar, a corrigir em si próprios os delitos que 

estavam a cometer. 75

Depois do patriarcado, seguindo uma rigorosa linha 

hierárquica, nosso autor se dedica a tratar a dignidade episcopal, imbuído de uma 

tônica denunciadora ainda maior do que a usada nas criticas feitas aos cardeais e 

aos patriarcas. Não nos esqueçamos de que nosso franciscano também foi um 

                                                          
73 EPI II. Art.  17o,  vol. V, ed. cit.: 21.
74EPI II. Art.  17o,  vol. V, ed. cit.: 23. E assim denuncia Álvaro: “(...) exercendo a tirania não só 
sobre os súbditos, mas também sobre os companheiros, exigindo estipêndios, não com caridade, 
mas com temerária jactância(...),empenhando-se mais em depredar, espoliar e escandalizar os 
homens do que lucrar com as almas (...)” .
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bispo e cremos nesse sentido as informações sobre esse segmento se fazem muito 

mais ricas devido o seu conhecimento e a sua vivência no meio desse subgrupo da 

ordo clericalis. Não é à toa, que ele dedica, como veremos, quatro grandes artigos 

específicos sobre o estado imoral dos bispos, retomando esse assunto em muitos 

dos artigos contidos no Estado e Pranto da Igreja. 

2.1. 4. OS BISPOS

Todos os bispos, na condição de sucessores dos 

Apóstolos, quanto aos poderes sacramental e jurisdicional, possuíam o múnus 

apostólico. Pois, Cristo confiara aos mesmos o poder de  ‘ligar’ e ‘desligar’76, 

indicando-lhes pleno poder, tanto para dirigir a sociedade, quanto para ensinar o 

povo. Ocupavam o terceiro lugar na hierarquia eclesiástica, logo abaixo dos 

cardeais e patriarcas77.

Para além desse dado, convém lembrar de passagem, 

que  durante o período medieval, os arcebispos e bispos, na maioria das cidades, 

onde estavam localizadas as sedes de suas (arqui)dioceses também exerciam o 

                                                                                                                                                              
75 EPI II. Art. 17o, vol. V, ed. cit.: 21.E num tom imperativo, aconselhava o nosso autor: 
“(...)Rejam, portanto, as suas próprias províncias na paz e concórdia, e não usurpem os direitos 
dos bispos (...)”.
76 Cf. Mt. 18,18; Lc. 22,19, Jo. 20,22.
77 EPI II. Art.  18o,  vol. V, ed. cit.: 25 “Quádrupla Ordem dos Bispos”. “(...)Cumpre saber que a 
ordem dos bispos é quadripartida (...), ou seja, em patriarcas, arcebispos, metropolitas e bispos. 
O Papa também é incluído no seu número, como se vê no proêmio das constituições, decretais e 
letras apostólicas. De facto, acima da ordem do episcopado não há outra, segundo o arcediago 
(...)”. Álvaro, ao final, refere-se ao seu mestre em Direito em Bolonha, Guido de Baisio. Nosso 
autor tratará da dignidade episcopal especificamente nos artigos 18 a 22 a retomando-o no artigo 
27o § E : 207 a 211, momento em que interrompe a discussão a respeito dos defeitos dos 
presbíteros para enumerar os casos de absolvição reservados aos bispos.
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poder temporal, na condição de vassalos de reis e imperadores. Portanto, em 

primeiro lugar, há que igualmente não perder de vista, que tinham de cumprir com 

os deveres e os compromissos feudais para com seus suseranos, e também, que em 

muitos lugares, eles eram simultaneamente, governadores, juízes e legisladores, 

tanto para a esfera espiritual quanto para a secular, cujas ações, pastorais e 

políticas, misturavam-se e confundiam-se, em prejuízo dos fiéis e das 

comunidades que governavam. Eram, pois, homens poderosos, ricos, temidos e 

respeitados78.

Não é difícil, por conseguinte, imaginar que o 

episcopado era ambicionado por muitos reis e nobres para os seus secundogênitos 

e bastardos, como um meio de lhes assegurar uma vida tranqüila, ainda mais, 

considerando que, embora não fosse uma regra geral, era a própria nobreza que 

fornecia as pessoas para as mais elevadas dignidades eclesiásticas, o que, também 

não deixava de contribuir para que muitos bispos o fossem apenas no título e não 

na maneira de se comportar, enquanto pastores do rebanho de Cristo.

Ao dirigirmos nossa atenção para os trechos do 

Estado e Pranto da Igreja, em que Álvaro fala do mau comportamento dos bispos, 

também é preciso reter em mente alguns outros dados. De imediato, convém 

observar que o estilo literário medieval educativo ou exortativo, de cunho moral, e 

tal é a natureza da obra em apreço, possuía como forma metodológica, o uso da 

repetição, a qual tinha um propósito didático, qual seja, o de levar o leitor ou o 

                                                          
78 Hubert JEDIN. Manual de Historia de la Iglesia... Op. cit.: 388. “Como sucessor de los 
apóstoles, ni aun en la era del derecho canónico discuitió nadie al obispo la facultad autónoma 
de actuar em su diócesis como sumo sacerdote, juez y rector do pueble cristiano. (...), dentro de 
los limites de su obispado, mandaba el obispo, de acuerdo com los postulados del derecho general 
canónico, según su proprio criterio. Las relaciones jurídicas, sin embargo, se complicaban en 
aquellos obispados cuya posesión temporal estaba gravada com funciones civiles, como en los 
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ouvinte a gravar a mensagem que o escritor ou o pregador queria transmitir. Por 

isso, não é de surpreender encontrarmos nos artigos acerca deste tópico pontos 

colocados em evidência mais de uma vez.

Assim, muitas das denúncias acerca do mau 

comportamento dos prelados, que o Menorita galego arrola no Artigo Vigésimo, 

intitulado, “Em que coisas vulgarmente os Bispos erram...”, são novamente 

recapituladas por ele, de forma mais pormenorizada, no item “Repertório sobre os 

Bispos”.  Recorremos aos dois conjuntos, por julgarmos que se complementam. 

De qualquer modo, a maneira de viver desses prelados é exposta com tamanha 

clareza e riqueza de pormenores que, cremos, em poucas obras medievais 

encontraríamos tantas informações preciosas. 

No primeiro conjunto de denúncias, por exemplo, 

Pais censura muitos bispos de seu tempo porque eram precipuamente 

irresponsáveis e negligentes no tocante ao ministério episcopal, no que respeita às 

diversas celebrações  do culto divino, à pregação da Palavra e à catequese dos fiéis 

que viviam em suas dioceses, e muitos deles, chegam ao ponto de raramente 

residir “(...) nas suas igrejas, e até quase toda vida vagueiam pelas cortes dos 

príncipes, pela Cúria Romana e pelos lares paternos(...)”79. Também invectiva 

contra muitos deles, porque abusavam de seu poder, julgando as pessoas 

injustamente, isto é, em desconformidade com a lei e punindo-as 

indiscriminadamente com excomunhões, muitas das quais indevidas.80

                                                                                                                                                              
obispados del imperio(...). Muchas veces, los limites de estas baronias que competiam al 
obispado, no caían dentro dos limites de éste(...)”.
79 EPI II. Art.  20o,  vol. V, ed. cit.: 65.
80 EPI II. Art. 20o ,vol. V, ed. cit.: 43-73. Sobre as questões relativas aos abusos cometidos por 
aqueles que não tem competência para dirigir a Igreja, cf. os sub-itens: “Em que Coisas 
Vulgarmente Os Bispos Erram”, precisamente no item 40o, e “Sem os Cânones não se pode reger a 
Igreja”. 
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No segundo conjunto, Frei Álvaro referindo-se às 

obrigações inerentes à autoridade episcopal, aproveita da ocasião para mostrar em 

que aspectos muitos prelados não estavam a não cumprir com seus deveres, face 

ao amplo espectro de sua autoridade. Com efeito, sem a sua autorização nenhum 

sacerdote podia realizar batizados, casamentos, unção dos doentes, exéquias e 

sepultamento dos fiéis, e demais ofícios religiosos; só ele podia transferir um 

sacerdote de uma paróquia ou capelania para outra; ninguém podia construir 

nenhum edifício religioso, tais como mosteiros, igrejas, capelas, oratórios 

particulares sem que tivesse sido autorizado por ele; clérigos regulares, cujas casas 

estivessem instaladas em uma diocese qualquer, para exercer o uso do sacramento 

da ordem, tinham de ter a autorização do prelado local.81

No tocante aos direitos episcopais relacionados 

diretamente, não só aos clérigos, mas também aos leigos, o bispo possuía o poder 

de excomungar e de readmitir no seio da Igreja qualquer membro da sociedade, 

inclusive reis, príncipes e outros potentados seculares, caso esse indivíduo 

transgredisse abertamente um ponto doutrinal, (no caso de professar uma  heresia), 

ou violar gravemente  alguma norma do Direito Canônico82. 

                                                          
81 EPI II. Art.  21o,  vol. V, ed. cit.: 79-89. Ainda, Hubert JEDIN. Manual de Historia de la 
Iglesia... Op. cit., p. 391. Sobre as atribuições que os bispados foram adquirindo com o passar do 
tempo em contraposição aos antigos arcediagados. “poco a poco se inició entre los obispos um 
movimiento inverso contra esta instituición, que ponía em peligro sus proprios derechos. Se 
racalcaron más fuertemente los derechos reservados al obispo (nombriamento de deanes rurales, 
visita de monasterios, jurisdición en delitos graves, externos o de conciencia, de clérigos e laicos, 
en pleitos sobre propriedad y en causas matrimoniales). Los obispos nombraban oficiales (para 
los tribunales) y vicarios (para la administración) como representantes personales de ofício, y 
reducián así las competencias de los arcedianos(...)”. 
82 EPI II. Art.  20o,  vol. V, ed. cit.: 73-77 e segs. A esse respeito expressava-se Álvaro: “(...) 
Agora há que dizer algo da autoridade, jurisdição, e condição dos bispos, e simultaneamente de 
seus excessos (...), devem os bispos saber que não lhes basta levar uma vida igual à dos súbditos, 
mas, assim como são mais honrados que os outros, assim também devem ter uma vida mais 
santa(...), não deve o bispo presumir-se melhor que ninguém, pelo facto de ter sido posto à frente 
dos outros (...), louva-se mais a paciência do bispo na adversidade que a paz no 
religioso(...)quando celebra, deve ter consigo pelo menos três diáconos, que se chamam seus 
olhos(...) e alguns sub-diáconos e ministros, que revestidos das vestes sagradas, ficam na frente e 
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Além de outros aspectos, o texto pelagiano está 

imbuído da crítica à riqueza, ao luxo e à abundância existentes nos palácios 

episcopais, que contradizia abertamente à vida simples de Pedro, Paulo e dos 

demais Apóstolos e fiéis cristãos do período da Igreja Primitiva83, que 

particularmente não possuíam bens, e compartilhavam aqueles ofertados pelos 

mais ricos que abraçavam a fé, bens esses que eram também distribuídos entre os 

pobres e necessitados que iam até eles buscar auxílio para as suas necessidades. 

Esse texto denota, outrossim, a grande influência da questão relativa à “Pobreza 

de Cristo e dos Apóstolos”, modelos para o papa e os bispos, presente  na vida e 

no pensamento de Frei Álvaro, como tivemos ocasião de ver no capítulo anterior. 

Notamos, ainda, que Álvaro, argumentando pela via dos contrários, está a fazer 

um apelo à mudança de vida, à conversão interior da parte dos bispos, em relação 

a Deus e aos fiéis, porquanto, uma vez que a Igreja, estando a ser governada por 

maus prelados, necessitava urgentemente de uma reforma estrutural que 

possibilitasse a sua revitalização bem como a da sociedade como um todo.

É por isso que, nesse mesmo rol, o Bispo de Silves 

deplora que muitos prelados de seu tempo, comportem-se como senhores 

ambiciosos e avarentos84. 

Como Álvaro Pais, notável conhecedor de boa parte 

da Cristandade Ocidental85, podia ficar indiferente calado diante da ganância dos 

                                                                                                                                                              
na retaguarda(...) de coração contrito, espírito humilhado e rosto inclinado, para o guardarem 
dos homens malévolos e colaborarem com ele no sacrifício(...). Não é lícito ao bispo dedicar-se à 
caça, nem demasiada familiaridade aos parentes(...). o que devido à pobreza recebiam os bispos 
da Igreja primitiva, e o que devem receber agora das oblatas das igrejas(...)Os bispos são legados 
de Cristo(...)E a mesa do bispo não deve resplandecer de vasos de oiro e prata, porque o seu 
esplendor vem da fé e dos méritos (...)”. 
83 Ver Atos. 2, 37 e segs.
84 EPI II. Art.  20o,  vol. V, ed. cit.: 63. Diz Álvaro a esse propósito: “(...) agravam os súbditos 
com talhas, exacções e pequenos presentes que pela quantidade atingem o valor das grandes 
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prelados quando, à sua volta, deparava-se com um populacho urbano miserável e 

um campesinato espoliado, para além das transformações sócio-econômicas que 

estavam a ocorrer, a par, não só das guerras e de suas terríveis conseqüências, tais 

como o grande número de mortos, a destruição dos campos cultivados e de 

inúmeras cidades, conforme vimos no capítulo precedente, mas também, pelos 

fenômenos climáticos naturais, que provocaram as crises cerealíferas, gerando a 

Grande Fome de 1315-17,  e outras mais, que continuaram intermitentes durante 

todo o período em apreço?86.

Outro acontecimento trágico que abalou a 

Cristandade naquela época, sem dúvida, foi a "Peste Negra" ocorrida por volta de 

1347-135087, que em algumas regiões, segundo a maioria dos historiadores, 

causou em intervalos de tempo diferentes, a dizimação de parte da população 

                                                                                                                                                              
dádivas, e ainda com subsídios que pedem, não caritativos, mas esfoladores e tirânicos, por mor 
dos quais deviam ser condenados a pagar o quádruplo (...)”. 
85 João Morais BARBOSA. Álvaro Pais. Lisboa, Verbo, 1992: 10, salienta que Nosso Bispo era: 
“(...) um medieval, vivendo pois numa época na qual o local de origem de um pensador era factor 
de somenos relevância. Além do mais, Álvaro Pais não possuiu, digamos assim, morada fixa, 
percorrendo numerosas cidades e regiões da Europa(...)”.  
86 Jacques LE GOFF. A Civilização do Ocidente Medieval. Lisboa, Editorial Estampa, 1983:
143, reportando-se a tal situação observa: “(...)A crise mostra a sua amplidão quando atinge o 
nível, essencial, da economia rural. Em 1315-1317 uma sucessão de intempéries provocou más 
colheitas, alta de preços e o regresso da fome generalizada, que no século XIII praticamente 
desaparecera do Ocidente – pelo menos do Extremo Ocidente. Em Bruges, que tinha trinta e cinco 
mil habitantes, duas mil pessoas morreram de fome(...)”. 
87 Sobre a “Peste Negra” sugerimos ao leitor o livro de Philippe WOLFF, Outono da Idade 
Média ou Primavera dos Tempos Modernos ? S. Paulo, Martins Fontes, 1988, capítulos: 1 – As 
fomes  e 2 -  As Epidemias,  os quais trazem importantes informações sobre os locais mais 
atingidos pela crise frumentária e peste, além de indicações de fontes literárias, históricas e 
religiosas sobre o assunto. Além desta obra, indicamos ainda: A. H. de Oliveira MARQUES em 
sua célebre obra: Portugal na Crise dos Século XIV e XV. Lisboa, Editorial Presença, 1987. No 
capítulo referente a “População”, embora o estudo refira-se especificamente à Portugal, fornece-
nos interessante relato dos efeitos da fome e das epidemias nesse período. Como obra de consulta, 
aconselhamos ainda, a leitura do capítulo XV da obra de Jacques HEERS. Historia de la Edad
Media. Barcelona, Editorial Labor, 1984. Apesar de ser um texto mais informativo, pode ser 
utilizado como estudo preliminar do contexto histórico do período mencionado. Outro texto para o 
estudo dos flagelos na primeira metade do séc. XIV: “Um Testamento Redigido em Coimbra no 
Tempo da Peste Negra. In: Maria Helena da Cruz COELHO. Homens, Espaços e Poderes 
(Século XI-XVI): Notas do Viver Social. Lisboa, Livros Horizonte, 1990.  
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européia, e, consequentemente drásticas modificações na economia e na 

sociedade.

Os efeitos demográficos da  peste bubônica variaram de região para região e 

autores como Philippe Wolff questionam a assertiva de Froissart, cronista da 

época, que tinha afirmado ter sido dizimada pela doença a “terça parte do 

mundo” 88. Além do mais,  não se  pode considerar a epidemia em si mesma, 

como o único fator que ajudou na sua propagação. 89

Não é, à toa, parece-nos, que ele começa a tratar dos 

delitos e pecados cometidos pelos bispos, apontando-lhes, o que reputa, uma de 

suas principais obrigações, no plano material: “(...) a glória do Bispo está em 

prover às necessidades dos pobres(...)”90.

Se Pais, de um lado, aponta com veemência  e 

explicitamente os erros cometidos pelos prelados da Igreja, por outro, 

paralelamente, indica-lhes qual é o caminho que devem trilhar, ensinamento esse 

que, ao nosso ver, não deixa de ser, pela via do contrário, uma outra forma de 

crítica ao comportamento dos maus bispos. Por isso, inserimos aqui, algumas de 

suas exortações.

De acordo com Álvaro Pais, aquele que fosse 

nomeado bispo devia, pois, cumprir com uma série de deveres91, em proveito do 

                                                          
88 Maiores informações sobre esse assunto, ver Philippe WOLFF. Outono da Idade Média ou 
Primavera dos Tempos Modernos?  S. Paulo, Martins Fontes, 1988: 20 segs.
89 Há que considerar ainda, outros aspectos, como pondera Jacques LE GOFF. Op. cit., 1983: 143: 
“(...) A diminuição da resistência física subsequente ao agravamento da subalimentação deve ter 
tido o seu papel nos estragos que, por fim, a partir de 1348, a Peste Negra veio fazer, provocando 
uma descida brutal da curva demográfica, já em inflexão, e transformando a crise em catástrofe. 
Mas, é bem claro que a crise era anterior àquele flagelo, que apenas veio exacerbá-la(...)”. 
90 EPI II. Art.  18o,  vol. V, ed. cit.: 33.
91 EPI II. Art.  22o,  vol. V, ed. cit.: 89. Pais, de acordo com os mesmos cânones, lembra-lhes 
alguns outros de seus  deveres: “(...) consagrar as virgens, os altares, e as igrejas, confeccionar o 
crisma e confirmar com ele(...). Por isso, o bispo é ungido para ser procurador das almas, e 
distribuidor de bens espirituais(...). Não basta ao bispo uma vida inocente, se não tiver saber(...). 
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bem comum dos fiéis, a começar da pregação da Palavra aos mesmos e sua 

instrução na fé, e noutras coisas indispensáveis para sua vida, como aprender a ler 

e a escrever. Entretanto, porquanto não podiam fazer isso sozinhos, ele 

fundamentado na legislação conciliar e  canônica em vigor, afirma o seguinte: 

“(...) Compete ao bispo ordenar que nas igrejas baptismais haja doutores e 

mestres para ensinar aos meninos as artes liberais e outras coisas úteis(...)”92. 

Ademais, os prelados deviam ser luz e guia 

espirituais para seu rebanho por seu testemunho de vida93, pois, conforme a 

própria acepção do termo episcopo, de acordo com as palavras de Santo 

Agostinho na Civitas Dei, “(...)Episcopado é uma palavra de ação e não de 

honra, porque na verdade, scopos significa atenção (...), compreendendo que 

como Bispo deve gostar de ser útil e não de dominar(...)”94. 

Parte do “Repertório dos bispos”, como há pouco 

referimos  traz informações preciosas sobre as disposições legais concernentes ao 

poder dos prelados sobre a esfera secular. Álvaro, para além de afirmar que “A 

dignidade episcopal é maior que a imperial(...)”95, ainda  indaga, por exemplo, 

                                                                                                                                                              
O bispo deve ensinar o povo a Sagrada Escritura, e não a Gramática ou Física(...). O ofício do 
bispo é conciliar os discordantes e levá-los à paz(...). Deve dirigir com solicitude os que lhe estão 
confiados (...)”.
92 EPI II. Art.  22o,  vol. V, ed. cit.: 91.
93 EPI II. Art.  18o,  vol. V, ed. cit.: 31. Daí, Álvaro propor-lhes, como norma de conduta ética e 
moral, às  seguintes atitudes: “(...)Como deve ser o bispo, lê-se nos treze capítulos da Regra 
Apostólica (...). O bispo que não corrige chama-se cão impudico (...). Nada há mais miserável que 
o bispo que se gloria com os louvores dos maus(...). Não creia o bispo que bastam apenas a 
leitura e a oração. Mas tenha as mãos largas, socorra os que padecem necessidade, creia sua 
miséria alheia, porque se assim não faz, possui em vão nome de bispo, diz Gregório (...). O bispo 
não deve bater em ninguém com as suas mãos (...). O bispo não chame a si nenhum cuidado da 
fazenda familiar, mas dê-se tão-somente à leitura, à oração e à pregação da palavra de Deus(...) 
nem todos os bispos são bispos, diz Jerônimo(...). O que deseja o episcopado, deseja uma boa 
obra, diz o apóstolo (1a. a Timóteo, III, 1), mas não disse o que deseja a dignidade. Se porém, 
desdenha a obra para só apetecer e visar a dignidade, depressa cairá diz Jerônimo no comentário 
a Sofonias (...), adapte-se o nome à ação, e a ação corresponda ao nome; aliás o nome faz-se 
inane, e o crime imane. Não seja a honra sublime, e a vida pueril. Não seja a profissão deifica e a 
ação ilícita. Não seja o hábito religioso, e o proveito irreligioso (...)”.
94 EPI II. Art.  18o,  vol. V, ed. cit.:. 27.
95 EPI II. Art.  20o,  vol. V, ed. cit.: 75.
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“(...). Pode o bispo conceder alguma coisa em feudo por razão dum serviço 

prestado ? (...). Pode o Bispo estatuir algo contra o direito comum e pode estatuir 

algo em prejuízo das Igrejas feitas e a fazer? (...). Pode o bispo fazer uma 

constituição? E sobre quem e para quem?(...)”96. 

Tais questões nos levam a pensar em quais outros 

aspectos eles também poderiam vir a exorbitar do seu poder, como muitos, de 

fato, o fizeram, e a cometer mais injustiças contra os fiéis, pois, o seu 

envolvimento excessivo  com as coisas temporais, impedia-os, por certo, de levar 

uma vida mais honesta e decente. Nesse sentido, nosso Prelado denunciava a 

ganância e posse  indevida de bens e riquezas,  por parte dos bispos e demais 

dignitários eclesiásticos, geralmente provindos de dízimos, presentes e doações.97

Concluamos, enfim,  a matéria sobre os delitos dos 

bispos, com as palavras do próprio autor: 

“(...)Desenvolvi plenamente a matéria dos bispos no que 

expus acima na primeira parte desta obra(...), acerca do 

poder dos bispos em dispensar, e o que nos anteriores 

acrescentei sobre sua jurisdição e ofício e sobre as coisas 

em que comumente transgridem. No entanto, não acusei 

nenhum bispo em especial, visto serem pais, mas, 

aconselhei-os, e a mim com eles, a que se abstenham dos 

                                                          
96 EPI II. Art.  21o,  vol. V, ed. cit.: 81 e segs. 
97 EPI II. Artigos.  21o e 22o a,  vol. V, ed. cit.: 87-91. A esse respeito Álvaro chama a atenção dos 
seus pares: “(...) O bispo não deve exigir nada das coisas temporais nas igrejas a si sujeitas além 
dos seus direitos (...). O bispo tem direitos episcopais não só sobre os bens de início atribuídos à 
Igreja, mas também sobre os posteriores adquiridos(...). O bispo possua as coisas da Igreja para 
as governar e não para dissipar (...)”.
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pecados; a cada um acuse-o a sua consciência 

devidamente examinada e ponderada(...)”98.

Cabe-nos, depois de examinada a dignidade 

episcopal e as demais autoridades do poder eclesiástico, voltar os olhos para os 

clérigos de baixa patente, no sentido de detectar dentre outros aspectos, o padrão 

de conduta moral proposto por Álvaro aos menos grados em poder dentro da 

Igreja, aos quais interpela através de seu verbo eloqüente e incriminatório. 

2.15. Dignitários inferiores, presbíteros e demais clérigos.

Posto que o comportamento do Alto Clero, conforme 

vimos nas páginas anteriores, segundo Álvaro Pais, não correspondia à dignidade 

do ofício que exerciam e tampouco à missão que desempenhava, pode-se, a priori, 

imaginar que, certamente, em geral, as atitudes dos dignitários inferiores (deões, 

arcediagos, arciprestes), dos sacerdotes e dos demais clérigos seculares, não 

deviam ser muito diferentes, porquanto os exemplos  arrastam. Com efeito, ao 

                                                          
98 EPI II. Art.  22o a,  vol. V, ed. cit.: 97.
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lermos os Artigos99 do Livro II do Estado e Pranto da Igreja, sobre este subgrupo 

clerical nossas suspeitas vieram a confirmar-se100. 

Notemos alguns dos erros elencados por Álvaro Pais 

sobre o modus vivendi dos subgrupos acima mencionados, especialmente no 

tocante à negligência destes para com às suas funções junto ao alto clero, dado 

serem seus auxiliares imediatos, e para com as comunidades (paróquias) a que 

pertenciam.

“(...) abstêm-se dos ofícios divinos em desprezo do próprio 

bispo(...), interdizem uma igreja por causa do pecado duma 

pessoa (...), empregam o selo do cabido sem consentimento 

deste(...).Os que fazem isso são suspensos do ofício e 

benefício, e punidos como falsários(...), não querem ser 

promovidos às ordens a si devidas(...), não querem 

levantar-se para as matinas nem assistir às outras horas 

canónicas; querem receber provento e não querem fazer o 

serviço(...). Por isso, se advertidos pelo bispo não 

cumprirem, podem ser depostos do clero(...), são soberbos 

e pisam os clérigos inferiores e simples (...), têm vários 

                                                          
99 É preciso ressaltar Álvaro PAIS não expõe os assuntos que trata em sua obra de maneira 
ordenada, o que nos obrigou, quase sempre, a recolher suas informações referentes à nossa 
investigação, onde quer que se encontrassem, e a tentar ordená-las, segundo  o mesmo critério 
geral que adotou, porém, dando-lhes um ordenamento mais racional. Por exemplo, ele trata 
primeiramente do clero regular nos Artigos 23 e 24, para depois, discorrer nos Artigos 25,26, 27, 
28 sobre os demais clérigos seculares. Outro exemplo desse tipo, é a interrupção da matéria sobre 
os presbíteros à p. 207, art. 27º, introduzindo no § E desta parte e não nos artigos concernentes ao 
repertório dos bispos, os casos reservados à jurisdição episcopal, em 20 itens.
100 EPI II. Art.  25o,  vol. V, ed. cit.:175. Disse o bispo de Silves a respeito dos mesmos: “(...) 
Porque, como acima disse, seria longo, depois dos abades, priores e seus monges, expor os vícios 
de cada um dos graus eclesiásticos, resumamos então esses vícios deste modo: os deões, 
arcediagos, arciprestes, prepósitos, priores, sacristães, mestres-escola, chantres e guardiões, 
pecam em seus ofícios não fazendo o que lhes cabe, e exercendo-os com total negligência e 
fraude, como se vê nos respectivos títulos do Corpo de Direito Canônico e na sua vida a eles 
contrária. Há porém misérias em que todos convergem(...)”.
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benefícios e dignidades sem dispensa, e, se a têm, ela não é 

válida, porque foi alcançada omitindo a verdade e metendo 

a falsidade(...), lançam talhas contra os presbíteros, o que 

não lhes é permitido (...), não querem absolver os 

excomungados senão por paga(...), porque ambicionam 

todos os ditos cargos, devem ser punidos pelo diabo(...)”.101   

Comecemos, pois, tratando das principais faltas 

cometidas pelos cônegos e seu grupo:

“(...), são moles e não querem freqüentar as igrejas (...), 

alguns deles têm sete, oito, dez ou mais canonicatos e 

ocupam  os lugares dos servidores e não servem nem por 

si nem por outro, nem (o que é pior) têm disso consciência 

alguma (...), acumulam dinheiro das prebendas e quase 

nada dão aos pobres(...), porque os cônegos da igreja 

catedral levam má vida, perdendo a cabeça com luxurias 

(...), trabalhem pois, e se apliquem a servir a cidade (...), 

porque discordam e formam partidos nos capítulos e 

sobretudo nas eleições, onde quase nada se trata de Deus, 

e tanto subordinados como superiores seguem as suas 

afeições carnais e não os ditames da razão(...), compram 

das suas rendas eclesiásticas possessões para os seus 

filhos e parentes, e mandam fazer as escrituras de compra 

em nome deles, defraudando as igrejas(...), porque tudo o 

que se compra com o dinheiro da igreja, é da igreja(...), 

                                                          
101 EPI II. Art.  25o,  vol. V, ed. cit.: 175-179.
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quando vão à igreja, e normalmente não dizem o ofício, 

como são obrigados(...)”102.

Entre os principais delitos praticados pelos 

sacerdotes seculares, o Menorita galego arrola cinqüenta e quatro transgressões 

pertencentes ao artigo 27º, tocantes aos presbíteros, que espelham tanto a sua 

negligência quanto à celebração dos sacramentos103 (batismo, confissão, 

eucaristia) e outros atos litúrgicos, quanto o seu mau comportamento em diversos 

aspectos, a começar pela desobediência ao seu prelado:

“(...) não recebem as ordens para servirem a Deus, como 

significa a palavra clérigo(...) mas para obterem 

benefícios e ocorrerem à mísera vida corporal. Assim, a 

sua intenção é corrupta e mal fundada, vindo, por isso, 

depois a viver uma má vida(...),  são infiéis aos superiores 

e invejam-nos e detraem deles, e os superiores fazem-lhes 

                                                          
102 EPI II. Artigos. 25o e 26o , vol. V, ed. cit.: 179-181.
103 Luiz CECHINATO. A Missa parte por parte. 20ª ed., Petrópolis, Vozes: 25 a 31. De acordo 
com a tradição litúrgica católica,  até à reforma conciliar proposta pelo Vaticano II (1962-65) e as 
subsequentes normas que a implementaram, as vestes sacerdotais eram:  uma túnica (manto 
geralmente branco que cobre todo o corpo, lembrando a túnica de Jesus, “sem costura de alto a 
baixo”); ); Cíngulo (é um cordão que prende a túnica à altura da cintura); Estola (é uma faixa
vertical, separada da túnica, é colocada sobre a túnica. Sua cor varia de acordo com o tempo 
litúrgico); Casula ( coloca-se sobre todas as vestes, cobrindo todo o corpo, usadas em missas 
dominicais e celebrações festivas ); o Amito , é um pano branco que envolve o pescoço do 
celebrante. Veste-se antes da túnica ou da alva. O sacerdote delas necessitam para a lide com as 
coisas sagradas, diferindo-se dos demais nas celebrações eucarísticas. Os objetos litúrgicos são 
assim representados: a Hóstia ( feita de farinha de trigo, tem forma circular e representa o Corpo 
de Cristo, existe porém uma diferença no tamanho, uma hóstia maior para o padre e uma menor 
para a comunidade); vinho (representa o sangue de Cristo); Cálice ( taça geralmente revestida de 
ouro ou prateada, usa-se para a consagração do vinho consagrado); âmbula ( é um recipiente 
semelhante ao cálice, mas contém uma tampa. Nele colocam-se as hóstias consagradas); patena ( 
é um pequeno prato de ouro ou doirado,  onde se coloca a hóstia grande); água ( usada para 
purificar as mãos do sacerdote e ser misturada ao vinho, simbolizando a união da comunidade 
terrena à Divindade representada por Jesus); pala (peça quadrada revestida de linho para cobrir 
o cálice); sanguinho ( toalha  comprida e branca, usada para enxugar o cálice e a âmbula); 
corporal ( toalha pequena de forma quadrangular, sob a qual coloca-se a âmbula e o cálice no 
altar); Galhetas ( duas jarras pequenas de vidro. Numa coloca-se água e na outra vinho); missal 
( livro que contém os ritos da missa, menos as leituras diárias); além de um crucifixo, velas e 
adornos(...)”.
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o mesmo, quando, no entanto, deviam estar ligados pelo 

vínculo da caridade(...), subtraem uns aos outros os seus 

paroquianos tanto vivos como mortos, no que pecam 

gravemente e são obrigados à restituição de todos os 

recebidos(...), impõem aos seus confessados missas por 

dinheiro, recebendo o dinheiro e fingindo que as dizem, o 

que não devem fazer, porque, embora as almas se libertem 

pelo sacrifício do altar(...), presume-se que fazem isso 

fraudulentamente, para, recebendo o dinheiro das missas, 

os relevarem do ónus da penitência(...).Décimo quarto, 

porque muitas vezes ignominiosamente fornicam com as 

paroquianas que admitem à confissão, caso em que o 

bispo deve fazer penitência quinze anos e o presbítero 

doze, e, se isso chegar ao conhecimento do povo, seja 

deposto(...)”.104  

Não menos graves são também as transgressões 

cometidas pelos sacerdotes, relativas ao seu comportamento cotidiano, consoante 

o estado de vida que abraçaram, dando, evidentemente, um péssimo exemplo aos 

fiéis:

“(...) se  envolvem em espetáculos e ostentações de 

mulheres, banquetes públicos, vida desonesta, usuras, 

lucros torpes, fraudes, amor ao dinheiro, negócios e 

cargos seculares. Recebem contínuos presentes pelos 

benefícios da medicina de Deus, isto é, pelos sacramentos. 

                                                          
104EPI II. Art. 27o , vol. V, ed. cit.: 183 a 187.
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São dolosos e conspiradores. Cultivam o ódio, as 

rivalidades, a maledicência e a inveja. São levianos no 

olhar, desenfreados na língua, lascivos, e afectados e 

moles nos gestos. São impudentes e obscenos, e 

freqüentam virgens, viúvas e outras mulheres. São 

desobedientes, jactanciosos e altivos. Evitam o ensino, a 

leitura, os salmos, os hinos e cânticos (...), que oxalá 

todos os clérigos, e sobretudo os prelados e os presbíteros 

trouxessem incessantemente  como um espelho diante da 

face do coração e do corpo, pois lhe bastaria para a 

salvação(...), celebram manchados com a poluição 

nocturna, resultante da crápula, embriaguez, torpes 

deleites e pensamentos diurnos, e freqüentemente não em 

jejum(...) ”105.

Uma grave denúncia que Álvaro faz contra os 

sacerdotes em geral, é aquela respeitante a admitir excomungados nas celebrações 

religiosas:

“(...) admitem na missa e outras horas os excomungados 

públicos, interditos e suspensos do ofício, quando deviam 

à sua entrada interromper os ofícios, e não os prosseguir 

enquanto não saíssem. E até, se eles ficarem fora da 

igreja a ouvir o ofício divino, o sacerdote deve 

interrompê-lo (...). Estes excomungados, interditos e 

suspensos (pois no direito andam par e passo...), 

                                                          
105 EPI II. Artigos. 27o , , vol. V, ed. cit.: 185 e 189.
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ingerindo-se no ofício divino dentro ou fora da igreja, 

pecam mortalmente vendo o corpo do Senhor, porque 

estão proibidos de tal(...)”106.

Por fim, no artigo 28º, Álvaro encerra este assunto, 

tratando dos pecados cometidos pelos clérigos inferiores em geral: “(...) Por 

último, há - que aludir, genericamente, aos defeitos de todos os clérigos. E 

embora em múltiplas partes desta obra, eu tenha dispersamente tocado em muitas 

coisas contra eles, vou agora, para mais completa informação, referir um 

conjunto delas(...)”107.

Vejamos o testemunho do Prelado silvense, que 

refletem por certo a má postura dos clérigos e seu envolvimento com as coisas 

seculares, desde a prática de magias, a usura, o envolvimento com jogos de azar, 

além de advertir a esse subgrupo clerical, sobre seus deveres diante da Igreja e da 

sociedade. 

“(...) ofendem na intenção porque hoje não se fazem 

clérigos para servirem a Deus (...), mas por causa dos 

benefícios, sobretudo os nobres, que, tendo largos 

patrimônios, recebem os benefícios devidos aos pobres. E 

não se diga que os benefícios lhes podem ser dados por 

servirem a Igreja, porque a verdade é que hoje nunca ou 

raramente a servem(...)”. E referindo-se  às atividades  

ilícitas dos religiosos, denuncia: Muitos dão-se às artes 

mágicas, agoíros e encantamentos, motivo pelo qual 

                                                          
106 EPI II. Art. 27º, vol. V, ed. cit.: 203. 
107EPI II. Art. 28o  vol. V, ed. cit.:  217.
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devem ser depostos (...), usam armas ofensivas(...), muitos 

combatem na guerra (...)”.108

Outros aspectos comuns ao mal comportamento dos 

clérigos em geral, enumeraremos procurando o amplo universo de informações 

fornecidas por nosso Autor com relação a tais eclesiásticos. Nesse sentido, elenca 

o Autor os seguintes  delitos: 

“(...)Dão-se à crápula, embriaguez e incontinência (que é 

um vício neles comum), e muitos ao vício contra a 

natureza(...). Jogam dados e outros jogos de azar(...). Ora, 

tais divertimentos e semelhantes são nocivos, e devem ser 

evitados como péssimos e servis, porque os seus efeitos são 

ofensivos. De facto, quem chamará divertimentos aos jogos 

donde resultam crimes. Primeiro, despreza-se a proibição 

da Santa Madre Igreja, sendo que o desobedecer à Igreja e 

ao imperador é como um pecado de magia e paganidade 

(...), a rapina. De facto, no jogo uns tentam espoliar os 

outros, acontecendo algumas vezes que até sem calças 

ficam(...),  a usura que nele se faz. De facto, os jogadores 

ou outros assistentes emprestam uns aos outros onze por 

doze(...), o furto, porquanto aí furtam-se uns aos outros, 

batotando, enganando e usando moeda falsa, coisas que 

são pecados mortais(...). É causa de mortes, porque do jogo 

passam às palavras, das palavras a ferimentos, e dos 

                                                          
108 EPI II. Art.28o, vol. V, ed. cit.: .219.
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ferimentos aos homicídios. Portanto, do jogo como base 

chega-se ao homicídio(...)”.109

Nosso Bispo condena também  o envolvimento dos 

clérigos nos negócios seculares, proibindo-lhes o exercício de qualquer função no 

âmbito temporal:

“(...)Todavia, os clérigos notários não podem fazer 

instrumentos nos negócios seculares, como ensina esta 

rubrica Ne clerici vel monachi , sob a qual se coloca 

aquela decretal (...). No caso de serem constituídos 

notários por um leigo, não podem confeccionar 

instrumentos mesmo nas coisas espirituais(...). Nos 

assuntos espirituais e nos cíveis e criminais entendo, 

baseado nos cânones(...), que o bispo, onde tem jurisdição 

temporal e mero império, pode constituir notário um 

clérigo ou até um leigo para toda a diocese, a quem seja 

cometido o cuidado de todos os negócios(...). E se o bispo 

assim o fizer, o notário será chamado a escrever os autos 

do foro eclesiástico. Deste modo, entendo que os clérigos 

podem ser notários do senhor papa(...) mas, geralmente, 

será nomeado pelo papa(...)”.110

A concepção do bispo de Silves no tocante  aos 

cargos e funções eclesiásticas, mostrava-se claramente a favor de que  somente o 

alto clero poderia  investir os clérigos em seus encargos. A isso afirma que “(...) 

                                                          
109EPI II. Art. 28o , vol. V, ed. cit.: 223.
110 EPI II. Art. 28o , vol. V, ed. cit.: 225 a 227.
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não deve o tabelião eclesiástico fazer qualquer instrumento nos negócios 

seculares, nem o secular nos eclesiásticos(...)”. 111

A separação das funções entre leigos e religiosos é 

patente, já que ao leigo não caberia ser notário, por exemplo, em eleições 

eclesiásticas, e caso isto viesse a ocorrer, tais eleições deveriam ser suspensas ou 

reprovadas pela Igreja. Todavia, as ingerências nos assuntos seculares por parte 

dos clérigos eram visíveis ao tempo de Álvaro, ao que condenava dizendo: “(...) 

Não são bom exemplo para os leitos [leia-se leigos, grifo nosso] como deviam; 

muito pelo contrário, porque hoje, geralmente, os clérigos são piores que os 

leigos(...). Também não se avantajam aos leigos na piedade, como se avantajam 

no lugar(...)”. E desabafando uma vez mais: “(...) Muitas vezes nesta obra tratei 

dispersamente desta sua imundície, que atenta contra os cânones todos(...)”.112

Continuando a exposição do estado geral dos 

clérigos quanto à sua conduta moral, ressaltaremos algumas passagens que 

demonstram com certeza a visão de nosso Prelado a esse respeito, através dos 

questionamentos que ele faz nesta matéria No caso abaixo, faz-nos concluir que  

as uniões extraconjugais faziam parte do convívio de alguns e era comum entre  os 

membros do baixo clero. O que aos olhos austeros de nosso autor, era uma 

                                                          
111 EPI II. Art. 28o , vol. V, ed. cit.: 227/229. 
112 EPI II. Art. 28o , vol. V, ed. cit.: 229 e no artigo 40o  § B itens 14o ao 16o : 389 no qual Álvaro 
deixa clara a sua convicção à cerca da separação das funções em ambos os âmbitos: “(...) porque 
sendo notários seculares, feitos notários por leigos, confeccionam instrumentos sobre coisas 
eclesiásticas e espirituais (...), porque sendo clérigos, exercem o ofício de tabelionato 
especialmente em assuntos temporais (...), porque sendo notários do século e depois feitos 
religiosos, exercem seu ofício fora de caso de heresia (...)”. Essa circunscrição das atividades dos 
notários, baseia-se no mau comportamento desses funcionários públicos, que utilizam de sua 
profissão para tirar vantagens sobre seus serviços. Não nos esqueçamos de que a sociedade que ora 
tratamos, necessita de profissionais como esses face o novo aparelho burocrático que está a formar, 
da mesma maneira, como teremos ocasião de ver, que necessita dos professores, dos advogados, 
etc. Todavia, deve-se lembrar que a maioria dos notários, não eram portadores de diploma 
universitário, possuindo apenas conhecimentos elementares de gramática, ao que Jacques 
VERGER. Homens e Saber na Idade Média. Trad. Carlota Boto. Bauru-SP, EDUSC, 1999: 70, 
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conduta passível de reprovação. Já que o clérigo hierarquicamente, possui funções 

específicas na sociedade e não cabe a ele desviar-se dos propósitos que seu 

officium impõe. Sobre o matrimônio entre os clérigos:

“(...) Se o clérigo de ordens menores que contrai 

matrimônio pode viver laicalmente(...). Que os clérigos 

orientais com ordens menores podem contrair matrimônio 

e usar o matrimônio já contraído, nas ordens [maiores] 

(...). O que tem mulher legítima e filhos dela pode 

alimentá-la dos bens da Igreja(...). Se os que são 

ordenados para as ordens sacras antes dos catorze anos 

podem depois contrair matrimônio, e se são obrigados a 

guardar continência(...)”.113

Um pouco mais adiante, questiona sobre os clérigos 

que não residem nas suas igrejas, sobre o estado daqueles que se encontram 

doentes ou debilitados, os excomungados ou suspensos e interditos, além daqueles 

que não são ordenados e mesmo assim insistem em ministrar sacramentos.114

                                                                                                                                                              
faz eqüivaler (sem deixar de cometer, como ele mesmo diz, algum anacronismo) ao atual ensino 
secundário  
113 EPI II. Art. 28o , vol. V, ed. cit.: 233.
114EPI II. Art. 28o , vol. V, ed. cit.: 231 a 240. A essa subdivisão que ele faz do subgrupo em 
apreço, lança as seguintes questões de cunho jurídico-canônicas: “(...) Se o clérigo pode ausentar-
se da sua igreja sem licença do seu bispo(...). Se um clérigo que está a serviço dum bispo ou do 
papa, ou então ausente por doença, deve ser considerado presente, e se deve receber as vitualhas 
que se atribuem apenas aos residentes(...). Se se pode dizer que os clérigos e cónegos que ficam 
ao serviço dos bispos residem na igreja(...). Se aquele que não reside na igreja como cura de 
almas, é dela privado ipso iure (...). Se o ausente pode receber sem pecado os frutos do 
benefício(...). Do clérigo doente ou debilitado(...). Se se requer a presença dos clérigos doentes na 
colação de benefícios, eleições e outras actividades da Igreja (...). Como são promovidos os 
clérigos fisicamente defeituosos(...). Se ao excomungado ou interdido é permitido estar às portas 
da igreja durante a celebração dos ofícios divinos(...). O que ignora estar excomungado não 
ocorre em irregularidade, se celebrar ou tomar ordens(...).Qual a pena dos que celebram estando 
excomungados, suspensos ou interditos de qualquer ofício(...). Do clérigo não ordenado que 
ministra (...). Se o não sacerdote pode confeccionar os sacramentos, e se com ele pode o bispo 
dispensar (...)”.
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No tocante à propriedade dos bens eclesiásticos por 

parte dos clérigos115, não deixa Álvaro de expressar a influência que a “pobreza 

evangélico-franciscana”, como já dissemos anteriormente, inferira no teor de sua 

obra, posto que veio dar suporte para a sustentação de muitas doutrinas por ele 

sustentadas. Assim expressa-se o prelado silvense:“(...) Por último, ponho aqui 

esta questão muitas vezes tratada aqui e além pelos doutores: são os clérigos 

senhores dos frutos recebidos das igrejas, e podem fazer deles o que quiserem, 

como se foram do seu próprio patrimônio? (...)”116.

Após uma longa discussão sobre cânones sagrados 

relativos à propriedade, finaliza esta matéria contrapondo-se aos comentários de 

canonistas de renome no que tangia ao uso próprio e comum dos bens 

eclesiásticos pelos clérigos, demonstrando o seu caráter polêmico frente a algumas 

questões de fundo jurídico. Expondo seu ponto de vista a favor do usus pauper,

afirma: “(...) Este ponto sobre se os clérigos são senhores dos frutos foi 

comentado pelo Ostiense (...), e por João Galense e João (...), mas, com o devido 

                                                          
115EPI II. Art.  27o,  vol. V, ed. cit.:241, 243, 251. Ao  problema da propriedade impõe  a sua 
posição, apoiado nos cânones e em sua condição de jurista: “(...)Digam o que disserem os doutores 
antigos e modernos, eu afirmo que por imposição de consciência apoiada nos mais claros textos 
de direito, com o meu senhor e mestre, de quem recebi em Bolonha a licenciatura e doutoramento 
para reger Direito Canônico, D. Guido de Baysis, Arcediago de Bolonha e auditor de contraditas 
na Cúria, que os clérigos não são senhores das coisas eclesiásticas nem dos frutos colhidos, 
porque as coisas adquiridas dos bens da Igreja não são sua propriedade (...). Na realidade, aos
clérigos é concedido apenas o uso, e não a propriedade das coisas eclesiásticas tanto móveis 
como imóveis(...). Por isso, a Igreja pode reivindicar as coisas adquiridas com os seus bens(...). 
No entanto, confesso bem que os clérigos são senhores de tais frutos recebidos e tem a 
propriedade deles, quanto a fazerem a sua fiel distribuição para si e para os seus(...), ou para os 
seus pobres(...), onde diz que os clérigos usam as coisas da Igreja, não como suas, mas como a 
eles confiadas para a distribuição(...). Além de que os frutos que sobejam aos clérigos pertencem 
sobretudo aos esfomeados(...). Utilizando-se dos cânones sagrados, cita: ‘Resolvemos que os 
bispos, presbíteros, diáconos e quaisquer clérigos, que, ao serem ordenados, não tinham nada e 
depois no seu episcopado ou clericato compraram em seu nome campos e prédios, sejam 
responsabilizados como tendo praticado o crime de invasão das coisas do senhor’(...). Por 
conseguinte eu afirmo apoiado nos citados cânones, como disse: nenhum beneficiado faz seus os 
frutos recebidos para os poder dar a quem quiser, sejam parentes, salvo se forem necessitados, 
sejam outros, visto que verdadeiramente eles são das igrejas e dos pobres, tal como os prédios e 
bens imóveis(...)”.
116 EPI II. Art. 28o , vol. V, ed. cit.: 241.
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respeito o digo, a sua opinião é um incentivo perigoso para os clérigos 

consumirem ainda mais os bens das igrejas, e contradiz os muitos sagrados 

cânones acima alegados(...)”.117

Das considerações feitas sobre o baixo clero, 

percebe-se no conjunto das denúncias pelagianas uma exigência muito maior 

quanto ao padrão de comportamento, vislumbrado por Álvaro para os membros 

desse subgrupo da ordo clericalis, consoante às funções que deviam exercer 

dentro do espaço social que ocupavam. Não nos esqueçamos,  que Álvaro tinha 

claras convicções quanto aos votos sacerdotais, e um deles  consistia na 

obediência. Daí, nosso prelado exigir dos clérigos menos grados, uma irrestrita 

lealdade aos seus superiores e aos preceitos eclesiásticos; visto que ele próprio, 

cultivava irrestrita obediência à dignidade papal. Para além, de nutrir grande 

respeito pelos seus superiores diretos e pelos seus pares episcopais. A conduta 

alvariana diante do alto e baixo clero, apresenta-se pois, clara em trechos como 

este já citado: “(...) No entanto, não acusei nenhum bispo em especial, visto serem 

pais, mas, aconselhei-os, e a mim com eles, a que se abstenham dos pecados; a 

cada um acuse-o a sua consciência devidamente examinada e ponderada(...)”118, 

no qual se percebe um tom mais conciliador do que o corrente com que trata os 

clérigos de baixa patente, tanto seculares quanto regulares, e com estes últimos, o 

tom de voz profético de nosso autor ainda é mais grave, consoante o papel que 

devem exercer na sociedade, como teremos oportunidade de ver.

                                                          
117 EPI II. Art.  29o,  vol. V, ed. cit.: 257. Como teremos ocasião de ver no capítulo seguinte, essa 
faceta polêmica de Álvaro Pais, o fará, por exemplo, discordar da tese de pensadores consagrados 
como Pedro Lombardo,  acerca da obrigatoriedade do pagamento dos dízimos devidos pelos 
campônios às igrejas.
118 EPI II. Art.  22o a,  vol. V, ed. cit.: 97. 
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2.2. O  CLERO REGULAR:

Como sabemos, o clero regular no Ocidente 

medieval latino, em geral, era constituído por todas aquelas pessoas que 

abraçaram a vida monástica beneditina original, ou reformada, e ou que 

pertenciam a uma congregação religiosa. Tinham todas elas, em comum, ao menos 

até o aparecimento das Ordens Mendicantes, no princípio do século XIII, a 

vivência do ideal de perfeição evangélica proposto por Jesus Cristo: ‘(...) Se 

queres ser perfeito, vai(...)’, materializado no tríplice voto da pobreza, da 

castidade e da obediência, e o cumprimento de uma Regra própria que explicitava 

pontualmente a maneira, como tal ou tal grupo de religiosos havia de viver aquele 

ideal. Outra característica comum a todos os grupos que foram surgindo através do 

tempo medieval era viver  em comunidade, sob a liderança de um chefe, 

designado ou por abade ou por superior ou prior, no campo ou nos arrabaldes das 

vilas e cidades, em locais designados por abadia ou mosteiro ou monastério e ou 

por canônicas.

A vida religiosa comunitária ou cenobitismo, porém, 

surgiu nas províncias orientais do Império Romano, como uma evolução do 
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anacoretismo. Uma das primeiras Regras a ser elaborada foi aquela da autoria de 

S. Basílio119. 

No Ocidente, as duas grandes personagens 

introdutoras e difusoras da vida religiosa foram Santo Agostinho de Hipona e São 

Bento de Núrcia, cujos filhos e herdeiros, entre outros, os monges de Cluny, os de 

Claraval, tendo à frente São Bernardo (1090-1153), renovaram o estilo de vida dos 

mesmos, porque este havia se corrompido, fundando novas abadias reformadas. 120

Em terceiro, a de Santo Agostinho, cujos cônegos 

regrantes estão sujeitos, segundo nosso autor, a uma regra mais branda, portanto 

sem maiores sacrifícios e  pelos irmãos mendicantes de Santo Agostinho que 

viviam pelas suas constituições de modo mais rigoroso. Subordinados ainda a esta 

                                                          
119 EPI II. Art.  23o,  vol. V, ed. cit.: 145. Segundo Álvaro Pais, depois dos apóstolos, S. Basílio foi 
o primeiro a instituir uma regra monástica, no entanto, a esse respeito encontramos referência da 
instituição de uma regra anterior à desse santo, a de S. Pacômio (c.320); De acordo com Fernanda 
ESPINOSA. Antologia de textos Históricos Medievais.  Lisboa, Sá da Costa, 1981: 130-132, 
têm-se que essa regra acabou por “esboçar uns princípios diretivos para a comunidade que 
instituíra. S. Basílio (c. 360) ampliou e aperfeiçoou estes princípios e a sua regra marcou 
fortemente o monaquismo oriental e o próprio S. Bento(...). Tendo-se dado conta das vantagens 
que a vida em comum podia trazer ao asceta, S. Pacômio redigiu um conjunto de regras que 
incluíam, entre as obrigações do monge, o trabalho manual. Por morte de S. Pacômio, já nove 
conventos de homens e dois de mulheres seguiam a sua regra”.; Ainda: Berthold ALTANER e 
Alfred STUIBER. Patrologia: Vida, Obras e Doutrinas dos Padres da Igreja. S. Paulo, 
Paulinas, 1972: 293-301; Luis M. de CADIZ. Historia de la Literatura Patrística. Buenos Aires, 
Editorial Nova, 1954: 349-353.
120 Jaques LE GOFF. A civilização do Ocidente Medieval. Lisboa, Estampa, 1983, vol. I:  
158/159. A propósito de São Bento e sua obra, observa: “(...) A ação de S. Bento de Núrsia, que 
irradiou do Monte Cassino a partir de cerca de 529, é ainda mais profunda. Em primeiro lugar, a 
própria pessoa de Bento viria a ser familiar às pessoas da Idade Média (...), graças à regra que 
provavelmente escreveu, que de certeza inspirou o que, a partir do século VII, tem o seu nome –
foi o verdadeiro fundador do monaquismo ocidental (...). A sua regra e os comportamentos, a 
espiritualidade, a sensibilidade para cuja formação contribuiu são milagres de moderação e de 
equilíbrio. S. Bento repartiu harmoniosamente o trabalho manual, o trabalho intelectual e a 
atividade mais propriamente espiritual na utilização do tempo dos monges(...). Ordena 
simplicidade mas sem exagero – nem com ascetismo nem com privações(...)”. E cf. Georges 
DUBY. O Tempo das Catedrais: A Arte e a Sociedade 980-1420. Lisboa, Presença, 1979: 63-
73, Sobre o papel clunisiano na sociedade cristã: “(...) A vida monástica reformada pelos Monges 
de Cluny, abadia erigida em 910, foi sem dúvida, durante o final da Alta Idade Média e princípio 
da Baixa Idade Média, um dos fatores de renovação e expansão da fé Católica, diante da 
necessidade de a Igreja realizar, a partir de então, uma reforma espiritual e moral do clero e da 
sociedade, segundo os ideais monásticos(...). Sobre esse assunto, cf. ainda André VAUCHEZ. A 
Espiritualidade na Idade Média Ocidental: Séculos VIII a XIII, Rio de Janeiro, Jorge Zahar 
Editores, 1995: 35 segs.
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regra, havia os irmãos pregadores que estão no Santo Sepulcro de Jerusalém, além 

dos Premonstratenses121 e inúmeras religiosas. 

Conforme Álvaro Pais, ao tratar do surgimento da 

vida religiosa em geral, e do seu processo evolutivo,  Santo Agostinho, no entanto, 

teria fundado duas espécies de ordens religiosas, uma mais, cuja Regra era mais 

suave, constituída pelos Cônegos Regrantes, e outra mais rígida, abrigando os 

Irmãos Mendicantes122. Mas em seu entender, à parte o fato de ele ter sido frade 

franciscano, era a Regra dos Frades Menores123, aquela que mais se aproximava 

do caminho de perfeição apresentado por Jesus Cristo, para aqueles que 

irrestritamente O querem seguir. Isso, aliás, é evidente se não perdemos de vista o 

caminho ascético que leva o ser humano a alcançar a vida eterna.124 Diz ele o 

seguinte, sobre a Regra125 que tinha professado:“(...) foi instituída por S. 

Francisco, que lhe deu a mesma profissão que observaram Cristo e os 

                                                          
121 Sobre a ordem dos Premonstratenses, fundada por San Norberto em 1126, confira: Ludwig 
HERTLING. Historia de La Iglesia. Barcelona, Editorial Herder, 1993: 204 segs; e Josef 
LENZENWEGER e Peter STOCKMEIER (et alii). Historia de la Iglesia Catolica. Barcelona, 
Editorial Herder, 1989: 330.
122 Henrique da Gama BARROS. História da Administração Pública em Portugal nos Séculos 
XII a XV. 2ª ed. Dir. Torquato de Souza Soares. Tomo II, Lisboa, Livraria Sá da Costa, 1945: 99-
100, comparando a vida religiosa até o aparecimento das Ordens Mendicantes (Franciscanos e 
Dominicanos) salienta sua importância, especialmente no tocante à renovação da vida espiritual no 
seio da sociedade medieval do século XIII: “(...) E foi verdadeiramente d’essa austeridade que 
adveio as novas congregações a sua extraordinaria preponderancia, porque ao contraste que 
offerecia a humildade do seu viver com a opulencia das ordens antigas, deveram ellas a immensa 
popularidade que desde logo as favoreceu, facilitando-lhes o seu fim principal que era, bem como 
o dos outros mendicantes, ‘a salvação dos próximos, e a vida activa em quanto por meyos 
espirituaes conduz para o proveito das almas’, ao contrario das religiões monachaes, cujo fim 

principal era só o próprio augmento  espiritual e a contemplação das cousas divinas(...)”.
123 André VAUCHEZ. A Espiritualidade... Op. cit., 1995: 127: “(...) Do ponto de vista 
institucional, a originalidade fundamental dos Irmãos Menores – nome que tomou, em 1209, a 
fraternidade fundada por Francisco e seus primeiros companheiros, depois do seu 
reconhecimento pelo papa Inocêncio III – reside em sua vontade de levar uma vida pobre e 
errante, a exemplo de Cristo e dos apóstolos, que se traduziu por uma recusa de possuir bens, não 
só individualmente – o que já era o caso dos monges – mas também em comum. Optando pela 
condição de “minores” (pequenos, humildes) – quer se dê a essa palavra uma conotação social 
(ela designava então, nas comunas italianas, as categorias inferiores da população, excluídas do 
poder) – Francisco rompia, discreta mas profundamente, o laço estreito que existia então entre o 
estado religioso e a condição senhorial (...)”.
124 Cf. Mt. 7. 13-17.
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Apóstolos.(...)  mas, a dos Menores acrescentou a perfeição evangélica e 

apostólica, porque não tem algo próprio mesmo em comum(...)” 126.

Além das 4 Regras mencionadas,  havia a dos 

Carmelitas, também pertencentes à Ordem dos Mendicantes, possuíam regra 

baseada no patriarcado de Jerusalém. E ainda, a dos Eremitas, ao que tudo indica 

não possuíam uma regra certa. No entanto, sua forma de viver era aprovada pela 

Igreja. Contava com inúmeros padres vivendo no Egito, Tebaida, Palestina, Líbia 

e em muitas regiões do Oriente. Entretanto, esse estado anacorético dos eremitas, 

modificou-se com o tempo e o eremita, através da Bula Excessibus Praelatorum,

só podia ser um religioso, caso estivesse agrupado a uma das religiões ou regras 

aprovadas pela Igreja127.

A partir do século XII, em decorrência das Cruzadas, 

surgiram na Cristandade Latina as ordens religiosas-militares, como os famosos 

Cavaleiros do Templo ou Templários128, os Cavaleiros Teutônicos, os 

Hospitalários,  em na Península Ibérica, a de São Tiago, a de Calatrava e a de 

Avis, as quais, aos olhos de Álvaro, àquela época, não eram verdadeiramente  

Ordens religiosas, porque os seus membros não eram ascetas, e o que é pior, já 

estavam corrompidas: “(...) Quanto aos Templários, que há pouco foram 

reprovados pela Igreja devido aos seus crimes, e aos Hospitalários, que de 

religiosos apenas têm o nome (....). Tem elas as suas observâncias regulares, que 

                                                                                                                                                              
125 Fernanda ESPINOSA. Op. cit., 1981: 305-306: A Regra de S. Francisco, foi promulgada pelo 
Papa Honório III em Novembro de 1223. 
126 EPI II. Art.  23o,  vol. V, ed. cit.: 145. 
127 EPI II. Art.  23o,  vol. V, ed. cit.: 145.
128 Edward BURMAN. Templários: Os Cavaleiros de Deus. Trad. Paula Rosas, 4ª ed. Rio de 
Janeiro, Nova Era, 1986: 7: “A ordens dos Cavaleiros Pobres do Templo de Salomão, chamada na 
época, como hoje, comumente de os Cavaleiros Templários ou o Templo,  foi uma das grandes 
ordens militares medievais, cujos irmãos cavaleiros foram: de 1119 à cerca de 1300, a imagem do 
cavaleiro das Cruzadas”. Sobre as ordens militares-religiosas, cf. Ludwig HERTLING. Historia 
de La Iglesia. Barcelona, Editorial Herder, 1993: 208 segs.
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calcam com suas obras carnais, militando mais para a carne contra si (...), do 

que para Cristo(...)”129.

Enfim, para concluir essas considerações 

preambulares, convém frisar que o Prelado silvense, salvo no que concerne à 

Ordem Franciscana, não entra em minúcias específicas quanto ao mau 

comportamento dos monges e dos religiosos  de cada Congregação. Trata desse 

assunto de maneira abrangente.

2.2.2. OS ABADES

Como referimos páginas atrás, havia entre o clero 

regular uma hierarquia representada pelos abades e pelos priores ou superiores. 

Dada, pois, a posição de eminência que os abades ocupavam em relação aos 

próprios religiosos e às pessoas que viviam e trabalhavam nos mosteiros e 

canônicas e nas terras que lhes estavam adjudicadas, nada mais correto, portanto, 

do que começar a perscrutar os textos de Pais, acerca dos delitos, dos vícios, dos 

pecados, do mau comportamento praticado por aqueles indivíduos.

Num passo do  “Repertório dos Abades”,  embora o 

texto aluda basicamente ao âmbito de jurisdição abacial, dá para ver que muitas 

das faltas ou transgressões cometidas pelos abades contra as normas canônicas em 

vigor, eram bastante sérias, em primeiro lugar, em razão de aquele cargo existir 

em proveito dos monges, depois, ou porque eles estavam sendo negligentes no 

                                                          
129 EPI II. Art.  23o,  vol. V, ed. cit.: 145.
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cumprimento de seus deveres pastorais, seja para com aquelas pessoas que, por 

residirem na circunscrição da abadia, tinham de contar com o serviço religioso dos 

monges, seja para com eles próprios, ou  pelo fato de que não agiam em conjunto 

com os demais prelados da região, ou  ainda, porquanto exorbitavam de sua 

competência e direitos: 

“(...) O abade deve ser, no seu governo, cauto, humilde, 

casto, compassivo, discreto, sóbrio, e tal que mostre nas 

palavras e exemplos os preceitos divinos(...)Ninguém deve 

ser abade em diversas abadias(...)Não é permitido ao 

abade alienar bens do mosteiro, sem o consenso do 

bispo(...)Os abades da mesma regra são obrigados a ir a 

capítulo de três em três anos, e a viver de igual 

maneira(...)os abades e outros prelados religiosos que têm 

jurisdição podem excomungar os seus súbditos(...)Os 

abades que tem povo são obrigados a ir  ao sínodo dos 

bispos(...). O abade isento não pode renunciar sem licença 

do papa, e o não isento sem licença do bispo(...). O abade 

não pode aplicar terras duma igreja à outra (...). O abade 

e o convento são procuradores e ministros e não senhores 

do mosteiro(...). São obrigados a prestar reverência e 

obediência ao bispo sem prejuízo da sua ordem(...)”130.

Por sinal, essa característica ministerialis inerente ao 

cargo de abade é ressaltada por Pais, num outro trecho desse título, o que nos leva 

a inferir que muitos deles faltavam, também, com outros de seus deveres: “(...)O 
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abade é eleito para zelador dos preceitos(...) e punidor dos vícios, é constituído 

para corrigir as transgressões dos irmãos(...). Fixa que és pai e abade de todos os 

teus irmãos que entrarem tristes, abatidos e murmuradores. Consolando-os, 

exortando-os, corrigindo-os(...)”131. 

No item C do mesmo “Repertório” nos deparamos, 

ainda, com problemas afetos ao exercício da jurisdição do abade, especialmente 

no caso de sua competência legal para conceder dispensas canônicas ou não, face 

à situações um tanto escabrosas, o que denota que muitos deles, desrespeitavam os 

direitos episcopais: 

“(...) Se o abade ou prelado inferior ao bispo ou o cabido 

podem dispensar com o que recebeu ordens furtivamente. 

E se o abade não pode dispensar senão onde isso se acha 

concedido pelo direito (...). Se o abade pode dispensar

com os suspensos, e se ele ou alguém pode dispensar com 

o monge em apostasia ou que entrou em religião de 

Ordem mais branda (...). O abade dispensa com o que no 

século recebeu ordens furtivamente antes de ser 

monge(...)”132.

O Autor  aí  deixa entrever  o conflito subjacente que 

havia entre o clero regular e o secular, face à fundação de novas abadias e 

conventos, devido o grande número de pessoas, que desde o século XII, em 

conseqüência da renovação da vida espiritual no Ocidente, ingressavam naquelas 

casas, o que acabava por restringir o espaço de atuação dos sacerdotes diocesanos 

                                                                                                                                                              
130 EPI II. Art.  23o,  vol. V, ed. cit.: 149-153.
131 EPI II. Art.  23o,  vol. V, ed. cit.: 147.
132 EPI II. Art.  23o,  vol. V, ed. cit.: 157.
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e implicava na perda de seu prestígio e rendimentos133. Frente a esse conflito, 

nosso autor possuía convicções claras quanto às funções do clero regular, em 

especial,  as  dos monges, como teremos ocasião de ver. Para ele o papel social 

dos mosteiros devia restringir-se especificamente ao âmbito da oração e do 

trabalho para o seu sustento e o dos necessitados, aqui, Álvaro também define 

espaços sociais que se demonstram ao acusar o enriquecimento dos mosteiros 

frente às dioceses e os bispados.

A preocupação fundamental do Bispo de Silves, no 

entanto, referia-se particularmente à questão da desobediência aos Conselhos 

Evangélicos, esteio da vida monástica e religiosa, à Regra, e às normas   

eclesiásticas que os abades na condição de autoridade máxima entre os monges, 

deviam respeitar, seja pelo exemplo, seja igualmente pelas exortações a respeito. 

Um dos fatores para esse desvirtuamento, como o 

sabemos, foi sem dúvida, muitos nobres ambicionarem para seus filhos, 

secundogênitos e bastardos, o cargo de abade e um status melhor do que a sorte, 

infelizmente, não lhes havia reservado, posição essa, que lhes assegurava 

materialmente poder, dinheiro e prestígio, porquanto, a par disso, é bom lembrar 

de que, as propriedades monásticas, apenas sob aspecto do patrimônio  agro-

fundiário e pastoril eram muito ricas.134 Diz, a propósito disso o Bispo de Silves: 

                                                          
133

A esse respeito salienta Gama BARROS. Op. cit., 1945: 97: “(...) o clero secular não via com 
bons olhos o engrandecimento do clero regular, que lhe tirava atribuições e influencia alienando-
lhes os proventos correspondentes; pelo contrario o interesse da curia induzia-a a deixar crescer 
em numero e variedade as legiões de servidores dedicados que, sujeitos em tudo à santa sé, se 
espalhavam pelos diversos paizes  prestando a Roma, com raras excepções, auxilio constante e 
efficaz, sem lhe causar também prejuizo. D’ahi resultou que apezar das resoluções dos concilios, 
o numero das ordens foi augmentando sempre (...)”. 
134 Josef LENZENWEGER e Peter STOCKMEIER (et alii). Historia de la Iglesia Catolica.
Barcelona, Editorial Herder, 1989: 325-326. Sobre o status de propriedade que os mosteiros 
adquiriram no decorrer do tempo, têm-se que: “Durante la edad media..., el monacato se convirtió 
en un “estado” prestigioso, y desempeño muchas  tareas de la vida pública, en ocasiones de 
forma monopolista: a) Desde el punto de vista eclesiático-espiritual y pastoral, los monasterios 
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“(...) Primeiro, pecam os que tomam o hábito regular especialmente com a 

esperança e a intenção de se fazerem abades ou priores, ou terem outros ofícios 

no mosteiro(...). Nisto também delinquém muitos religiosos, que fogem da 

pobreza, trabalho e privações, para enriquecerem, viverem no descanso e 

banquetearem-se esplendidamente(...)”135.

Tratando particularmente da transgressão ao voto de 

pobreza, afirma que os abades:

“(...) em geral compram directa ou indirectamente a 

abadia, isto é, a eleição, ou confirmação ou instalação, ou 

bênção, não podendo estes tais salvar-se, se não 

renunciarem(...) porque não recebem ninguém para 

monge senão intervindo tácita ou expressamente a 

caridade do dinheiro ou doutro bem temporal, e para isso, 

procuram justificar-se pretextando a mais das vezes um 

costume que deve ser abolido(...) porque se apropriam por 

completo das igrejas onde tem o direito de padroado, e 

não põem nelas vigários perpétuos, e, se põem, 

sobrecarregam-nos de tal modo, que eles não podem 

agüentar os encargos da hospitalidade nem satisfazer ao 

bispo os direitos episcopais(...) porque sem dinheiro não 

                                                                                                                                                              
funcionaram como una estructura eclesial y pastoral, los organización parroquial. Com 
frecuencia, funcionaron como sedes de decanato; casi siempre, los prepósitos y  los abades eran 
archidiáconos... b)(...) Por otra parte, los monasterios constituyeron, en muchas ocasiones, un 
monopolio de formación y de cultura, monopolio que perduró, incluso, hasta la era moderna; 
c)Los monasterios medievales eran centros econômicos, administraciones modélicas, feudos, con 
un mecenazgo tanto artesanal como artístico muy amplio; d) Os monasterios eran autarquicos en 
las atenciones sociales, desde los cuidados sanitarios hasta el sistema escolar y sucesivas 
generaciones de parrocos; e) constituían tambíén un estado político prestigioso, y, juntamente 
com los estamentos seculares, representaban al Estado en el plano local, regional e incluso 
imperial(...)”.
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apresentam ninguém para as igrejas que lhes pertencem, 

e, para paliarem os dois vícios quase sempre, quando 

vaga a igreja, recebem dinheiro emprestado sobre ela(...). 

Pelo contrário, vagando uma igreja, até os frutos 

entretanto recebidos devem ser fielmente reservados para 

o futuro sucessor, ou então doutro modo convertidos em 

utilidade da igreja(...)”136.

No que tange à própria vida cotidiana dos monges, 

àquela época, violando abertamente o Mandamento da Caridade e exorbitando de 

seus poderes, eis como os abades os tratavam:

“(...) negligenciam punir os monges fugitivos(...) e chamá-

los, inquiri-los e recebê-los, sem prejuízo da disciplina da 

ordem(...) porque recebem monges alheios sem letras 

comendatícias (...), porque expulsam indistintamente os 

monges (...), com o que se tornam réus da morte deles (...), 

porque sem causa concedem aos monges letras 

demissórias com as quais estes correm o mundo (...) 

porque encarceram como ladrões os monges que 

regressam e outros irmãos que delinquém, quando podiam 

ser corrigidos doutro modo (...), e fazem-nos prender ou 

açoitar por um leigo, quando isso devia e podia ser feito 

por um monge ou ao menos por um clérigo, caso em que 

não escapam ao vínculo da excomunhão (...), se alguns 

                                                                                                                                                              
135 EPI II. Art.  23o,  vol. V, ed. cit.:159.
136 EPI II. Art.  23o,  vol. V, ed. cit.: 159.
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monges agravados apelam(...), não deferem a apelação, 

mas prendem, açoitam e excomungam os apelantes(...), 

razão porque devem os abades ser enviados à sé 

apostólica(...), porque por amor carnal exaltam uns 

monges, e por ódio ou inveja oprimem outros(...)”137.

Para mais, conquanto os abades tivessem de 

proceder como pais e guias espirituais dos seus súditos, não podendo de modo 

algum negligenciar o cuidado com a formação, a correção e as necessidades dos 

monges, tinham que, à semelhança de Cristo, não fazer acepções entre as pessoas 

do seu “rebanho”. No entanto, eles procedendo de outra maneira e erroneamente, 

davam-lhes maus exemplos, e os tratavam de modo diferenciado, cometendo 

injustiças: 

“(...) porque, paliando a impiedade sob a capa de 

piedade, comem a pretexto da hospitalidade carnes fora 

do refeitório, banqueteando-se lautamente com os amigos, 

enquanto os outros que suportam o peso do dia e do calor 

(...) passam fome no refeitório. No entanto, segundo a 

regra deviam ser chamados a comer carne ora uns ora 

outros sem selecção de pessoas (...), porque poupam os 

monges nobres devido ao poder dos amigos, quando, no 

entanto, sendo incorrigíveis, deviam ser expulsos(...)”138.

A  citação acima, por certo demonstra o estado de 

conduta imoral que a maioria dos regulares estavam a cultivar. O que para o nosso 

                                                          
137 EPI II. Art.  23o,  vol. V, ed. cit.:161-163.
138 EPI II. Art.  23o,  vol. V, ed. cit.:163.
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autor representa uma contribuição a mais, para o “pranto” daquela que ele queria  

imaculada, a Igreja. Pranto esse, espelhado na má conduta dos abades e dos 

monges, que Álvaro denodadamente  se põe a lamentar.  

2.2.3. OS MONGES

Comecemos este tópico, resumindo com as palavras 

magistrais de Georges Duby, as características marcantes da vida dos monges, os 

quais eram:

“(...) agentes de redenção coletiva(...)”, pois, o mosteiro

“intervinha como um órgão de compensação espiritual. 

Captava o perdão divino e distribuía-o em seu redor. Sem 

dúvida os monges eram os primeiros a tirar proveito dos 

seus próprios méritos. Ganhavam para si próprios em 

primeiro lugar o feudo invisível que recompensaria no céu 

os seus serviços(...). Os monges trabalhavam 

primeiramente para a salvação dos seus parentes segundo 

a carne – por isso a oblação de crianças, colocadas numa 

abadia a fim de que toda a sua vida orassem pelos irmãos 

que tinham ficado no século, era um costume tão 

espalhado nas famílias nobres. Os monges trabalhavam 

em seguida para a salvação dos seus irmãos segundo o 

espírito – e numerosos laicos se ligavam para isso a um 
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mosteiro, pela doação dos seus corpos, pela homenagem 

vassálica ou introduzindo-se numa das associações de 

preces cuja rede se desenvolvia em redor de cada 

santuário. Os monges trabalhavam finalmente para a 

salvação dos benfeitores – o que fazia afluir esmolas às 

suas mãos”139. 

Com referência, pois, ao mau comportamento, aos 

vícios, aos pecados cometidos pelos monges, Álvaro Pais também não os poupa, 

criticando-os duramente, porque, primeira e principalmente transgrediam o que as 

suas Regras determinavam quanto à sua maneira de viver o caminho de perfeição 

evangélica. Assim, as suas transgressões mais comuns incidiam contra o voto de 

castidade, mantendo relações amorosas hetero e homossexuais;  contra o voto de 

obediência, ao desobedecerem aos abades e, até mesmo,  conspirarem contra eles, 

contra o voto de pobreza, ao aceitarem  individualmente  presentes, ao doarem a 

seus parentes bens pertencentes ao mosteiro, ao possuírem e gozarem  

particularmente de rendas, proventos e usufrutos. Ademais, ainda corriam atrás de 

bens materiais e privilégios para si mesmos, por exemplo, exigindo uma cela 

individual, por não quererem dormir no dormitório comum; não jejuavam, não 

abstinham-se de carne nos dias prescritos para tal, não oravam, não trabalhavam, 

etc. Com efeito, nota Álvaro Pais 42 itens relativos aos “crimes mais vulgares dos 

monges”140.

                                                          
139 In: O Tempo das Catedrais: a Arte e a Sociedade. Lisboa,  Editorial Estampa, 1979: 67-68.
140 EPI II. Art.  23o,  vol. V, ed. cit.:165 –173. De acordo com Álvaro: “(...) Visto dos abades, 
vejamos dos monges do nosso tempo. E, embora sejam inúmeros os vícios dos monges e outros 
religiosos, todavia os mais detestáveis e totalmente condenáveis são os seguintes(...). Primeiro, 
conspiram contra o abade que os quer corrigir, procuram depô-lo e colocar em seu lugar outro 
que se conforme com os seus costumes, e que fica sem nenhum poder ao começar a submeter-se 
aos monges(...).Quarto, incautamente habitam com monjas... que não é permitido ao monge 
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Se tais maus procedimentos dos monges, em parte, 

explicavam-se tanto pela omissão dos abades em não corrigi-los, conforme vimos 

atrás, quanto pelo fato de muitos deles terem abraçado aquela vida, sem 

efetivamente ter vocação religiosa verdadeira141, por outro lado, isso decorria 

também, da própria evolução do monacato latino, cujas contradições não haviam 

sido superadas, como o aponta Álvaro Pais:

“(...) Andam  à caça da glória mundana e convivem com 

seculares, contra a etimologia da palavra monge, segundo 

a qual o monge deve ser só e triste, e não disputar sobre o 

mundo para o qual morreu. Monge de facto vem de monos

que significa só, e achos que quer dizer triste.(...) 

Procuram os seus estudos e doutorar-se, para presidirem 

e dominarem, quando, na verdade,  o ofício do monge não 

                                                                                                                                                              
conviver com monja, nem com ela habitar no mosteiro, nem mesmo falar com uma parente senão 
por palavras breves, de modo que logo se afaste dela, e sob o testemunho da abadessa(...), 
gloriam-se da sua nobreza e do poder os amigos, porque querem viver a seu talante e dominar os 
outros, quando, no entanto, o monacato suprime toda a nobreza(...), deixam o hábito sem 
necessidade nem razão ou trazem-no oculto, sendo por isso excomungados(...),habitam 
quotidianamente entre seculares nas cidades e com seus parentes, sem licença dos prelados ou 
extorquindo-lha(...), comumente fazem-se monges com esperança numa abadia, priorado ou 
outros ofícios(...),tratam de negócios seculares, são mordomos em casa de senhores, contra todos 
os cânones(...), e tem firmas (arrendamentos) vulgares (de coisas dignas de repulsa) de leigos e 
clérigos(...), falam freqüentemente do dinheiro que desejam, sendo por isso, mais negociantes que 
monges(...), ocupam ofícios por toda a vida (...), e dão e recebem, vendem e compram, e fazem 
contratos de proprietários, tal como fazem os seculares(...), têm rendas, proventos e usufrutos 
separados de convento, e também prebendas separadas(...), não observam os jejuns da regra(...), 
não dizem os ofícios monacais(...), não guardam silêncio no coro, no claustro, no dormitório e no 
refeitório(...). Estes são, pois, os seus pecados especiais, além dos outros que muitos deles têm em 
comum com os demais pecadores, a saber, a luxúria, soberba, avareza, gula e outros pecados 
mortais(...)”.
141Conforme observa  Gama BARROS. Op. cit. : 95/96. “(...) Em tudo os heroes são raros; e a 
observancia perfeita dos institutos religiosos luctava tão abertamente contra a organisação 
humana, que, em tempos principalmente em que as ordens já se haviam tornado em 
estabelecimentos ricos e poderosos, só espiritos muito privilegiados podiam ter sobre si mesmos o 
dominio indispensavel para esmagar os sentimentos mais naturaes do homem, desprendendo-se 
inteiramente das relações sociaes, e impondo-se austeridades e privações que importavam um 
lento suicidio: tal era a missão que lhos afigurava ser a verdadeira para que Deus havia dado ao 
homem a vida e a intelligencia(...)”..
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é ensinar mas chorar(...). A teologia não convém aos que 

choram, pois tende naturalmente a desfazer-lhes o 

choro(...). De facto, a vida dos monges tem o sentido da 

sujeição e aprendizado, e não o de ensinar, presidir ou 

pascer os outros(...)” 142.

Álvaro Pais reforça a idéia de que ao religioso 

regular em detrimento do secular, cabia mais o exercício espiritual que o temporal, 

ao questionar a possibilidade de um monge alcançar o episcopado. Nesse sentido,  

nosso Autor  em seu ‘Repertório sobre os Bispos’, posiciona-se com respeito à 

opinião dos doutores nesta matéria,  deixando entrever uma crítica ao estado moral

e indisciplinado dos monges, ao que salienta: 

“(...)O monge feito bispo fica isento da obediência ao 

abade e da regra quanto à comida de carnes, como afirma 

Gofredo e é opinião comum. Mas Hugo é contra, mesmo 

que seja papa. O mesmo sustenta o Arcediago. Veja-se 

sobre isto o Ostiense, na Suma, tit. De Poenis. Eu vou com 

a opinião comum, porque o não comer carnes não é da 

substância do monacato, como a abdicação da 

propriedade e a guarda da castidade (...) e ainda porque 

neste caso o papa dispensa com o monge, como notam os 

doutores àquele cap. Cum ad Monasterium, quanto ao 

silêncio, obediência e jejum. Além disso, tudo o que 

adquire, adquire-o para a igreja de que foi feito bispo (...)

                                                          
142 EPI II. Art.  23o,  vol. V, ed. cit.: 169 e art. 34o : 337. Cf. A respeito da função do monge na 
sociedade Álvaro expressa-se da seguinte forma: “E o sínodo de Constantinopla diz “(...): ‘A vida 
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O monge que passa ao episcopado para exercer o poder, 

peca mortalmente e quebra o voto(...)”.143

Ora, se à época de Pais, os monges individual e 

comunitariamente estavam procedendo contra o estilo e a forma de vida que 

tinham abraçado, é natural que igualmente também não estivessem a cumprir com 

a sua missão e papel específicos em proveito de toda a Societas christiana144. 

Para um homem como o Bispo de Silves, 

pertencente à Ordem Franciscana, rigoroso nos seus costumes, fiel à Igreja, e que 

havia atribuído a si o dever de denunciar as mazelas dos homens, com o propósito 

de os exortar a retornar ao verdadeiro caminho de salvação, proposto por Cristo, 

não é de espantar que, o desvirtuamento da vida monástica, acarretava-lhe uma 

enorme insatisfação e descontentamento:

“(...) E, embora os monges tenham a figura dos apóstolos 

(...) todavia actualmente estão muito afastados da vida 

deles. Chore-os portanto, a Igreja e diga: Onde estão os 

meus antigos monges, que depois dos apóstolos, fundaram 

a Igreja, mantiveram a vida santa da Igreja primitiva(...), 

e andavam errantes nos desertos (...), e viviam em grutas e 

                                                                                                                                                              
dos monges encerra palavras de sujeição e discipulado, e não de ensinar, dirigir ou alimentar’ 
(...)”. 
143 EPI II. Art.  20o,  vol. V, ed. cit.: 77-79.
144 A isso Pierre BONASSIE. Dicionário de História Medieval. Lisboa, Publicações Dom 
Quixote, 1985: 151, sintetizou muito bem:“(...) o monge é por excelência: aquele que, pela sua 
própria entrega, obtém em contrapartida o dom da misericórdia dos Santos, da Virgem e de Deus 
para os pecados do seu semelhante. Esta função de oratio exprime-se por uma liturgia 
simultaneamente arrasante (pela multiplicidade e duração dos ofícios) e sumptuosa (...)”. E, 
também Georges DUBY. O Tempo das Catedrais: a Arte e a Sociedade. Lisboa,  Editorial 
Estampa, 1979: 67:“(...)Uma sociedade que tanto valor dava às fórmulas e aos gestos e que o 
invisível fazia tremer precisava de ritos para repelir os medos e para estabelecer ligações com as 
forças sobrenaturais: precisa dos sacramentos e, por conseqüência, dos padres. Mais necessárias 
ainda, no entanto, lhe pareciam sem dúvida as orações, cujo canto contínuo se elevava como o 
fumo do incenso para o trono de Deus como uma oferenda permanente de louvor e a imploração 
da sua clemência. Precisa portanto dos monges(...)”.
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cavernas da terra, e dos quais o mundo não era digno (...), 

mas hoje vivem para o mundo e estão mortos para 

Deus(...)”145.

                                                          
145 EPI II. Art.  25o, vol. V, ed. cit.: 175, ao concluir o item “Crimes mais Vulgares dos Monges”.



CAPÍTULO III

A ORDO  LAICORUM NO ESTADO e PRANTO DA IGREJA

A ótica   pelagiana concebe a sociedade de forma 

bipartida, a clerical e a laical (objeto deste capítulo). Sabemos, no entanto, que no 

contexto medieval as duas muitas vezes se misturam, dada a preeminência 

constante do poder espiritual sobre o secular, resultando na transposição da idéia 

de Igreja para a de Societas. O próprio Álvaro Pais salienta essa supremacia ao 

tratar primeiramente da ordo clericalis para depois tratar da laical, conforme 

vimos no capítulo anterior, a propósito de seu officium ministerialis na sociedade 

alvariana. No capítulo em epígrafe propomo-nos tratar da ordo laicorum, na 

tentativa de circunscrevê-la em suas especificidades próprias, mediante a gama de 

informações oferecidas pelo autor. 

Os segmentos sociais propostos na segunda parte do 

volume V em apreço, são apresentados em sua maioria por categorias 

profissionais que, para além da nobreza e do campesinato, já parecem não 

enquadrar-se adequadamente, seja na concepção alvariana seja também na 

tradicional tripartição da sociedade medieval. Com efeito, nota-se que a sociedade 

da primeira metade do século XIV estava em franco processo de modificação. 

Não estamos mais diante de uma sociedade sustentada economicamente no 

campo, nem baseada exclusivamente nos laços de suserania e vassalidade, mas 

sim, de uma sociedade em processo de urbanização, cujas transformações 

econômicas baseiam-se nas atividades manufatureiras e comercias, quer dizer, no 
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dinheiro, e cujos valores e maneira de pensar o mundo, passam a depender mais 

das habilidades técnicas e profissionais dos indivíduos, entre outros, dos artesões, 

dos professores, dos advogados, dos mercadores, dos soldados, dos magistrados,  

e das corporações ou dos grupos ou segmentos sociais de que fazem parte.

Apesar disso, como veremos adiante, a novidade na 

obra pelagiana está, portanto, em nos apresentar esses novos segmentos urbanos 

que tentam se firmar dentro desse contexto de mudanças, que também ocorrem no 

campo (embora com menor rapidez) através de novas relações sociais e de 

trabalho.

3.1.  OS IMPERADORES

Comecemos, pois, a análise da sociedade laica, 

partindo do imperador e da dignidade do ofício imperial, consoante a sua 

finalidade  dentro da Societas Christiana. 

Para o homem medieval, o imperador como 

autoridade suprema no âmbito secular era o primeiro elo de ligação entre Deus e 

os homens, e governava em Seu nome, ao passo que, para hierocratas como 

Álvaro Pais, o imperador era ministro do Papa e a este atribuía-se a condição de 

verus minister Christi. Dessa forma, a supremacia do poder espiritual se 

explicava,  além de tudo, pelo fato de Cristo ter dado a Petro, e na pessoa dele 

omnibus sucessoribus as Claves regni Caelorum1, de modo que a auctoritas 

papalis estava acima da potestas temporalis. Salientam José Antônio e João 

                                               
1 Cf. Mt. :16, 18-19.
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Morais Barbosa que a existência de um poder  imperial que não concebesse  uma 

inspiração “teocrática – régia ou eclesiástica” – é praticamente impensável para 

a mente de um pensador medieval,2 como cremos também, o era para Álvaro Pais.  

Assim, se o Filho de Deus feito homem, Cristo era o 

senhor do mundo, o papa enquanto sucessor de Pedro, podia arrogar-se o poder 

sobre ambas as esferas governamentais, muito bem expressa na alegoria dos dois 

gládios, haurida no Evangelho de Lucas. O Príncipe dos Apóstolos recebera de 

Cristo as duas espadas: a  espiritual, para o seu uso, quer dizer,  do sacerdotium, e 

a  temporal, a seu serviço. Ora, quem reina no mundo no lugar de Cristo é o papa. 

Neste simbolismo o gládio material está submetido ao espiritual, pelo fato de que  

a espada temporal não pode levar o homem à salvação.  Sendo assim, o imperador 

tem por finalidade levar o homem ao bem comum no plano terreno e o papa ao 

bem comum eterno no plano espiritual. 

Tal concepção  justifica, na ótica de Álvaro Pais, a 

subordinação que o Imperador devia ao Papa. Para a compreender melhor, não 

nos esqueçamos de que o prelado silvense filosoficamente sofrera forte influência 

neoplatônica, agostiniana, e dionisina, segundo a qual, tanto os seres inferiores 

hierarquizadamente subordinam-se aos superiores através dos intermediários, 

tanto quanto  as finalidades da vida hierarquizam-se entre si. 

Ademais, salientamos, o Prelado silvense concebe a 

Societas christiana como um único Principado3, por analogia, um único império. 

Nele existem inúmeros principados menores, cada qual com seu governante, os 

                                               
2 Cf. José Antônio de SOUZA e João Morais BARBOSA. Op. cit.: 70 segs.
3 Cf. José Antônio de SOUZA, “O pensamento hierocratico num texto anônimo das primeiras 
décadas do século XIV”, in Temas de Filosofia Medieval, (J.A. de C. R. de SOUZA, Org), Santos, 
Ed. Universitária Leopoldianum, 1990, págs. 197-220, texto, págs. 220-231. O autor demonstra  
que Álvaro é o autor desse opúsculo, pelo fato de o mesmo ipsis litteris não só ter sido, mais tarde 
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quais devem submeter-se a uma auctoritas universalis que têm por finalidade a 

realizar as necessidades humanas. Como é expresso na passagem abaixo:

“(...) E, porque entre as dignidades do mundo da Igreja, 

a maior e principal é a do Império Romano, pois sobre 

todos os reis e príncipes do mundo existe um imperador a 

quem todos os reis devem submeter-se, digam o que 

disserem do facto o rei de França (...) e os reis de 

Espanha (...) por isso, e porque o maior ofende mais 

(conforme acima disse do papa)(...) há que começar desde 

logo pelos seus defeitos e crimes”4.

Por esta citação percebe-se a valorização da 

preeminência da potestas imperialis5 diante da multiplicidade política do Ocidente 

medieval, porquanto a unidade do governo cristão advém da unidade da 

Cristandade, daí também a necessidade de haver um supremo poder secular, de 

um Imperium Universalis. Aí está uma das teses fulcrais do pensamento  social e 

político alvariano: uma só autoridade, com a função precípua de guiar e orientar 

os homens a alcançar a beatitude eterna. Todavia, essa auctoritas suprema 

encontra-se nas mãos do papa, a quem, na condição de dirigente mais eminente da 

Christianitas imputava-se uma missão salvífica, cabendo a ele a sobrevivência ou 

não da mesma6,  embora o Imperador tivesse uma razão de ser e uma finalidade na 

sociedade Cristã, pois, fora investido com um poder universal no âmbito temporal. 

                                                                                                                                
incorporado ao Artigo 40 do 1º Livro do EPI, mas também constituir-se essencialmente no seu 
discurso político.
4 EPI II, Art.29o, vol. V, ed. cit.: 259.
5 Ver, Bernard Guenée. O Ocidente nos Séculos XIV e XV: Os Estados. Trad. de Maria Luiza F. 
Rodrigues. S. Paulo, Pioneira/EDUSP, 1981: 52 segs.
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Todavia, vem-nos à mente a indagar, se de fato, na 

prática, o imperador exerceria um poder suserano sobre os demais reis cristãos. 

Parece que não, pois, ao principiar o século XIV, altura da querela bonifaciana7, o 

rei Felipe IV, o Belo,(1285-1314), da França, amparado que estava por toda uma 

equipe de legistas, arrogava a si o poder supremo em seu próprio reino. Nessa 

ocasião, o Direito Romano foi um dos suportes mais relevantes tanto para a 

concepção teórica relativa à organização da monarquia nacional, face à 

pulverização dos poderes feudais, laico e eclesiástico, quanto para assegurar a 

independência do poder régio no que se refere às amarras vinculadoras que o 

subordinavam ao Império e ao Papado.

Na verdade, o Direito Romano, devido à sua 

precisão de termos e conceitos, dava uma concepção mais rígida da res publica; e 

como salienta Chevalier, permitia uma noção mais rigorosa do poder público, 

representado pelo Império, o qual se constitui de uma autoridade  plena e 

absoluta8, delegada a um único dirigente. Os juristas de Felipe IV, e um pouco 

antes, os de Afonso X, o Sábio, de Castela, morto em 1284, autor das Siete 

Partidas, apropriaram-se desse arcabouço teórico, somado à teoria política de 

Aristóteles, encontrada na Política, e o aplicaram aos seus respectivos reinos, cuja 

frase que melhor espelha essa nova concepção é rex est imperator in suo regno.

Ademais, concretamente falando, o próprio Papado, desde a destituição de 

Frederico II9,, e os interregnos que haviam se sucedido, a par de ter diretamente  

                                                                                                                                
6 A visão salvífica pelagiana concebe que: “Não deve assumir o comando das honras quem não 
sabe guiar os súbditos pelos caminhos de uma vida melhor”. EPI II, Artigo 22o,  vol. V, ed. cit.: 
121. Ver ainda nota  75 do cap. 2o , desse trabalho.
7 Cf. José Antônio de C.R. de SOUZA e João Morais BARBOSA . O Reino de Deus... Op. Cit., 
cap. IV: 149 segs.
8 Maiores  inf. ver: Jean-Jacques CHEVALLIER. História do Pensamento Político: da Cidade-
Estado ao Apogeu do Estado-Nação Monárquico. Trad. Roberto cortes de Lacerda. Rio de Janeiro, 
Zahar Editores, 1982, cap. V: 225 segs.
9 A esse respeito ver. CHEVALLIER. Op. cit.: 201 segs.
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interferido nas  nomeações de imperadores (Rodolfo de Habsburgo, Henrique de 

Luxemburgo), contribuiu para que a idéia de um Imperium universalis fosse 

perdendo o seu vigor, o que, na verdade,  não mais fosse possível, dados o seu 

próprio gigantismo mesclado com uma realidade em que se misturavam reinos 

(Boêmia e principados satélites), grandes domínios feudais (Baviera, Saxônia) e 

importantes cidades episcopais e mercantis (Colônia, Aquisgrana [Aix-la 

Chapelle, Aachen], Gand, Ypres, Frankfurt, cujos dignitários e governantes 

comunais gozavam de autonomia quase completa perante o imperador.

Mas regressemos ao pensamento de Álvaro acerca 

da dignidade imperial. Em vista do que  dissemos, não é à toa que o primeiro 

pecado que o bispo de Silves atribui aos imperadores, refere-se à prática de 

injustiças, fato que vai contra a finalidade para a qual foram  instituídos. O 

finalismo pelagiano se corporifica através do receio de que, por causa do erro de 

um, a harmonia dessa sociedade possa vir a ser rompida. Neste sentido o 

imperador como um minister Ecclesiae tem uma função primordial na 

Christianitas. Expressa-se Álvaro a respeito dizendo: “Ora, os imperadores 

pecam, primeiro porque não fazem justiça, razão porque caem sobre o povo 

tempestades e ignomínias... De facto, com nada podem agradar mais a Deus do 

que praticando a justiça e coibindo os que tripudiam para desgraça sua e 

alheia...”.10

Por isso, os imperadores11 pecam quando "(...) 

obrigam os clérigos a comparecer no seu foro...contra o que mandaram e fizeram 

                                               
10 EPI II. Art.  29o,  vol. V, ed. cit.: 259.
11 Observe-se que, como já tivemos ocasião de ver no capítulo anterior, neste  2º Livro, nosso 
Bispo, não censura  diretamente este ou aquele imperador, preferindo tratar do ofício da dignidade 
imperial  e das faltas cometidas por seus titulares,  de maneira genérica. Ademais, também, o 
discurso alvarino é assaz cansativo e um tanto desarticulado logicamente, porque não discorre de 
modo pontual e de uma vez sobre o assunto que está a tratar.
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seus predecessores(...)porque se intrometem nas eleições dos prelados, ou por si, 

ou por seus satélites, ou por letras cominatórias (...) salvo se para isso tiverem 

privilégio especial do senhor papa...”. 12

O ideal de governante para Álvaro Pais condiz 

portanto, com o de defensor da  Ecclesia e, sob esse aspecto, assemelha-se ao 

modelo tipificado pelos imperadores francos, em especial, Carlos Magno. Daí 

censurar os imperadores, “(...)porque não cuidam de recuperar a Terra Santa e 

combater os Sarracenos, inimigos da Cruz do Senhor que perseguem a fé 

católica, quando o império romano foi instituído pelo senhor especialmente para 

isso(...)”13.

Por esse motivo, igualmente, relembra-lhes o 

simbolismo de sua tríplice coroa, a saber, a  de ferro, a de prata e a de ouro,14 para 

“(...)bem agirem e merecerem, ao significado da tríplice coroa que 

recebem(...)”15, em seguida, acrescenta “(...) Quando os imperadores pecam 

gravemente, estas coroas, espiritualmente falando, caem-lhes das cabeças, pelo 

                                               
12 EPI II. Art.  29o,  vol. V, ed. cit.: 259. 
13 EPI II. Art. 29o, vol. V, ed. cit.: 263. 
14Segundo Álvaro Pais, cfr. Art. 29o , vol. V, ed. cit.: 263, o rei dos Romanos é coroado com três 
coroas, a de ferro, que recebe das mãos do arcebispo de Colônia, em Aquisgrana, na mesma 
diocese. O ferro simboliza “a fortaleza com que ele deve vencer os rebeldes e dominar os infiéis”. 
Sobre isso baseia-se em Daniel, 2, 40; , a de Prata, “recebe-a, entrando na Itália, das mãos do 
arcebispo de Milão na cidade de Monza, da mesma diocese”, baseando-se em Provérbios, 25, 4, e 
no Livro da Sabedoria, VII, 7, afirma que “a prata sonora, designa a pureza e claridade, significa 
a sonoridade do príncipe pela boa fama (...) a sua pureza(...) e a sua claridade pela sabedoria”; e 
a ouro puro, “recebe-a do papa na Igreja de S. Pedro junto ao altar de S. Maurício. O ouro, que é 
mais excelente e nobre que todos os metais, significa que o imperador deve ser mais excelente e 
precioso, em poder e justiça, que todos os outros reis e príncipes.  Todavia, em confronto com a 
dignidade sacerdotal, que se compara ao ouro, a dignidade do imperador compara-se ao 
chumbo...”..
15 EPI II. Art. 29o, vol. V, ed. cit.: 263. Com relação à população muçulmana da Terra Santa, da 
África e da Espanha, estribado na Donatio Constantini, Álvaro defendia a idéia de o papa também  
possui jurisdição sobre tais territórios, outrora pertencentes ao Império Romano, podendo se, 
julgasse oportuno, pregar a cruzada contra infiéis pois, ocupam terras que pertencem, por direito 
aos cristãos. A propósito deste assunto, cfr. Joaquim Chorão LAVAJO,  “Álvaro Pais um Teórico 
da Reconquista Cristão e do Diálogo Islamo-Cristão”. Eborensia. Revista do Instituto Superior de 
Teologia. Ano VIII, 1995, nos. 15 e 16: 80 segs. 
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que eles podem dizer como Jeremias: ‘Caiu a coroa da nossa cabeça; ai de nós, 

porque pecamos!’(...)” 16. 

Por essa razão, também, não ser-lhe-ia lícito, embora 

detentor do poder temporal, alienar os bens e as propriedades sob a sua 

jurisdição17. Ao contrário, antes devia, para além de suas prerrogativas políticas, 

defender, administrar e aumentar o patrimônio imperial “por isso  chamam-se 

Augustos, palavra derivada de augere  (aumentar).”18

Todavia, como vimos anteriormente, apesar de 

entender o poder imperial como necessário, nosso autor defende a interferência do  

papa na esfera de atuação do imperador, especialmente  nos casos em que eles não 

venham a desempenhar a contento o papel de guardiães da Cristandade. 

Enfatizando sua concepção hierocrata, ele dizia: “Por isso é que os papas 

algumas vezes depõem os imperadores (...), visto que, estando a Igreja em paz ou 

perturbada no tempo do governo deles, aquele príncipe que lhes confiou a sua 

protecção, isto é, Deus, lhes  pedirá contas(...)”.19

Para o Prelado silvense, há um bom governo 

imperial quando o seu titular toma atitudes “...para  que os maus sejam coibidos 

                                               
16 Idem, art. 29o: 263. Cfr. ainda, Jeremias, Trenos IV, 16. In: Estado e Pranto da Igreja. Op. cit., 
vol. IV, art. 7o: 361 e 363. 
17 Sobre a competência do imperador nesse âmbito,  cfr. EPI, II. Art. 13o, vol. IV, ed. cit., § F:
487, Álvaro baseia-se no Ostiense e em Inocêncio III, dizendo: “ se o imperador ou outro príncipe 
fizesse sem justa causa uma constituição a transferir os domínios de uma pessoa para outra, tal 
constituição não obrigaria, nem tem que ser observado no foro da alma ou no foro civil”. 
Ademais, essa situação ainda era reforçada pela Donatio Constantini, a qual Pais, como um bom 
número de hierocratas,  julgava ser um documento autêntico, o que é patente em muitos passos de 
seu escrito, por exemplo, EPI I. Art. 43o, vol. II:71; EPI I, Art. 41o ,vol. II: 25 e  EPI II art. 29o : 
273. A propósito desse famoso texto forjado cfr. F. BERTELLONI, “El pensamiento papal en la 
Donatio Constantini, aspectos históricos, políticos e filosóficos”, in O Reino e o Sacerdócio O 
pensamento político na Alta Idade Média, (J. A. de C.R. de SOUZA, Org.), Porto Alegre, 
EDIPUCRS, 1995, págs. 113-134. Cfr. também sua tradução para o português, in Leopoldianum 
44 (1988): 54-59.
18 Ibidem, art. 29o: 263.
19 Ibidem, art. 29o: 259. 
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do  mal, e os bons possam viver em paz entre os maus(...)”20, a fim de que 

venham a manter-se a paz e a ordem entre os seus súditos, porquanto isso redunda 

em benefício dos mesmos21. 

Governar os homens havia de ser um ato de 

sabedoria adquirida através da vivência religiosa, a qual também tinha de ser 

almejada pelos Imperadores, reis e príncipes, posto que eram vigários de Cristo na 

Terra, mas submetidos ao ministro d’Ele, o papa22, de modo que o mais alto 

dignitário do poder secular, juntamente com os reis, “(...)deviam ser mansos, 

tratáveis e humanos(...)23, e citando o Código de Justiniano acrescenta “(...), 

‘nenhuma outra coisa é tão própria da majestade imperial como a humanidade, 

única virtude com que se observa a imitação de Deus(...)’ 24, e ainda, citando, as 

Etimologias de Santo Isidoro de Sevilha, diz “as duas principais virtudes do rei 

são a justiça e a piedade. Por isso é que no direito os imperadores e reis são, com 

propriedade, chamados clementes, pios e tranqüilos (...). Na verdade, por si a 

justiça é severa(...)”.25

Com certeza, outra qualidade importante que os 

imperadores, aos olhos de Álvaro, tinham de possuir era a obediência. Para ele, o 

                                               
20 EPI II, Art. 30o,  vol. V, ed. cit.: 281. Essa idéia apoia-se em Rm 13, 1-7, e  em 1Pd  2, 13-17.
21 Cf. Maria Helena da Cruz COELHO e Joaquim Romero MAGALHÃES. O Poder Concelhio: 
Das Origens às Cortes Constituintes. Coimbra, Centro de Estudos e Formação Autárquica, 1986:  
38 segs.
22 Fundamentando nossa proposição a respeito da natureza do pensamento político alvariano, 
tenhamos presente a observação de João Morais BARBOSA, em “A Problemática das Relações 
Entre o Poder Espiritual e o Poder Temporal na Obra de Álvaro Pais”, Anais, Academia 
Portuguesa de História, II Série, Lisboa, 1986, vol. 31: 348, o qual afirma o seguinte: “Quando 
estão em jogo tão só os problemas decorrentes da organização secular do Reino, o governo 
temporal é absolutamente independente e o príncipe não reconhecerá acima de si outra 
autoridade que não a de Cristo-Rei. No entanto, quando se trata do nível referente  à 
espiritualidade, ‘então os objetivos da ação governativa são de ordem superior: aí a diversidade 
temporal verifica-se na ordem espiritual; as próprias realidades temporais foram espiritualizadas 
e o papa, neste caso, é o chefe único, dispondo de poder espiritual e temporal, já que este 
preexiste no primeiro”.
23 EPI II. Art.  30o,  vol. V, ed. cit.: 279.
24 EPI II. Art.  30o,  vol. V, ed. cit.: 279.
25 Ibidem, Art. 30o: 281.



A Ordo Laicorum no Estado e Pranto da Igreja 161

detentor do poder Imperial para além de seu officium, devia, antes de mais nada, 

lealdade ao Sumo Pontífice, lembrando-lhe que somente o papa tinha competência 

possuía realizar a sagração imperial, como se fosse um ato de investidura feudal. 

Por isso, acusa-os de não proteger a Igreja e de indiretamente cometer o crime de 

felonia “(...) porque não defendem a Igreja como são obrigados, razão porque 

podem ser depostos(...), são perjuros, raro observando a fidelidade que juram ao 

papa e à Igreja Romana (...), que o eleito, primeiramente, prestará o juramento 

ao legado da sé apostólica, e depois, quando for coroado, prestá-lo-á de novo ao 

papa(...)”.26

Saliente-se, porém, que a obediência do imperador 

ao papa, para além dos aspectos supra indicados, devia ocorrer especialmente no 

plano religioso, dado a sociedade de que estamos tratando havia sido edificada nos 

valores cristãos e tinha de si mesma uma perspectiva escatológica, cuja  crença no 

juízo final era um dado pacificamente aceito, do qual nem o imperador estava 

isento.  

Todavia, o Papa no plano terreno não procurava  

submeter os imperadores à sua autoridade, mas, antes, aconselhava-os e orientava-

os de modo que, exercia de maneira sutil um poder sobre eles, graças à sua  

auctoritas moralis, pois, somente os dirigentes eclesiásticos eram capazes de guiar 

e aconselhar os detentores do poder temporal.27

                                               
26 EPI II, Art. 29o,  vol. V, ed. cit.: 261. 
27 “Neste sentido não foi a Igreja que restringiu o poder estatal, mas sim a Igreja que criou o 
dinamismo do Estado”. O caráter do poder real é marcado pela suprema sabedoria divina (como 
salientava Isidoro de Sevilha), que instituiu os reis e imperadores, para que estes viessem a realizar 
na Terra a vontade de Deus, que é a fonte única de todo o poder e de toda sabedoria, e em Quem se 
concentram todas as leis e todas as potestades. Nota-se portanto, o caráter teocêntrico do Direito, o 
rei não é criador das leis que regem a sociedade, é apenas um guardião da Cristandade. Ver:  José 
ANTUNES. Op. cit.: 63 segs.
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Note-se que, apesar de volta e meia, Álvaro insistir 

na idéia de que o imperador estava subordinado ao papa,  para reforçá-la e fazer 

com que fosse observada, no entanto, de fato, isso parecia não ocorrer, pois ele 

próprio denuncia que eles“(...)obrigam os clérigos a comparecer no seu foro(...), 

porque se intrometem nas eleições dos prelados(...)”.

De acordo com Álvaro Pais, os reis e imperadores 

possuem um poder que se estende, ainda, aos seguintes casos: “(...) podem apagar 

a infâmia, e restituir a fama, assim como os direitos originários de nascimento e 

estado integral do cidadão (...), restituem aos ilegítimos os direitos de nascimento 

e fazem-nos suceder (...). Também podem legitimar o filho próprio (...), restituem 

os servos aos direitos originários de homens livres(...) dispensam com os 

soldados que desertam das fileiras(...)”. 28  Mas, note-se que, os imperadores, 

como também os reis, não possuem prerrogativas de poder nos assuntos 

eclesiásticos, embora seja evidente que o clero fazia inúmeras ingerências nos 

assuntos da sociedade laica.

Para além do seu papel de protetor da Cristandade, o 

prelado silvense imputa aos imperadores também o controle das medidas sócio-

econômicas e administrativos do império. Aqui, nosso autor refere-se à cobrança 

e/ou instituição de novos impostos e moedas, afirmando que somente em obras 

pias, podiam eles ( e para isto cita o canonista Raimundo de Penãforte O.P., 

século XIII), cobrar tributos, desde que visassem “(...) a defesa de estrada pública 

contra salteadores em terra ou dos piratas na água, ou a defesa da fé ou da 

pátria contra os pagãos ou os hereges, ou outra causa justa semelhante(...)”29.

Entretanto, Álvaro os acusava porque:

                                               
28 EPI II, Art. 29o, vol. V, ed. cit.: 283.
29 Ibidem: 259.
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“...sem causa concedem pedágios e emitem moeda. Ora, 

os imperadores não podem conceder pedágios sem 

causa(...). Por conseguinte, quem doutro modo receber os 

pedágios, é obrigado à restituição30, porque são proibidos 

e só podem ser concedidos pelo imperador, pelo rei, ou 

pelo concílio de Latrão, havendo causa ou longuíssimo 

costume do qual não exista a devida memória (...) Por 

outro lado, o imperador ou rei que por lucro temporal 

muda a moeda, agravando o povo, é obrigado à satisfação 

mormente se jurou manter a primeira(...) A não ser que 

essa inovação se faça com a aprovação do povo a quem 

interessa...”.31

Nesta citação, nota-se não apenas uma censura à má 

conduta moral dos imperadores e reis, ao cobrar impostos indevidos e ao 

“quebrar” a moeda, mas também um claro testemunho de Pais, concernente às 

transformações sociais, econômicas e políticas pelas quais a sociedade de seu 

tempo estava passando, nomeadamente, a ampliação das atividades comerciais 

lideradas pela burguesia, com quem, por exemplo, os monarcas portugueses e 

membros da nobreza celebravam acordos políticos e comerciais,  cujos interesses 

daquele primeiro segmento social tinham de ser respeitados por esses últimos.

                                               
30 Com respeito às restituições, cf. os artigos 46º  e 47º, nos quais o autor expõe em que as mesmas 
consistem, de acordo com os respectivos segmentos sociais. A esse respeito, no EPI II, Art. 46o , 
vol. V, ed. cit.: 475, Álvaro afirma: “uma vez que necessariamente ninguém, seja quem for, escapa 
à obrigação de fazer alguma restituição, é igualmente necessário saber em quê, como, quanto e a 
quem se é obrigado a restituir. Por isso, farei algumas anotações acerca da restituição e 
satisfação, que é a terceira parte da penitência...”.
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3.2. OS REIS

Estes na hierarquia social laica alvarina ocupam o 

segundo lugar, pois “(...)Ao rei pertence o poder, a defesa e governo de tudo, mas 

a cada um a propriedade(...)”32. Apesar disso, não nos esqueçamos de que 

inúmeras vezes em sua obra, o Bispo de Silves fez questão de lembrar aos 

detentores da potestas temporalis que estes podiam ser depostos, caso não 

viessem  cumprir com os seus deveres para com os seus súditos, posto que são 

ungidos, à semelhança dos reis de Israel, para exercer a mais importante função no 

âmbito do reino33, e de fato, como o próprio Álvaro nota  um bom número deles 

“(...) não cumprem o juramento, que prestam na coroação, de não alienarem os 

bens do reino, conservarem a honra deste, e não mudarem a moeda 

legítima(...)”34.

Igualmente também os reis pecam mais do que os 

seus súditos, porque, em vista de seu mau comportamento, sobretudo por causa 

das injustiças que cometem, não apenas desviam-se de sua missão, mas também 

servem-lhes de espelho “(...)ofendem mais que os outros dando mau exemplo, 

porque, sendo chamados reis de se regerem a si e aos outros com justiça (...) nem 

se regem a si nem aos outros, mas antes dão exemplo de morte a seus 

                                                                                                                                
31 EPI II, Art. 29o, vol. V, ed. cit.: 259-261.
32 EPI II, Art. 13o , vol. IV, ed. cit.: 487. Álvaro Pais escreveu um tratado específico sobre a 
conduta correta dos reis cristãos, intitulado Espelho dos Reis, ed. em vernáculo de Miguel Pinto de 
MENESES, Lisboa, Instituto de Alta Cultura da Universidade de Lisboa, vols. I (1955)e II (1963). 
33 A esse respeito cfr. Ernest H. KANTOROWICZ. Os Dois Corpos do Rei: Um Estudo Sobre 
Teologia Política Medieval. S. Paulo, Cia das Letras, 1998, cap. IV: 72 segs., e ainda, Antônio 
Borges COELHO. Clérigos, Mercadores, “Judeus” e Fidalgos. Lisboa, Editorial Caminho, 1994: 
103-104.
34 Ibidem, Art. 30o : 281-283.
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súbditos(...). Daí o verso: Superiorizas-te como rei, se te superiorizares como 

preceptor de honra. Inferiorizas-te, se desmereceres do louvor da honra(...)”.35

Um dos primeiros deveres dos reis, no entender de 

Pais, consistia na obediência que deviam ao papa e aos bispos, no que tange, tanto 

a cumprir com seus deveres religiosos, quanto a não interferir na esfera espiritual, 

mas ao que parece, na prática, isso não estava acontecendo, porquanto: 

“(...)também não punem os hereges, mesmo que sejam 

pessoas eclesiásticas, com argumento nos cânones que 

parecem favorecê-los(...). Porém, sendo este um crime 

eclesiástico, como também muitos outros que se 

notam(...), nem os reis nem outros juízes se podem 

sobretudo hoje, intrometer nele; aliás, actualmente são 

excomungados(...), cindem os seus reinos e dividem-nos 

entre filhos ou parentes(...), o que não deve fazer-se(...), 

visto que num reino deve haver um único rei(...), não 

prestam auxílio e conselho aos juízes eclesiásticos, 

quando invocados por eles, como são obrigados(...)”36 .

A propósito, ainda, uma vez mais, baseando-se nas 

palavras de Santo Ambrósio, Álvaro externou sua concepção política hierocrata, 

lembrando aos reis e príncipes a preeminência do sacerdotium sobre o poder 

temporal:  

“...a honra e sublimidade episcopal não pode ser 

adequadamente comparada a coisa nenhuma. Se a 

comparas ao fulgor dos reis e ao diadema dos príncipes, 

                                               
35 EPI II. Art. 30o, vol. V, ed. cit. : 293.
36 Idem, art. 30o : 283.
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isso valerá muito menos do que comparares o chumbo ao 

fulgor do ouro, visto que vês as cervizes dos reis e 

príncipes submeter-se aos joelhos dos sacerdotes e beijar 

a sua direita, porque crêem apoiar-se nas suas 

orações”.37

Noutro passo, o Bispo de Silves reitera sua denuncia 

contra os vários tipos de desobediências cometidos pelos reis contra os prelados:

“(...)não fazem aquilo para que o poder régio foi 

instituído(...), atacam muitas vezes a Igreja e os clérigos 

que devem defender(...), e não atacam as heresias como 

devem (...),não punem os blasfemos como devem (...).Não 

se submetem à Igreja como devem e permitem que eles 

lhes beijem as mãos, quando o devido é que os reis beijem 

as mãos dos bispos(...)”.38

Para além, desse primeiro dever, nosso autor, fiel a 

uma visão hierárquica da sociedade, defendia, como vimos no tópico anterior, que 

os reis tinham igualmente de obedecer o imperador. Por isso, um dos pecados em 

que mais incidiam, consistia em não “reconhecerem de facto imperador sobre 

eles, estarem-lhe sujeitos, e deverem ser por ele coroados(...) e serem obrigados 

às suas leis(...)”39. Ademais, reiteramos que a autonomia do poder real no período 

em estudo, estava aumentando a passos largos, enquanto o Império estava se 

enfraquecendo. 

                                               
37 EPI II Art. 18o , vol. V, ed. cit.:  29.
38 EPI II. Art. 30o, vol. V, ed. cit. : 281.
39EPI II, Art. 30o , vol. V, ed. cit.,: 283. 
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Para Álvaro, os protótipos dos maus reis de seu 

tempo eram os monarcas40 da “Hispânia”41, a quem conhecia muito bem, e aos 

quais lançou duras críticas, por causa de seu mau comportamento religioso e 

moral, e talvez, ainda, levado pelo longo conflito jurisdicional que foi obrigado a 

manter com Afonso IV, conforme tivemos ocasião de ver, no primeiro capítulo 

deste trabalho. Aliás, num passado da obra, a menção implícita a esse monarca é 

assaz evidente: “Eu, vil prelado de Silves, autor desta obra, confesso que fui 

coagido mais por temor que por humildade a beijar a mão do rei de Portugal, 

embora não tenha regalias dele. Mas o que se faz por temor é como se não 

fizesse(...)”.42

Outrossim, salienta o Menorita galego que os reis 

portugueses pecam: “(...) porque não reverenciam os bispos que são de maior 

dignidade (...) antes muitas vezes os mutilam, matam, prendem, banem e 

degradam, como já fizeram certos reis de Portugal(...)”.43

Ainda, com  relação à questão da desobediência, e 

em especial da parte dos reis portugueses, associada a um aspecto econômico44, o 

                                               
40 Deparamo-nos com referências aos mesmos nos Artigos 29º, 30º e 31º deste Livro II. No Artigo 
46º, p. 487, afirma que tais reis ainda se apropriavam dos bens que conseguiam capturar por 
ocasião dos naufrágios. Igualmente o fez também, no tocante ao clero peninsular neste mesmo 
Livro, Artigo 27.Outras alusões sobre a Península nessa obra foram apontadas por Souza COSTA, 
em seu Estudos sobre Álvaro Pais, pp. 41 a 91, e ainda, por João Morais BARBOSA, no seu O De 
Statu..., págs. 95-103, e por Dulce Amarante dos SANTOS, em sua tese de doutoramento 
apresentada e defendida junto ao Dpto. de História da USP, em 1997, intitulada “O Corpo dos 
Pecados: Representações e Práticas Sócio-culturais Femininas nos Reinos Ibéricos de Leão, 
Castela e Portugal. (1250-1350).
41 Como sabemos, ao tempo de Álvaro Pais, o significado dessa palavra designava globalmente os 
reinos de Leão/Castela, Aragão e Portugal, conquanto os mesmos fossem independentes entre si.
42 Idem,  art. 18o :  29-31.
43 EPI II. Art. 29o , vol. V, ed. cit.: 261.
44 Com referência aos aspectos econômicos de Portugal no século XIV, ver Oliveira MARQUES. 
Portugal na Crise dos Século XIV e XV. Lisboa, Editorial Presença, 1987, cap. II, sobre a 
Produção econômica em Portugal: 94-122; cap. III, A Circulação e a Distribuição dos 
Produtos:123-180. Cf..
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Prelado silvense criticava-os por não pagarem os dízimos45 devidos à Igreja,  

sobre os produtos para consumo interno e de exportação, ao mesmo tempo que 

descreve o que era produzido: “(...) não pagam a quem de direito os dízimos e 

primícias a que são obrigados. E se os pagam, não pagam integralmente dos 

fornos, moinhos, hortas, feno, lã dos  seus rebanhos e pescarias (como digamos 

entre parênteses – fazem os reis de Portugal(...), e tiram das igrejas e retêm para 

si os dízimos das baleias e outros peixes(...)”46. 

Cremos que a relevância dada pelo autor ao 

pagamento dos dízimos devia-se, por um lado, ao fato de essas contribuições 

fazerem  parte das receitas eclesiásticas, e por outro, reiteramos, de uma visão 

finalista salvífica do ser humano. O que se torna claro quando cita os Cânones 

sagrados:  “(...) aos leigos foi concedido pagar os dízimos; e assim poderão 

salvar-se(...)”47. 

As queixas do prelado silvense contra os reis,   

especialmente aqueles peninsulares, iam de encontro a um período em que já se 

fazia presente o germe centralizador do poder político48. Além do mais, nessa 

época, os reinos de Portugal, Castela e Aragão apresentam-nos um contexto 

marcado por guerras internas e externas, entrevendo, como já mencionamos, a 

formação do Estado Moderno. Os conflitos bélicos podem ser divididos em 

guerras civis, ocorridas à altura das sucessões, e às agitações da nobreza, que 

                                               
45 Com relação ao pagamento do dízimo, a maior parte das informações que temos encontram-se 
nas Sagradas Escrituras, colocando a origem dos dízimos relacionada à saída do cativeiro egípcio 
através da necessidade da criação de leis específicas visando o não enriquecimento dos sacerdotes 
e levitas que cuidavam  do culto e da religião hebraica. Estes levitas e sacerdotes seriam 
sustentados pelo povo. Os primogênitos, tanto humanos como animais, eram consagrados a Deus e 
faziam parte dos dízimos (Levítico, 27). Por outro lado, os pobres e estrangeiros deveriam usufruir 
da lei dos dízimos conforme: (Lv. 23, 22;19, 9 segs ; 25, 1-6; Ex. 23-10; Dt. 14, 28 segs; 24, 19-
22; 26, 12-14); Ainda, I Rs 12;  Is. 1, 22-23; 2, 7-8; Miquéias 3, 11; Sl 49. Ver também os 
evangelhos de : Lc. 3; Mt. 22, 19; 4, 8-10; 10,10 e 10,42; Lc 19,2-10 ;21,2 e 10, 7 segs e Jo 3.
46EPI II. Art. 30o , vol. V, ed. cit., :279.
47 Ibidem, Art. 30o, p. 279.
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buscavam a manutenção de seu poder e privilégios junto ao rei, em guerras contra 

os mouros49 e  guerras entre os vizinhos, as quais geralmente foram resolvidas 

através de uma política de casamentos e alianças mútuas entre as famílias nobres 

dos dois reinos.50

Ademais, o processo sucessório em caso de haver 

herdeiros ilegítimos, criava sérios conflitos familiares, como foi o caso do rei de 

Portugal, D. Afonso IV, e seu irmão, D. Afonso Sanches. 

Durante o reinado de D. Dinis, o infante D. Afonso, 

seu filho, entrou em contendas com o pai pela tomada da  coroa portuguesa. O 

processo sucessório deu-se num contexto de intrigas familiares, devido aos 

privilégios concedidos por D. Dinis ao filho bastardo, Afonso Sanches. O herdeiro 

legítimo da Coroa Portuguesa exigiu que fosse retiradas do irmão a posse de bens 

e riquezas, desencadeando assim uma situação conflituosa entre os dois irmãos.51

O conflito de D. Afonso IV com o irmão D. Afonso 

Sanches denota claramente as implicações políticas e de poder no processo 

sucessório. O problema da bastardia, com certeza, foi um dos elementos que 

desatou  o conflito entre os irmãos, o qual só foi contido graças à  ação mediadora 

da rainha (Santa) Isabel. 

Assim, o reinado de D. Afonso IV foi marcado pela 

tentativa de manter uma política de paz com seus vizinhos. Em 1328-29, por 

exemplo, foi confirmado um acordo diplomático em firmou-se uma aliança entre 

seu país, Castela e Aragão.  Além desta aliança, o rei celebrou tratados bilaterais 

                                                                                                                                
48 Cf. Maria Helena da Cruz COELHO e Joaquim Romero MAGALHÃES. Op. cit.: 29. 
49 Sobre a presença moura em Portugal, cf. A. H. de Oliveira MARQUES. Op. cit. :35 segs. 
50 Sobre esse assunto cf. Adeline RUCQUOI. História da Península Ibérica. Lisboa, Estampa, 
1995 :195 - 197; Joaquim Veríssimo SERRÃO. História de Portugal: Estado, Pátria e Nação 
(1180-1415). 4ª ed. Lisboa. Editorial Verbo. 1990. vol. 1 :148-269.
51 cf. Joaquim Veríssimo SERRÃO. Op. cit.:265 e segs.
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com Castela (1327-1329) e com Aragão em 1338, e negociou os casamentos da 

Infanta D. Maria com Afonso XI de Castela (1328) e do Infante Pedro com D. 

Branca, filha do Infante D. Pedro de Castela, também em 1328. A par desses 

contratos,  as embaixadas entre o dois países tornaram-se cada vez mais 

freqüentes.52

Não é demais reiterar que as alusões que Álvaro fez  

em sua obra à “Espanha” e a Portugal eram devidas ao fato de ser natural da 

região e espelham  o profundo conhecimento que tinha da realidade local.  É o que 

pode ser constatado, por exemplo, ao increpar os reis castelhanos, porque tinham 

maus conselheiros:

“(...)por cujo conselho fazem estes e muitos outros males 

mormente os reis de Espanha(...), efetivamente, tem 

conselheiros dúplices e mexeriqueiros(...). 

Freqüentemente alguns de baixa condição que em pouco 

tempo enriquecem e sobem à custa dos bens do reino, 

consomem o reino e o rei com intrigas e adulações (...), 

detracções (...), e mentiras.. Realmente, estes reis tem os 

seus leõezinhos, isto é, ministréis, bajulos e feitores, que, 

a modo das sanguessugas, sugam o sangue dos pobres e o 

vomitam no seio dos senhores(...)”53.

Em outra passagem da sua obra, o prelado Silvense 

salienta o mau comportamento dos reis de Castela, ao ressaltar que, para além de 

desobedecer os preceitos da Igreja, cometiam injustiças e se negavam a ter o 

                                               
52 Ver: Joaquim Veríssimo SERRÃO. Ibidem, pp. 148-269; A. H. de Oliveira MARQUES. Op. cit.   
p. 316.   
53 EPI II. Art. 30o , vol. V, ed. cit., : 285, 287; Miquéias VII, 3; Isaías, III, 15.
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devido cuidado para com os seus súditos, indicando a situação de corrupção que aí 

havia e a sobrecarga de impostos lançados sobre os mesmos:

“(...)sobretudo os reis de Castela, que deviam ser 

cultores da justiça (...), viver dos bens próprios e justas 

rendas (...), e defender os súditos dos salteadores e 

ladrões (...),esfolam os seus súbditos, não só com 

acusações e colectas pesadíssimas (...), mas também com 

rapinas, recebendo nos castelos, vilas e muitas vezes nas 

cidades pipas de vinhos, fardos de cereal, rebanhos de

carneiros e bois e outras coisas comestíveis das mãos dos 

possuidores e lavradores, e nada dando a não ser umas 

pictacíolas, isto é, uns pequenos papéis a que chamam 

alvala (alvará)(...)”.54

O mau comportamento dos reis castelhanos espelha-

se noutras duas atividades censuradas por Pais, a saber, a jogatina55: “(...)pecam 

principalmente os reis de Espanha, recebem dos jogadores o  preço do jogo que 

chamam taulagem (tavolagem), o qual vendem em qualquer ano por certa 

quantia. Participam, assim, no preço dum jogo proibido pela lei (...) pelo que 

pecam gravemente e são obrigados à restituição do tal preço e lucro, visto que 

comerciam contra a lei...”.56

E também a prostituição, a cujos reis são 

comparados a rufiões57. 

                                               
54 Ibidem, Art., 30o:  287.
55 Sobre o envolvimento dos cristãos em jogos de azar, ver artigo 46o, § S “Os jogadores”, vol. V: 
541-545.
56 Ibidem: 291.
57 Sobre os rufiões, ver, A H. de Oliveira MARQUES. Op. cit.: 489.
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“...sobretudo os reis de Espanha, levam e permitem e 

consentem se levem para sua casa meretrizes públicas, a 

algumas das quais dão estipêndio e  o necessário em seu 

palácio, o qual deste modo faz-se em parte  prostíbulo, 

lupanar e casa de devassidão(...) São partícipes da 

devassidão de seus familiares(..) tiram lucro do ganho das 

meretrizes58 do seu reino... Ora, isto entre os cristãos 

redunda em grande vergonha para os príncipes, e 

escandaloso crime perante Deus(...) também como que  

cometem o crime de lenocídio tendo em sua casa servas 

prostitutas, porque embora elas recebam sua maldita 

paga, isso não é menos grave que fazer ganho com o 

próprio corpo(...) porque tiram lucro do ganho das 

meretrizes do seu reino...”59.

Em tom de reprovação à conduta imoral desses reis, 

reitera que, que agindo assim, “(...)são partícipes da devassidão dos seus 

familiares (...), e até patronos da torpeza(...)”60.

A respeito da citação acima, torna-se necessário 

lembrar, que o único modelo respeitável de mulher para pensadores como Álvaro 

                                               
58 O indecoro moral dos reis ibéricos, dava-se através da manutenção na corte  de mulheres 
denominadas “soldadeiras” , que na visão de eclesiásticos como Álvaro Pais, tomam o nome de  
prostitutas. A esse respeito, o próprio autor denuncia os Reis de Castela ressaltando que estes 
pecam porque: “ Gastam os trabalhos de todo um ano dos míseros lavradores com seus cães, aves 
e vilíssimas meretrizes vulgarmente chamadas de soldadeiras, isto é, estipendiárias porque 
recebem estipêndio do rei e doutros magnates a quem seguem de lugar em lugar, e com seus 
estômagos e outras suas superfluidades e carnalidades.” Cf. EPI, II. Art. 30o., vol. V, ed. cit.: 287; 
ver tese de doutoramento da Prof. Dulce O. Amarante dos SANTOS, “O Corpo dos Pecados: 
Representações e Práticas Sócio-culturais Femininas nos Reinos Ibéricos de Leão, Castela e 
Portugal. (1250-1350). S. Paulo, Tese de Doutoramento em História Social, mimeo, apresentada e 
defendida junto ao Departamento de História da Universidade de S. Paulo, 1997, p.177 e segs.
59 Álvaro Pais. Op. cit., vol. V, Art. 30o: 291. Ainda: Deuteronômio, XXIII, 18.
60 Ibidem, Art. 30o.
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Pais, limitava-se ao exemplo de Maria. Assim, quaisquer mulheres que fugissem 

ao modelo mariano poderiam ser tomadas como prostitutas, ou mulheres de má 

fama, como salienta o autor, no Artigo 45o da obra em apreço, em que discorre 

sobre os 102 crimes das mulheres. Todavia, convém lembrar que eram comuns na 

Península Ibérica apresentações de toda sorte de artistas itinerantes, seja nas 

cortes, mosteiros ou nas ruas, dentre os quais contavam-se as bailarinas, 

denominadas soldadeiras61.

Outras denúncias à conduta imoral dos reis da 

Hispannia, dizem  respeito às práticas do casamento entre parentes muito 

próximos e do  incesto, atitudes essas condenada e proibida pela Igreja como 

imorais: 

“(...) contraem matrimônio em graus proibidos com suas 

consangüíneas e afins antes da dispensa papal, e nisto 

quem peca mais são os reis de Espanha. Primeiro  

cometem incesto, depois alcançam indulgência, mas às 

vezes não a obtêm e permanecem no incesto(...). De tais 

uniões nascem filhos degenerados. Hoje esses reis são 

excomungados, se não estiverem munidos de privilégio 

especial(...)”.62

Noutro passo, Álvaro também denunciava outros 

excessos dos reis, cometidos contra os súditos, especialmente os camponeses, a 

maioria da população: “...afligem indevidamente o povo de Deus com talhas e 

exacções e ofendem corporalmente, mas disto têm de prestar contas a Deus”. 63

                                               
61 A esse respeito a prof. Dulce O. Amarante dos Santos, op. cit., pág. 180,  contesta a assertiva de 
historiadores como Oliveira Marques, ao atribuir ao termo soldadeiras o pejorativo prostitutas. 
62 EPI II. Art. 30o, vol. V, ed. cit. : 289.
63 EPI II. Art.  30o,  vol. V, ed. cit.: 277.
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Nosso bispo refere-se também à presença dos judeus 

na península Ibérica64, por quem demonstra pouco apreço, e diz que os reis de 

Castela confiavam-lhes cargos públicos: “(...) cometem simultaneamente os 

crimes de sacrilégio e lesa-majestade, confiando aos judeus ofícios sobre os 

cristãos (...) Nisto pecam principalmente os reis de Espanha, de cujos corpos e 

coisas os judeus se apossam(...)” 65.

Entretanto, aceita a presença judaica66 nessa 

sociedade “(...) ao mostrar que esses ofícios podem ser cometidos a um judeu não 

suspeito aos cristãos, porque o permitido nessa decretal deve ser entendido como 

permissão comparativa(...)o rei que cometer um ofício a um judeu, escusa-se da 

pena temporal, mas não do pecado(...)”67.

Finalizando a descrição sobre os pecados cometidos 

pelos reis, Álvaro os acusa de estar abusando de seu poder, tanto ao usurpar os 

direitos de propriedade dos clérigos e da nobreza, quanto ao vender por exemplo, 

cargos de magistraturas e os ofícios de notários, além de outras funções, 

ocasionando com isso consecutivas situações de extorsão pelos funcionários 

administrativos e o conseqüente aumento no preço dos serviços prestados por 

esses profissionais. Ademais, pecam gravemente ao criar leis para reterem o 

                                               
64 Cremos que além das questões religiosas envolvendo os judeus, encontramos também no fator 
econômico, uma razão para o desdém despertado nos eclesiásticos. Fato é, que os judeus, e 
tomamos como exemplo Portugal, eram grandes arrendatários ou rendeiros, autorizados pela 
Coroa portuguesa a arrendar terras em troca de uma prestação de contas ao final de um contrato, 
além de possuírem rendas provenientes do comércio e dos órgãos do governo como chancelarias 
régias, e os almoxarifados reais. Cf. Oliveira MARQUES. Op. cit.: 313-314; Joaquim Veríssimo 
SERRÃO. Op. cit.: 340 segs.
65 EPI II. Art. 30o , vol. V, ed. cit.: 279. De acordo com Joaquim Chorão LAVAJO, art. cit., págs. 
80 e seguinte, Álvaro defende que o papa também têm poder sobre os judeus e por extensão 
também aos infiéis, pois a Pedro foram confiadas todas as ovelhas, tanto as que se encontram no 
redil, isto é, os cristãos como as que estão fora dele, isto é, os infiéis. Por isso o poder sobre os 
judeus se fundamenta no direito de proteger os cristãos do contágio com as idéias judaicas. Nesse 
direito se assenta também o de julgar e punir os judeus, caso fosse necessário, como foi o caso dos 
papas Gregório IX e Inocêncio IV, quando mandaram queimar o livro do Talmud e castigar 
aqueles que propalavam o seu conteúdo, por conceberem-no como heresias.
66 ver A H. de Oliveira MARQUES. Op. cit., p. 277-278.
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dinheiro dos dízimos das paróquias, que ao invés, de ser repassado para a Igreja 

acabava ficando sob a jurisdição da Coroa.68

A argumentação de frei Álvaro nesse sentido, vem 

pois, de encontro com sua visão hierocrática, alegando que esse tipo de atitude ia 

contra o direito civil e canônico, pois, os reis “(...) não podem fazer tal lei no 

dinheiro da Igreja(...)”69. É de notar que o Prelado silvense em momento algum, 

admite a intromissão da coroa nos negócios da Igreja. Todavia, podiam ser feitas 

quaisquer tipo de doações ao patrimônio eclesiástico inclusive, sem nenhum um 

tipo de registro. Assim, os bens doados sem documentação e apenas com 

concessão verbal, não podiam ser reclamados por nenhuma das partes mesmo, se,  

amparada no direito costumeiro.70  

                                                                                                                                
67 EPI II. Art. 30o , vol. V, ed. cit.: 279.
68 Ibidem, art., 30o: 293-295
69 Ibidem, art.30o: 295.
70 Álvaro justifica seu argumento: “E a lei particular ou costume em contrário não são válidos, 
porque vão contra a liberdade da Igreja (...). E as coisas da Igreja não podem ser confiscadas”. 
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3.3. A NOBREZA

Esse segmento social ocupa a terceira posição na 

Ordo laicorum, consoante a visão de Álvaro Pais. Congrega em si o que 

consideramos como a nobreza de sangue, constituída por príncipes, duques, 

condes, barões, marqueses, cujos primeiros ocupam o vértice desta sub-hierarquia 

social.

Consoante o papel social dos príncipes e demais 

dignitários seculares (os quais Álvaro menciona apenas no início deste Artigo), o  

Franciscano galego listou uma série de más condutas no tocante ao clero e aos 

seus súditos, atitudes essas que refletem, dentre outros aspectos, as tentativas da 

nobreza concernentes a de manter em seus domínios uma autonomia   tipicamente 

feudal. 

A primeira dentre as más atitudes praticadas pela 

nobreza, denunciadas pelo Bispo silvense, refere-se ao abuso de poder, porquanto 

seus membros estavam a cobrar de forma exagerada impostos e tributos da 

população, além de estarem se intrometendo nos negócios do clero, ao retirar-lhes 

os privilégios referentes à dispensa na cobrança  de impostos. Neste sentido, o 

castigo previsto para os nobres seria a excomunhão e a perda de suas propriedades 

em favor da Igreja. Note-se, que o que está em jogo, é o que Álvaro denomina de 

‘liberdade eclesiástica’ e que nada mais era, que o direito dos clérigos à isenção 

fiscal71 , consoante o direito costumeiro dos reinos, e oficializado por um cânone 

do IV Concílio de Latrão (1215).72

                                                                                                                                
Cf. EPI II. Art. 30o, vol. V, ed. cit.: 295; cf. art. 29o da mesma obra, o item “Quem quer pode 
deixar coisa sua à igreja”, sobre a doação de feudos e outros bens e propriedades: 267-273.
71 Sobre privilégios e isenções especiais cf. Oliveira MARQUES. Op. cit.: 264.
72 Ibidem, Art. 31o: 297.
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Noutro passo, Álvaro acusa os príncipes de desejar 

ter sob seu domínio capelas e capelães sem a autorização dos seus bispos, e de  

delegar  aos capelães, que fossem membros de sua parentela, a cura das almas, 

com vista a abiscoitarem para si as ofertas pagas pelas missas rezadas, o que, para 

o autor era contrário não só ao direito comum, mas também, aos cânones 

sagrados, posto que as capelanias só podiam ser erigidas nos domínios de alguém 

com permissão da Santa Sé73, e  concedidas a uma pessoa mediante autorização 

do ordinário local. 

Argumentando pela via do contrário, o Prelado 

silvense lembra-lhes, outrossim, que devem obediência às outras autoridades que 

estão acima deles, nomeadamente, aos bispos e aos reis e imperadores, 

especialmente aos seus suseranos imediatos: “(...)são desobedientes aos seus 

senhores em coisas lícitas, e algumas vezes desprezam-nos por serem 

pobres(...),não honram como devem os bispos e outros clérigos(...), mas 

subtraem-lhe os seus direitos e muitas vezes sujeitam-nos à servidão(...),

facilmente e por nada fazem guerras, que, mesmo havendo grande causa, não 

deviam fazer por autoridade própria(...)”.74

Ainda, sobre o fato de os nobres exorbitarem de seu 

poder, cometendo muitas injustiças, Álvaro diz que o fazem de várias maneiras 

também contra os seus vassalos “(...) pecam impondo aos súbditos talhas e 

exacções indevidas(...), se algum vassalo ou homem seu os ofende às vezes em 

algo, o deserdam sem darem sentença nem observarem a ordem do direito. 

                                               
73Nosso autor exemplifica o caso, no Art. 31º, pág. 297: “(...)Como acontece com o duque de 
Borgonha, cuja capela está munida de muitos privilégios...Todavia, convém saber que esses 
privilégios são concedidos com caráter perpétuo, para não parecer que se trata dum privilégio 
pessoal a um clérigo constituído em alguma dignidade(...)”. 
74 EPI II. Art. 31o, vol. V, ed. cit.: 299.
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Julgam em  causa própria, produzem a sentença que lhes apraz, e depois 

executam-na, contra as disposições do direito(...)”.75

Para além das sobreditas denúncias, o Frade galego 

enumerou outras más condutas dos príncipes e demais nobres, nitidamente 

pecaminosas e imorais, de acordo com os ensinamentos do Cristianismo e da 

Igreja pareciam imorais, tais como o adultério, a rejeição das esposas legítimas 

por amantes, o que, a respeito observa “(...) crendo não sei se porque costume 

corrupto que isso lhes é lícito(...)” 76, a prostituição e o incesto. Ora, não é difícil 

imaginar que devido ao fato de a maioria dos casamentos ser “arranjado”, visando 

sempre a uma aliança  política entre as famílias reais e  nobres, como forma de 

sobrevivência, de permanência no poder, e de aumento de prestígio e riquezas, 

que maridos e mulheres acabassem não suportando aquela situação por muito 

tempo, escolhendo outros pares mais ao seu gosto pessoal

Nota, igualmente, que dessas uniões espúrias e 

ilegítimas nasciam bastardos que acabavam prejudicando os filhos legítimos no

direito à sucessão, os quais só podiam ser isentos dessa mácula, que eles próprios 

não tinham culpa, ou pelo reconhecimento do pai ou pela dispensa da Igreja, no 

caso de abraçarem a carreira eclesiástica, aliás, como havia acontecido consigo 

mesmo, por ser bastardo, ao ser dispensado por João XXII, em 1332, para poder 

ser nomeado bispo de Coron, Grécia.

O comportamento desregrado da nobreza, aos olhos 

do bispo de Silves, levava muitos vassalos a perderem a propriedade sobre os seus 

feudos, embora fossem-lhes concedido o direito de litigar para os reaver, não 

obstante, informa que os processos a esse respeito, ocasionavam uma grande 

                                               
75 Ibidem: 301.
76 EPI II. Art. 31o, vol. V, ed. cit.: 299.
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perda de tempo e de dinheiro para os contendores, os quais eram obrigados “(...) a 

renunciar  ao seu direito ou a vendê-lo ou então a compor-se sobre ele(...)” 77, em 

favor dos príncipes, que,  aos olhos de nosso bispo, deviam restituir78os bens 

usurpados neste e em outros casos peculiares.

                                               
77 Álvaro em EPI II, Art. 31o , vol. V, ed. cit.: 303 denuncia: “De facto, embora se encontrem 
alguns que talvez não queiram de maneira nenhuma dar uma sentença injusta, todavia, tantos dias 
marcam, e tanto afligem as partes com trabalhos e despesas, que elas são obrigadas a renunciar 
ao seu direito ou a vendê-lo ou então, compor-se sobre ele”..
78 Álvaro Pais transmite sua concepção a respeito da cobrança e do pagamento de restituições por 
todos os segmentos sociais, não só dos baixos escalões, mas também dos príncipes, reis e 
imperadores. Veja dados no § “B” , o “Repertório sobre a restituição”. Cf. EPI, II. Art. 47o, vol. 
V, ed. cit.: 575-577.     
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3.4. Os plebeus

Álvaro Pais usa esse conceito genérico para designar 

todas aquelas pessoas que não integram os subgrupos sociais dirigentes da 

sociedade de seu tempo, e que hierarquicamente estão abaixo dos mesmos.

3.4.1. OS SOLDADOS 

O Prelado silvense principia a tratar deste subgrupo 

social afirmando seguinte “Visto o que respeita às dignidades seculares 

superiores, desçamos aos estados dos seculares privados”79, introduzindo uma 

primeira novidade, ao descrever a Ordo em apreço, qual seja, uma mudança sócio-

política que estava a ocorrer,  isto é, a profissionalização do serviço militar, 

quando os reis daquela época passaram a organizar os exércitos nacionais, como 

outrora havia na Roma imperial, constituídos pelos vilões e camponeses, 

remunerados com o soldo proveniente do erário.

Inicialmente, nos deparamos com uma referência ao 

comportamento dos soldados galegos. Álvaro diz: “Os militares, sobretudo os da 

Galiza onde vivem da rapina(...) e a todos, em geral, “(...) pecam os seculares da 

simples milícia, porque não se contentam com os seus soldos, mas maltratam os 

homens(...)80 .

                                               
79 EPI II. Art. 32o,  vol. V, ed. cit.: 303.
80 EPI II. Art. 32o,  vol. V, ed. cit.: 303.
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Advém-nos que os soldados, aqui descritos, que 

desempenharam outrora o papel de defensores incondicionais da fé cristã, 

apresentam à época de Álvaro, um caráter mais mercenário do que propriamente 

cavaleiresco. 

A necessidade constante de salvaguardar a 

cristandade das ameaças externas e internas marcadas pelas invasões islâmica 

eslava e normanda durante a Alta Idade Média ocidental, sacralizou o nobre 

tansformado-o, como salienta Bloch, num guerreiro que se dedicava de corpo e 

alma81exclusivamente à proteção da Cristandade. 

A propósito dessa consideração o tipo estereotipado 

de cavaleiro medieval nos chegou através de uma literatura supervalorativa  da 

figura do guerreiro82, aparece na primeira metade do século XIV em franco 

declínio, como salientou Le Goff ao dizer que a cavalaria estava acabada desde 

antes de 121983, deixando em toda a sociedade uma pungente nostalgia. 

Dessa forma, as palavras do bispo de Silves nos faz 

pensar, se os indivíduos que compunham as fileiras do exército, de fato 

pertenciam à nobreza ou eram de origem humilde e haviam sido incorporados no 

exército como soldados? 

A respeito desta questão nos ancoramos nas 

proposições do bispo de Silves, que registra a presença de camponeses, oriundos 

da zona rural, nas fileiras militares. Estes vinham para as cidades atrás de novas 

oportunidades de trabalho e acabavam por engrossar as fileiras do exército, o que 

mostra uma certa dessacralização do ideal cavalheiresco que moveu a sociedade 

                                               
81 Marc BLOCH. A Sociedade Feudal, pág. 322. 
82 Cf. José MATTOSO. Op. cit.: 356.
83 Cf. Georges DUBY. Guilherme o Marechal ou o Melhor Cavaleiro do Mundo. Trad. Renato 
Janine Ribeiro. 2a ed., Rio de Janeiro, Graal, 1987: 211.
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medieval por tantos séculos, mediante a formação de exércitos nacionais e 

municipais. A esse propósito, temos no trecho selecionado o exemplo da 

sociedade italiana, em que os habitantes urbanos ou vindos do campo  

subvencionavam-se ao Estado mediante o pagamento de um soldo: “(...) muitos 

deles, especialmente na Lombardia, na Toscana e no Patrimônio de S. Pedro, 

recebem a milícia das mãos dos seus parentes ou amigos, e não do imperador, 

reis e outros príncipes, e, por isso, não recebem o caráter militar (...). Por tal 

motivo, não se devem dizer verdadeiros cavaleiros: tanto mais, que muitos deles 

são rústicos e de procedência rústica(...)”.84

O prelado silvense fornece-nos um retrato do 

comportamento desse grupo social ao denunciar as suas más condutas. Com 

relação aos pecados dos soldados, mostra dentre outros aspectos, o espírito 

belicoso dos militares. Igualmente ao mencionar os pecados dos militares 

hispanos, nos fornece um mapeamento dos locais pelos quais passou,85 onde os 

erros mais comuns na conduta dos militares respeitam à belicosidade86e a 

desobediência aos poderes laico e clerical. 

De acordo com o autor os soldados incidiam em 

erros porque quotidianamente se envolviam em duelos87, o que certamente 

causava uma desarmonia social. E cita como exemplo de má conduta, os soldados 

espanhóis reclamando do seu mau comportamento e denunciando a prática de 

                                               
84 EPI II. Art. 32o, vol. V, ed. cit.: 307.
85 Repare o leitor  noutra referência aos reinos penínsulares  no § C , art. 32o , p.31. “Aos soldados 
godos refere-se a C. XXII. Saberás que eles com o rei Pelágio recuperaram a Espanha em oito 
anos, e fixarás que, exceptuando os Navarros que são de origem ibérica e, como alguns dizem, 
armeniana, estes godos de que fala a C. XXI(I...), estendem-se desde Leão em Espanha até 
Mompilher, motivo porque a região ao pé de Nimes se chama Gótia. Como diz Priciano, no liv.  
VI, no tempo de Pompeio e César, os Romanos estiveram desde Leão até Sevilha(...). E segundo 
João de Deus, no bispado de Lisboa há um monte chamado Monte de Pompeio”. 
86 Cfr. EPI II. Art. 32º, pág. 309: “(...) militam pela cupidez de malfazer, pela crueldade de se 
vingarem, pela fereza de guerrear, pela cobiça de dominar com total implacabilidade(...)”.
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duelos e de roubos à beira das estradas:“(...) Mas os Hispanos, homicidas de si 

mesmos e tentadores de Deus(...), não fazendo caso nem dos cânones nem das 

leis, a cada passo oferecem e aceitam duelos, baseados em suas ordenações e 

costumes profanos, que não têm validade contra as leis de Deus e da Igreja(...), 

porque hoje comumente os soldados, sobretudo em Espanha, são 

salteadores(...)”88.    

Outros exemplos de má conduta dos soldados  

validam ainda mais o seu caráter mercenário: “(...)Pecam atacando muitas vezes 

contra a pátria e o senhor que são obrigados a servir segundo a fórmula de 

fidelidade (...),favorecem  os senhores nas coisas ilícitas manifestas(...)e servem 

em guerras injustas, quando antes deviam reconhecer o imperador celeste(...)” 89.

Outros crimes imputados aos soldados reforçam 

ainda mais o que dissemos a respeito da dessacralização da figura do cavaleiro, 

Álvaro demonstra um certo saudosismo diante da insubmissão dos militares ao 

juramento de obediência e fidelidade que outrora faziam à Igreja. Assim, o 

prelado silvense relatava outra má conduta dos militares afirmando que pecavam:  

“(...) porque aviltando-se, assumem algumas vezes o ofício 

de procuradores(...), quando se ausentam do serviço 

oficial sem licença e quando estão em casa com licença, 

querem gozar dos privilégios militares e receber o soldo 

contra as leis do(...), apropriam-se de coisas para além 

dos seus soldos (...), matam gente ou fazem guerra sem 

legítima autorização(...), cometem simonia (...), deixam o 

                                                                                                                                
87 Lembramos que tais atitudes, no século XI, levaram a Igreja a decretar a “Paz de Deus”(1054) e 
da “Trégua de Deus”, no intuito de conter a violência. Cf. Marc BLOCH, op. cit., págs.  428 e 467.
88 EPI II. Art. 32o, vol. V, ed. cit.: 305.
89 EPI II. Art. 32o, vol. V, ed. cit.: 303.
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combate antes da vitória ou a milícia antes do tempo(...), 

pois os soldados não devem ser licenciados senão com o 

serviço cumprido(...)”90.

Todas as considerações feitas até o momento nos 

fazem pensar em qual seria o tipo de soldado almejado por Álvaro Pais, consoante 

a função desse grupo social. Encontramos uma resposta em alguns exemplos 

como o dos soldados tebanos91, mas, é amparado nas Sagradas Escrituras que 

Álvaro nos deixa clara, a sua idealização de bom soldado cujas armas devem ser: 

“(...)a continência, que é o cinto da honestidade, a couraça da justiça, o calçado

para os pés que é constituído pelo exemplo dos santos, o escudo da fé, o elmo da 

esperança, e gládio do espírito que é a palavra de Deus(...)”92. 

Observe-se que o soldado perfeito deveria igualar-se 

ao exemplo dos apóstolos e serem obedientes aos seus comandantes. Bem o 

sabemos, que também o clero possuía uma força militar constituída. Ademais, a 

função do militar que servia nas milícias era de coibir todos  os tipos de crimes, 

livrando a sociedade de males indesejáveis e assim contribuir para a manutenção 

da paz social. O autor ao referir-se aos militares  justifica o seu papel na sociedade 

dentro de um contexto eminentemente bélico, não só nas regiões peninsulares, 

mas também nas inúmeras contendas que afligiam o Sacro Império Romano 

Germano, envolvendo Ludovico IV, conforme vimos no 1o capítulo desse 

trabalho.

                                               
90 Ibidem: 307, 309 e 311.
91Idem, ibidem, págs. 303-305:“(...) Somos ó imperador, soldados teus; no entanto, confessamo-
nos livremente servos de Deus. A ti devemos a justiça, mas a ele a inocência. De ti recebemos o 
estipêndio de nosso trabalho, mas dele recebemos o inicio da vida. Neste transe não podemos 
seguir o imperador, para não negarmos Deus criador. Se não formos compelidos a ofendê-lo, 
obedecer-te-emos como até aqui; se não obedeceremos mais a ele que a ti. As nossas dextras 
sabem lutar contra os ímpios e inimigos, mas não sabem mutilar os pios e concidadãos. 
Combatemos sempre pela justiça, pela piedade, pela salvação dos inocentes, pela fé (...). Juramos 
primeiro pelos preceitos de Deus, juramos depois pelos preceitos do rei(...)”. 
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A postura de Álvaro frente aos povos pagãos parece 

contraditória, pois, admitia que os soldados cristãos agissem como mercenários 

contra as nações não cristãs. Nesse sentido contradiz a sua própria concepção 

humanitarista/franciscana. Todavia, não esqueçamos que para um medieval esse 

tipo de atitude era procedente, posto que eram infiéis93: “(...)Do exposto se vê que 

os soldados cristãos podem servir os sarracenos e outros infiéis, mas não contra 

os cristãos ou naquilo que vai contra Deus(...)”. 94

A incondicional obediência dos militares aos laços 

feudais parece estar desaparecendo, e a formação de exércitos nacionais pelos reis  

contribui ainda mais para que a figura daquele cavaleiro, outrora pertencente à 

nobreza de sangue, dê lugar à inserção de novos elementos no contingente militar. 

A cavalaria e o seu ideal de honra, que por muitos séculos resolveu os problemas 

sucessórios acolhendo os secundogênitos das famílias nobres entrara em franco 

declínio, como constatamos em trechos como este: 

“(...)muitas vezes fogem das guerras justas95 e abandonam 

os seus senhores entre os inimigos, sendo por isso, 

infames(...),e réus de lesa-majestade(...), são punidos com 

a pena capital, salvo se não puderem defender o seu 

senhor (...), são perjuros, porque não observam 

comumente o juramento, que prestam, de não evitarem a 

                                                                                                                                
92 EPI II. Art. 32o, vol. V, ed. cit.: 309. Ver ainda:  Ef 5, 14-17; 2a  Tm 2, 3 -4.
93 Álvaro justifica as investidas contra os infiéis argumentando que estas procedem por se tratar de 
guerra justa ao que, ele legitima através de sua obra o Espelho dos Reis (escrita em Portugal entre 
1341 e 1344 e dedicada a Afonso XI de Castela diante de sua atuação na batalha do Salado), e 
também do EPI II. Art.46º A esse respeito, ver também  Joaquim Chorão LAVAJO. Art. cit., pág.
82 segs.
94 EPI II. Art. 32o, vol. V, ed. cit.: 305.
95 EPI II. Art. 46o, vol. V, ed. cit.: 497. Sobre as Guerras Justas, remetemos o leitor ao § “E” 
“Coisas que se requerem para a Guerra ser justa”, § “I”. “Múltiplas Espécies de Guerra”.
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morte para salvar a pátria(...),e assumem ofício de 

acusadores contra o que dispõe esta lei canonizada”. 96

                                               
96 Ibidem, art. 32o: 307.



A Ordo Laicorum no Estado e Pranto da Igreja 188

3.4.2. DOUTORES E MESTRES, DISCÍPULOS E ESCOLARES97

É o próprio Álvaro que considera este subgrupo 

laico como o imediatamente mais importante após o anterior, e aqui, nos 

deparamos com mais uma contribuição original de sua parte, quanto a este 

assunto, destaque esse, com certeza, decorrente dos múltiplos misteres, associados 

ao saber98, que os professores, e mais tarde, os estudantes, podiam vir a 

desempenhar naquela sociedade: “(...)trataremos dos vícios dos plebeus, e 

comecemos pelos mais dignos, ou seja, pelos doutores e mestres(...)”.

As denúncias do Bispo de Silves quanto ao mau 

comportamento dos mestres e estudantes universitários, como veremos adiante, 

comprovam, dentre outras coisas, o profundo conhecimento que ele tinha desse 

ambiente e dos problemas que lhe eram inerentes. Por sinal, é interessante notar 

que primeira denúncia feita por Álvaro Pais acerca do mau comportamento dos 

mestres e doutores, refere-se à corrupção nos meios acadêmicos, por exemplo, a 

promoção ao magistério e à licenciatura em troca de favores pessoais. Ao 

contrário, no seu entender, os mestres como os demais escolares deviam  passar 

por rígidos exames que comprovassem as respectivas proficiências,  a fim de 

poderem vir a obter os graus universitários. Por isso, alerta sobre a conduta imoral 

desses magistrandos, lembrando que um bacharel que é promovido corruptamente 

                                               
97 O Bispo de Silves hierarquizou igualmente os universitários, dividindo-os em dois artigos 
distintos, o 33o, Doutores e Mestres, e o 34o , Discípulos e Escolares.  Mas, não faremos essa 
separação. 
98 Nossa assertiva pode ser corroborada mediante o precioso livro de Jaques LE GOFF, intitulado 
Os Intelectuais na Idade Média, tradução de Margarida Sérvulo Correia, 2ª ed., Lisboa, Gradiva, 
1984.
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a mestre ou a doutor não deve  receber a isenção de impostos e as rendas ou 

benefícios usados para a manutenção dos seus estudos como era de praxe, por 

ocasião da tutela de algum príncipe, da Igreja ou dos poderes municipais99. Dessa 

forma condenava-os dizendo: “(...) Se ao suficiente ou ao insuficiente for 

concedida por dinheiro licença para ensinar, não se comete simonia, mas o crime 

de concussão (...). O doutor que é promovido por doutores subornados não tem a 

imunidade de doutor (...), pois, dificilmente será bom mestre o que não foi bom 

discípulo...”100.

Noutra passagem, o Franciscano galego aponta mais 

alguns casos de más  atitudes da parte dos mestres e doutores: “(...) apressam-se 

cedo para obter prematuramente a cátedra, lêem de modo diferente do que 

devem, e fazem outras coisas por soberba. Não ultrapassam os escolares na 

ciência, na facúndia e na vida, como devem(...)” 101.

Aliás, a propósito de tais críticas, o Prelado silvense 

alerta, ainda, para a incompetência de muitos que exerciam o magistério, faltando-

lhes a eloqüência, o conhecimento, a postura e o rigor teórico-científico, requisitos 

essenciais para a carreira acadêmica,  por isso mesmo, consoante sua maneira de 

ver a Universidade, o magister devia estar bem preparado nas ciências teológicas,  

e possuir experiência para  retransmitir os ensinamentos dos grandes doutores da 

Igreja, sem contudo, contestá-los102, de modo que, em matéria de fé, ele  não 

admitia nem mesmo ao papa o direito de questionar o conteúdo das Sagradas 

                                               
99 Ibidem: 79 segs. Ver também: Jacques VERGER. Homens e Saber na Idade Média. Trad. 
Carlota Boto. Bauru, SP, EDUSC, 1999: 139 segs.
100 EPI II Art. 33o, vol. V, ed. cit.: 315. Ainda: Epístola aos Romanos, 1,22.
101 Ibidem, art. 33o, pág. 325.
102 EPI II. Art. 34o, vol. V, ed. cit., pág. 337. Neste ponto, o autor muito incisivo em não admitir 
como docente “(...)o neófito, mesmo que talentoso, mas aquele que conserva a ciência transmitida 
pelos seus maiores e a ensina do mesmo modo que a ouviu(...). E isto se deve especialíssimamente 
entender e observar da Teologia, visto que nela nada se deve expor contra as regras dos santos 
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Escrituras ou que fora estipulado por seus antecessores, nas bulas, decretais ou 

concílios da Igreja.

Os requisitos para a obtenção dos graus 

universitários em Teologia pareciam também ter sido alterados, pois, como 

salientava Álvaro, já não se lia nas escolas o texto das Sentenças de Pedro 

Lombardo103, embora isto fosse estatutariamente obrigatório, pois em seu lugar 

imperava a Dialética ou Lógica, a arte de argumentar e disputar.104

Noutro trecho, o prelado silvense utiliza-se das 

palavras de S. Gregório nas Morais, para increpar os mestres e doutores que 

tratavam os seus alunos mal, julgando-os ignorantes, enquanto eles impávidos na 

sua soberba acreditavam-se sábios.105

Mas, no entender do Bispo silvense, os piores 

pecados cometidos pelos professores universitários, especialmente os de Teologia, 

eram ensinar doutrinas erronêas, contrárias aos ensinamentos consagrados, e   

                                                                                                                                
padres(...), a não em alguns pontos [fora da matéria de fé] em que por autoridade do papa se 
fizesse coisa diferente(...)”. 
103EPI II. Art. 33o, vol. V, ed. cit., pág. 317:  “(...)Nem já os lentes lêem nas escolas o texto 
católico das Sentenças, nem os bacharéis e mestres, mas avançam para questões curiosas, a fim 
de segundo a letra parecerem sábios não o sendo”..
104 Ibidem, art. 33o: 317“(...)nas subtilezas dos dialéticos, as quais não tanto se devem chamar 
vínculos do raciocínio como fantasmas, isto é, sombras e imagens que logo perecem e se desfazem 
(...).São também como aqueles mestres que, segundo o papa Urbano, ‘põem toda a força das suas 
invenções na dialética, ou seja, na arte de disputar, a qual, no entender dos filósofos, se define 
não como tendo a força de construir, mas a propósito de destruir(...)’. O reino de Deus está na 
simplicidade da fé, e não nas contendas verbais(..)”.
105EPI II. Op. cit., art. 33o, pág. 317: ‘(...)A doutrina dos arrogantes tem a particularidade de eles 
não saberem apresentar com humildade aquilo que ensinam e não poderem ministrar 
correctamente as coisas rectas que sabem. De facto, revela-se em suas palavras que, quando 
ensinam, parecem situar-se nas culminâncias das alturas, e olhar para os discípulos como se estes 
estivessem colocados muito abaixo deles no ínfimo lugar; deste modo, dignam-se falar-lhes, não 
para esclarecer, mas apenas para dominar’. E abaixo: ‘A doutrina verdadeira, pelo contrário, 
evita pelo conhecimento este vício  da soberba tanto mais veementemente, quanto mais 
ardentemente persegue com os dardos das suas palavras o próprio mestre do orgulho. De facto, 
acautela-se de exaltar em seu porte de arrogância aquele a quem combate com as palavras 
sagradas nos corações dos ouvintes (...)”.
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ficar divagando sobre assuntos de interesse dos alunos, mas, que não tinham nada 

a ver com o conteúdo que tinha de ser ensinado.106

Ao que parece,  Álvaro Pais ao ter afirmado que 

“(...) a doutrina má e pestífera mata mais que a espada e o veneno(...)”, estava 

ver por trás das novas correntes de interpretação filosófica que haviam 

despontado, com a penetração do aristotelismo na faculdade de Teologia, após 

1260, ainda que as mesmas tivessem sido condenadas em 1270 e 1277, o risco de 

as heresias dogmáticas dos primeiros séculos do Cristianismo, tais como o 

arianismo107, voltarem a ressurgir e contaminar a Christianitas. Ademais, Álvaro 

compara tais pseudo professores  com as raposas, pela sagacidade com que estas 

apanham as suas presas, e com a erva daninha, a qual  propaga-se  com tamanha 

rapidez que, se alastra por todos os lugares. O bispo de Silves expressava sua 

aversão aos heréticos afirmando que: “(...) o herege fede pela doutrina errónea, 

não anda pelos caminhos direitos da verdade. A raposa arma ciladas para 

apanhar os simples, e, assim, cheia de fraude engana e devora as aves. Gosta de 

estar escondida nas covas, deita um cheiro horrível, nunca corre por caminhos 

direitos mas por atalhos tortuosos(...).Ora tudo isto quadra aos hereges(...)”108. 

Para além, dos mencionados deveres específicos  

dos professores de Teologia, julgamos que Álvaro, temeroso de que doutrinas 

                                               
106 EPI II. Art. 33o , vol. V, ed. cit., pág.  323: “(...) os mestres ofendem, porque alguns ensinam 
falsidades na cátedra, para comprazerem a alguém; são falsos doutores (...). São maus, e a sua 
doutrina é má (...). Ora, a doutrina má e pestífera mata mais que a espada e o veneno (...). A falsa 
doutrina supera todos os crimes por causa das conseqüências: os outros pecados matam os que os 
perpetram, mas este da má doutrina arrasta consigo multidões para a morte(...). É impossível que 
um mal e pestífero doutor se salve, se publicamente não revogar o mais possível a doutrina 
intoxicada que vomitou, porque doutro modo não pode dar satisfação deste pecado a Deus e ao 
próximo que corrompeu(...)”.
107 Ibidem, artigo 33o, p. 323:“(...) cuja pena, segundo Agostinho, é indeterminada; como que 
dizendo: tendo infectado inúmeros hereges, participa das penas de todos eles. Dai Jerônimo dizer 
:‘Árrio foi na Alexandria uma centelha, mas, porque não foi prontamente apagada, a sua chama 
devastou todo o mundo”.. 
108 EPI II. Art. 2o, vol. IV, ed. cit.: 59; ver Mt. 7, 15: “Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a 
vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores”; Mt. 8, 20; Lc, 9, 58.
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heréticas recrudescessem  novamente, não mediu palavras para apontar os erros 

desses mestres inovadores: “(...) alguns deles defendem os erros dos outros, razão 

porque erram mais gravemente e preparam aos outros os tropeços do erro. 

Sendo, pois, mestres do erro, não devem ser chamados hereges, mas 

heresiarcas(...)”109.

Álvaro Pais igualmente não foi benevolente com os 

seus confrades professores, por causa de suas divagações intelectuais, seu orgulho 

e prepotência: 

“(...)tentam apresentar diferentes questões subtis mas 

inúteis(...), para serem vistos pelos homens e estes lhes 

chamarem rabi(mestre), confundindo, deste modo, os 

ouvintes(...). Neste ponto quem principalmente peca são 

os mestres de Paris e Oxford na Inglaterra, tanto 

seculares como religiosos, e especialmente os Pregadores 

e Menores, alguns dos quais são de uma arrogância 

tamanha  que se aproxima da de Lúcifer que caiu por 

terra”. 110

Um outro fato que Álvaro considera pecaminoso, e 

imputa especialmente aos filhos de S. Francisco, é que até mesmo na Faculdade 

de Teologia, ao invés de os mestres lerem e comentarem os textos bíblicos, 

faziam, sim, a leitura das obras de Aristóteles e dos seus comentadores árabes, 

porquanto, considerava que esta ciência, cuja preeminência sobre as demais 

                                               
109 EPI II. Art. 33o , vol. V, ed. cit.: 329.
110 Ibidem, Art. 33o, pág. 315. Cf. Isaías, 14, 12. Acerca da pertinência ou não de os Franciscanos 
exercerem o magistério universitário, Álvaro em EPI II. Art. 34o , vol. V, ed. cit.: 337, externou 
sua opinião a respeito: “Mas aqui pergunto eu: um religioso monge, por exemplo, da Ordem dos 
Mendicantes, pode e  deve ser elevado a mestre? Parece que não, porque segundo Jerónimo, a sua 
voz é a  de quem chora e não a  de quem ensina(...)”..
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também  defendia111, era o instrumento mediante os quais os sacerdotes 

instruiriam os fiéis na doutrina cristã e a defenderiam contra as doutrinas 

heréticas.112

Num outro passo, o Bispo silvense critica duramente 

os professores de Teologia, particularmente os frades Pregadores e Menores, 

porque  são maus professores, tanto porque não se exercitaram na atividade 

magisterial, quanto pelo fato de desperdiçarem o seu tempo com prostitutas, 

frequentando lupanares, ao invés de se dedicarem ao estudo, com o propósito de 

desempenhar bem o seu mister.113

Ainda, a respeito do mau comportamento dos jovens 

professores franciscanos, o Prelado silvense os increpa, por causa de seu orgulho 

pretensioso, ao quererem sobrepujar os mais velhos. Censura também os seus 

confrades estudantes por perderem tempo com outras ocupações, (e dinheiro), não 

levando a sério os seus estudos universitários, e depois, ao regressarem aos seus 

conventos de origem, com o título acadêmico nas mãos, orgulharem-se dos 

mesmos.114

Muitos religiosos mendicantes professores, entre os 

quais os próprios  Menores e os Dominicanos,  igualmente são criticados pelo 

                                               
111A propósito, ver J. ANTUNES, op. cit., pág. 478; J. VERGER, op. cit., cap. 2º, págs. 81 e seg.
112 EPI II Art. 33o, vol. V, ed. cit.: 315-317: “(...)Nas suas escolas não se ouvem os profetas, nem 
a Santa lei de Moisés, nem Cristo sabedoria do Pai, nem o seu sacrossanto Evangelho, nem os 
apóstolos, nem os santos doutores da Igreja. Reboa e ressoa o Filósofo idólatra e o seu 
comentador com os restantes pedagogos das artes liberais; a tal ponto que nas escolas da 
sagrada Teologia não se lê a palavra sagrada, mas a Filosofia(...)”.   
113 EPI II. Art. 33º, vol. V, ed. cit., pág. 319: “(...)Querem ser chamados, mas não sê-lo; apetecem 
o título, mas negligenciam o ofício como literalmente acontece em geral nos lentes dos Frades 
Pregadores e Menores, que frequentam mais a hospedaria das carnes e o hospício que a leitura, e 
se gabam do nome de lentes sem a prática correspondente, quando a verdade é que os nomes 
devem condizer com as coisas(...)”. 
114 EPI II. Art.33o, vol. V, ed. cit. pág. 319: “(...) os mestres ofendem, porque, sendo jovens, 
antepõem-se aos antigos(...),porque dificilmente se arrependem, alguns Frades Menores, que vão 
de graça para Paris por dois anos fazer-se leitores, por lá moram quatro ou seis meses, e, depois 
de gastarem, contra a sua regra e respectivas declarações, uns 60 florins, regressam sem ciência 
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Franciscano galego porque, com vista a ganhar dinheiro, o que é absolutamente 

proibido por suas Regras, procuram obter um posto na universidade, recorrendo a 

artifícios desonestos, como a indicação de “padrinhos” leigos e eclesiásticos 

influentes. Na verdade, o acesso ao magistério universitário, para tais religiosos, 

além de terem de possuir a titulação requerida, dependia da indicação de seus 

superiores. 115

Ao descrever a conduta dos estudantes de seu tempo, 

as primeiras faltas que Álvaro Pais atribuiu-lhes, foram a falta de dedicação e 

seriedade aos estudos, e a arrogância com que tratavam os seus mestres, talvez, 

como uma espécie de reação à mesma maneira como eram tratados por eles. 

Criticou-os também, certamente devido às mudanças que estavam a ocorrer no 

ensino universitário de então116, porque dedicavam-se menos ao estudo da 

Teologia do que de outras disciplinas, tais como, a geometria, a aritmética, a 

                                                                                                                                
e com um título vazio, usando, no entanto, depois o título de leitor com que enchem os 
estômagos(...)”.
115 EPI II. Art. 34o, vol. V, ed. cit. pág. :339: “(...) se tal religioso se lança a procurar o 
magistério, não só através da Ordem, mas também de seculares poderosos, prelados e cardeais da 
Igreja, como em geral fazem hoje os Pregadores, Menores e outros mendicantes, deve ser repelido 
(...). Mas, se é enviado pelo seu superior e recebe licença de ensinar de quem tem para isso 
competência, então deve ser admitido (...), contanto que se abstenha das ciências 
proibidas...”.Sobre as “ciências proibidas”, ver: Carlos Arthur R. do NASCIMENTO, cap. “O 
Estatuto Epistemológico das ‘Ciências Intermediárias’, in: De Tomás de Aquino a Galileu. 2a. ed., 
Campinas, UNICAMP/IFCH, 1998.
116 Para Jacques LE GOFF, op. cit., pág. 67  “(...) o ensino consistia essencialmente em comentário 
de textos, os estatutos também mencionam as obras do programa de exercícios universitários. 
Igualmente nesse aspecto, variam os autores segundo a época e o local. Na Faculdade de Artes de 
Paris, a lógica e a dialética se sobressaem , sendo comentado quase tudo de Aristóteles; Já em 
Bolonha não se explicam senão excertos dele, mas se enfatiza a retórica, com De Inventione de 
Cícero e a Retórica a Herennius, como também as ciências matemáticas e astronômicas, 
principalmente Euclides e Ptolomeu. Na Faculdade de Direito de Paris, o Decreto de Graciano é 
o manual básico. A este, os bolonheses acrescentam os Decretos de Gregório IX, as Clementinas e 
as Extravagantes. No Direito Civil, os comentários se apoiam na Digesta... A esses, Bolonha 
acrescentava uma coleção de leis lombardas: o Liber eudorum. A Faculdade de medicina se 
baseava na Ars Medicinae... os teólogos acrescentavam à Bíblia, como textos fundamentais, o 
Livro das Sentenças de Pedro Lombardo e a Historia Scholastica de Pedro, o Devorador(...)”. 
Ver ainda, Bernard GUENÉE. O Ocidente nos Séculos XIV e XV: Os Estados. Trad. Luiza Maria 
F. Rodrigues. S. Paulo, Pioneira/ESUSP, 1981: 79 segs.
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música e a astronomia, as quais ao lado da Botânica, da Física, da Ótica, etc., 

Santo Tomás de Aquino, concebia como ciências intermediárias117.

Preocupado com a falha do papel da universidade 

em relação à sociedade, pois Álvaro estava convicto de que os estudantes deviam 

levar uma vida mais regrada e voltada para os estudos, porquanto,  afinal, era para 

estudar que se deslocavam de suas comunidades para os grandes centros culturais 

urbanos, apontou igualmente outras más atitudes praticadas por eles:

“(...) porque devendo nos dias de festa e domingos ir às 

igrejas ouvir missa completa como são obrigados(...), ou 

vagueiam pela povoação ou estudam, quando as festas 

principais devem ser ocupadas somente com as coisas 

espirituais. Não reprovo que, ouvida a missa, estudem em 

suas casas, porque o estudar é uma obra espiritual e a 

ciência um dom do Espírito Santo (...), gastam os 

dinheiros que recebem de seus pais ou igrejas em 

tabernas, jogos de dados, comezainas, más companhias e 

meretrizes, e voltam à casa vazios, sem consciência, sem 

dinheiro e sem ciência(...)”118.

Mas o Frade galego acreditava que as más condutas 

dos estudantes podiam ser coibidas não apenas, se seus mestres fossem mais duros 

e exigentes com eles, e cioso que estava de uma reforma dos costumes da 

sociedade, não admitia da parte dos estudantes uma conduta contrária aos 

estatutos universitários, e nesse aspecto, ele ainda foi mais duro, ao propor 

                                               
117 Cf. Carlos Arthur R. do Nascimento. Op. cit.: 14 segs. 
118 EPI II. Art. 34o, vol. V, ed. cit.: 335; Álvaro ainda recrimina os estudantes dizendo que  “(...) 
são putanheiros e litigiosos(...), e dissipam a fazenda paterna com meretrizes, como filhos 
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inclusive o uso de castigos corporais para conter a impetuosidade dos 

acadêmicos119. No entanto, para aqueles que eram sérios e dedicados, 

recomendou-lhes que  procurassem os professores que “(...) posto à frente dos 

outros, exerce sobre eles um bom governo(...) Deve porém, o mestre ser idóneo, 

isto é,  honesto e competente na ciência que pretende ensinar (...). Com efeito, o 

mestre deve avantajar-se àqueles que ensina, primeiro nos costumes e depois no 

saber(...)”120. Ora, para Álvaro tais maus comportamentos da parte dos estudantes 

eram também inadmissíveis, de acordo com os papeis que, mais tarde, iam 

desempenhar na sociedade, especialmente aquele de instruir na fé todos os fiéis e 

educar outros jovens pertencentes à nobreza e a outros segmentos sociais. Aliás, 

não esqueçamos que uma das finalidades da Igreja ao manter as universidades, era 

a formação, por exemplo de bons teólogos, de modo que a Universidade e seus 

professores deviam primar-se na formação dos escolares.

Um outro aspecto do quotidiano universitário ao 

tempo de Álvaro Pais, que ele transmite à posteridade, diz respeito à exorbitância 

do valor das taxas escolares para a obtenção dos graus acadêmicos, como ocorria, 

por exemplo, na Universidade de Bolonha onde ele havia estudado e obtido o 

título de doutor in utroque iure121, fato esse que ao seu ver, era um sério obstáculo 

                                                                                                                                
pródigos(...)”. Ibidem, Art. 34o: 341; Isaías, 11,2; Sabedoria, 1, 6; Eclesiástico, 1, 1; 1a a Timóteo, 
4, 13 e Lucas, 15,13.
119 Neste ponto o autor não admitia qualquer tipo de associação de alunos e defende que os mestres 
devem: “(...) ter solícito cuidado em os guardar e romper feias ligações, tal como algumas vezes 
instruí em especial os mestres de Gramática e Lógica, que têm discípulos em casa deles, e os 
quais devem dirigir não tanto pela ciência como nos costumes(...), porque são desobedientes aos 
mestres e freqüentemente lhes resistem, motivo porque devem ser sujeitos a açoites de varas, mas 
de tal modo que não cheguem à vindicta de sangue(...)”. Ibidem, art. 34o , :333.
120 EPI II. Art.34o, vol. V, ed. cit.: 329.
121 EPI II, Art. 34o , vol. V, ed. cit.: 341. “(...) Isto observa-se mal em Bolonha , onde o Arcediago 
de Bolonha que dá licenças exige e recebe de qualquer doutoramento ou licenciando 25 libras 
pela licença. Portanto, também  tu pecaste em Bolonha, embora por graça especial eu não lhe 
tenha pago senão 15 libras. Além disso qualquer doutor que assiste ao exame recebe em 
particular três libras como pelo seu trabalho (...) porque comumente os que estudam Direito em 
Bolonha são perjuros, visto que juram obedecer aos reitores nas coisas lícitas e honestas, e não o 
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para muitos escolares obterem aquele título, porquanto muitos deles ainda tinham 

despesas com o alojamento, a alimentação, o vestuário.122

Para concluir este tópico, convém destacar que 

Álvaro Pais  apresenta em sua obra um modelo de professor a ser imitado, por 

causa de outras qualidades que também possuía. Trata-se de seu conterrâneo e 

parente, frei Gonçalo Gomez Chariño123, professor de Teologia em Paris, eleito 

Ministro Geral no Capítulo de  Assis, em 1304. 

                                                                                                                                
fazem (...) sobrecarregam-se de mais a si e aos seus com despesas quando recebem o 
doutoramento, e por isso é que hoje essas despesas são tabeladas
122  Para resolver esses problemas, os estudante podiam contar com bolsa ou prebenda. Cf. Jacques 
LE GOFF. Op. cit.: 79 segs. EPI II. Art. 34o, vol. V, ed. cit.: 331, em que Álvaro também 
menciona tais privilégios, : “Ora, esses tais que vão ao estudo e não estudam, não gozam do 
privilégio de receber os frutos dos benefícios durante o estudo (...). Determinamos que tenham tal 
benefício os clérigos e monges que permanecem nas sacrossantas igrejas e mosteiros e não 
vagueiam nem descuram de seu mister, visto que lhes fazemos indulto desse benefício 
precisamente para que, deixando tudo o mais, se apeguem ao ministério de Deus(...)”.. Ademais, 
segundo Jacques VERGER, op. cit., págs., 88, 96 e seguintes,  no caso da Alemanha e da França, 
“um terço dos estudantes chegavam ao bacharelato, menos de dez por cento à licenciatura e, a 
fortiori, bem menos ainda ao doutorado”. Convém lembrar ainda que a duração desses cursos era 
demasiado longa, de acordo com os estatutos de cada estabelecimento, “três ou quatro anos em 
artes, seis em medicina, oito a doze em Direito, até quinze em Teologia”, o que com certeza 
aumentavam em muito os custos dos estudos, chegando à exorbitância e causando uma evasão 
cada vez maior nas universidades. 
123 Ibidem, Art. 33º, pág.319.  “(...)Por mim, porém, confesso, que quanto humanamente me foi 
dado saber, nunca vi um mestre especialmente de Teologia e mormente religioso mendicante, 
humilde, paciente, defensor dos pobres, desprendido, mortificado para o mundo, que se desse à 
penitência, seguisse nas virtudes de Cristo verdadeiro mestre, e não ambicionasse o magistério 
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3.4.3. OS  JUIZES, OS ADVOGADOS, OS JURISPERITOS E OS 

PROCURADORES

Este subgrupo social laico é, certamente, aquele que 

Pais conhecia melhor dada a sua formação e experiência profissional no campo 

jurídico. Igualmente seus membros, por motivo semelhante, também 

desempenhavam um importante papel social bastante diversificado, cujo espaço 

de atuação, nessa sociedade em processo de mudança, estava a ampliar-se cada 

vez mais. Com efeito, julgar, condenar e absolver, defender e acusar pessoas, 

oferecer pareceres técnicos jurídicos sobre questões e representar terceiros eram 

misteres que as novas relações sociais exigiam pessoal qualificado, e cremos, não 

foi à toa que Álvaro Pais não só atribuiu-lhe um lugar destacado em sua hierarquia 

social, mas também uma carga de responsabilidade senão maior, de igual teor à 

imputada aos mestres e doutores, como vimos no item anterior. 

Dentre os seus componentes, os mais importantes, 

evidentemente, eram os juizes pelo fato de, em nome do rei e por sua delegação, 

exercerem o poder judiciário, sendo, portanto, funcionários da monarquia. O 

próprio Álvaro destaca o que cabe ao juiz fazer:

“(...)levado por um impulso razoável e eqüitativo, 

condenar os que o merecem, absolver os inocentes, infligir

ou mitigar penas ou multas, negar o que for de negar, 

conceder o que for de conceder(...) regendo-se na medida 

                                                                                                                                
por vaidade e apetite das honras, senão Mestre Gonçalo, professor de Sagrada Teologia, hispano, 
ministro-geral da Ordem dos Frades Menores, que me recebeu na Ordem de Assis(...)”. 
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conveniente, a si e aos súditos e servindo ao Senhor, pois 

a justiça não pode ter comércio com um homem 

celerado(...)”.124

Comecemos, pois, tratando das pessoas aptas a 

exercer esse officium. O Frade galego restringe-o a uma parcela diminuta da 

sociedade, excluindo dele o servo, que “não pode ser juiz nem árbitro(...), 

entretanto se for considerado um homem livre(...)e der uma sentença, essa 

sentença é válida (...)”.125Além destes, estavam proibidos de exercer a 

magistratura, os excomungados, as mulheres, os impúberes, os minus habentes, 

tais como, os surdos, os mudos, os deficientes mentais, bem como os advogados e 

os procuradores. Todavia, a exigência para desempenhar tal mister  era menor no 

tocante às causas temporais, para o que bastariam a competência adquirida pelo 

estudo e a experiência no campo do direito, adquirida através da advocacia. Mas, 

com referência à “magistratura” episcopal e às causas de cunho espiritual, o rigor 

na aplicação do direito, exigia que o prelado, para além da formação específica, 

tivesse um preparo teológico, pelo fato de, em muitas circunstâncias, estar em 

jogo, inclusive a salvação ou a condenação dos fiéis.

Tratando-se  especificamente de causas cíveis e  de 

eclesiásticas, Pais defendia a separação entre as duas jurisdições, de modo que o 

prelado e o magistrado secular, deviam julgar somente as causas da suas 

respectivas competências. Como sabemos, no entanto, segundo o próprio 

depoimento de Álvaro, muitos magistrados seculares interferiam na esfera  

espiritual, pois, “(...) julgam segundo os estatutos das cidades que são contra a 

liberdade eclesiástica, motivo porque são excomungados(...). Recebem os clérigos 

                                               
124 EPI II Art. 41o, vol. V, ed. cit., págs. 391-393.
125 Ibidem, Art. 41o : 393.
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que se refugiam junto deles, quando, sendo eles juizes seculares, deviam remetê-

los ao seu foro eclesiástico (...), alguns, sem terem o dom da ciência, querem ser 

juizes espirituais no foro da alma...”126.

Com respeito, porém, às causas mistas, envolvendo 

eclesiásticos e leigos, como vimos antes, o Bispo de Silves pressupondo a 

preeminência do poder espiritual sobre o temporal, defendia o ponto de vista 

segundo o qual, o papa era a única autoridade para designar um juiz para julgá-las, 

ainda que a pessoa designada para tal, fosse uma mulher, embora, isso fosse 

impossível àquela época. 127 Em consequência, também, do mesmo pressuposto e 

a par do dever de ofício, Pais defendia a tese, de acordo com a qual, os juizes 

seculares que não fizessem justiça aos eclesiásticos, deviam ser destituídos de seu 

cargo. 128

Passemos, agora, a examinar alguns dentre os 

noventa principais crimes/pecados cometidos pelos juizes, arrolados pelo 

Menorita galego,  relacionados com o desempenho do seu officium. Não cumprem 

com o mesmo, por exemplo, porque “muitas vezes não observam a forma do 

                                               
126 EPI II. Art. 41o, vol. V, ed. cit.: 409-411.
127 Maria Helena da Cruz COELHO. Homens, Espaços e Poderes. (Séculos XI-XVI). I Notas do 
Viver Social. Lisboa. Livros Horizonte, 1990: 37-38. “Na sociedade trifuncional medieval, a 
mulher estava afastada das funções dominantes - guerra e mediação do sagrado. a sua condição 
feminina, pela sua debilidade, segundo se queria fazer crer, arredada das actividades guerreiras, 
para o que se requeria força, decisão, espírito de aventura, qualidades que, aos olhos dos 
contemporâneos, eram atributos masculinos. A sua mancha pecadora, descendente de Eva, 
sempre conota malefícios vindos do seu sexo, interditava-lhe os altares e os símbolos do sagrado, 
negava-lhe o lugar de intercessora entre o divino e o humano. Participava, no entanto, na vida 
social e econômica, pelo trabalho: dominando, no que concerne à economia doméstica: 
complementando, no campo ou na cidade o trabalho masculino. ‘À mulher roca e ao marido 
espada’, assim reza o ditado’ (...)”.  Ainda sobre as mulheres, Pais, no Artigo 45o enumera ao todo 
102 crimes ou pecados que elas habitualmente cometiam. A propósito, cfr. tese de doutoramento 
da Prof. Dulce Oliveira Amarante dos SANTOS, antes mencionada. Igualmente título de 
informação, os Artigos 38º e 39º referem-se às testemunhas e aos acusadores, tanto estes quanto 
aquelas, bem como  os “adolescentes” e seus pecados analisados por Álvaro no Art. 44o, 
obviamente não constituem grupos sociais integrantes da Ordo Laicalis, tais como os que já 
examinamos, e os demais que adiante iremos ver, por isso mesmo, não os consideraremos, pelo 
fato de, neste aspecto, a proposta da obra em exame,  não coincidir com nosso objeto de estudo.
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mandato, pelo que não vale o que eles fazem (...)não admitem excepções 

legítimas(...) a não ser que lhes confie a mera execução (...) não fazem dar cópia 

dos depoimentos (...) não marcam dia para a audição da sentença, e procedem

deste modo contra os não contumazes(...)”129.

Embora Álvaro achasse legítimo torturar os 

suspeitos de algum crime, com vista a deles “extrair a verdade” , afirmando, 

porém, que “não se faz para matar” 130, condena a sua prática excessiva, 

propondo, por exemplo, um limite ao suplício do cavalete, ao que parece, 

semelhante ao nosso “pau de arara”, não só por causa dos abusos que eram 

cometidos e da impossibilidade, de muitas vezes, apurar-se, de fato, a verdade dos 

fatos: “(...) quando põem os interrogados no cavalete e aí confessam o que os 

inquiridores querem, e depois de tirados dele negam o que disseram na confissão, 

reconduzem-nos às torturas tantas vezes até que eles perseverem na confissão, a 

qual é nula... Por mim entendo que ninguém deve ser conduzido ao cavalete mais 

de três vezes(...)”131, mas também porque havia muitos juizes que, ao decretarem 

a punição dos malfeitores, o fazem com “sadismo”, pois “deleitam-se com as 

penas e não se condoem dos punidos”132, esquecendo-se de que o fim imediato  

da justiça é a reparação do delito cometido.  Por isso, instrui e orienta os seus 

leitores magistrados, dizendo-lhes o seguinte: (...)punindo ou perdoando, somente 

se age bem, se com isso se corrigir a vida dos homens(...) Entenda-se também 

que, quando por delito se aplica uma multa, deve-se com ela satisfazer os 

                                                                                                                                
128  EPI II, Art. 41º ed. cit, pág. 397: “E o juiz secular, que nega justiça a clérigos ou pessoas 
eclesiásticas, à terceira advertência perde a jurisdição como vem no  Livro dos Feudos, na 
constituição de Frederico hac ebdictali”.
129 EPI II. Art. 41o, vol. V, ed. cit.: 397.
130 Ibidem, pág. 401.
131 EPI II. Art. 41o, vol. V, ed. cit.: 401.
132 EPI II. Art. 41o, vol. V, ed. cit.: 399.
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lesados(...). Ainda quanto à correção, julgo que, em regra, se deve infligir a pena 

mais temível(...)”.133

Noutra passagem denuncia, acusa e chama  muitos 

deles de assassinos, pelo fato determinar  que os criminosos fossem punidos com 

torturas, cujos carrascos, por falta de humanidade, bom senso, ou quiçá, levados, 

ainda por outros motivos, excediam-se na aplicação do castigo: “De tal modo 

torturam assim contra as leis, que os torturados correm perigo de morte, sendo 

por tal motivo os torturadores e o péssimo juiz que tal ordena homicidas e 

irregulares.”134

Noutro lugar, Álvaro reitera a mesma denúncia, 

inclusive, não poupando também os prelados porque consentiam abusivamente na 

prática de torturas, pois : “(...) muitas vezes fazem e admitem se faça o juízo de 

ferro e água candente(...), muitas vezes os juizes eclesiásticos fazem o juízo de 

sangue(...), querem fazer justiça por via de inquirição a pessoas a quem compete 

o juízo ou acção directa(...)”135.

O Frade galego igualmente atesta que muitos dos 

magistrados de seu tempo, conquanto, ao julgar as causas o devessem fazer de 

maneira equânime e imparcial, com ânimo sereno e tranquilo, ao contrário, 

“furiosos, irados, tumultuosos e soberbos”, proferiam  “muitas vezes sentenças 

furibundas (...)”.136Para mais, não estudavam o processo com cuidado, e o que é 

bem pior, emperravam a justiça, retardando a prolatação da sentença, e onerando 

                                               
133 EPI II. Art. 41o, vol. V, ed. cit.: 399.
134 EPI II. Art. 41o, vol. V, ed. cit.: 399.
135 Ibidem: 415.
136 EPI II Art. 41º, vol. V, ed. cit., pág. 405.
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as partes com mais despesas137, e ainda eram negligentes no cumprimento do seu 

dever, não respeitavam o iustum e agiam com parcialidade: 

“(...) não punem os crimes e não trazem diante dos olhos a 

eqüidade(...),não repelem os excomungados publicamente, 

se não se opõe excepção contra eles (...). Porque não 

ouvem pacientemente os advogados(...), ou ouvem mais o 

advogado duma parte que o da outra, fazendo acepção de 

pessoas (...)”138.

Noutra passagem, o Bispo de Silves tornar a increpar 

duramente os juizes por causa de, ao julgar, não observarem os procedimentos 

consagrados pelo Direito; por serem negligentes com o andamento da causa, 

devido à pobreza das ou de uma das partes; por favorecerem a um dos litigantes, 

pois:

“(...) permitem que os espoliados sejam levados à sua 

presença e acusados antes de serem integralmente 

restituídos (...), amiúde prosseguem o julgamento com réu 

ausente (...), muitas vezes não se interessam pela causa, 

pelo facto de o autor ou defensor em juízo ser pessoa 

muito modesta(...), e muitas vezes no julgamento fazem 

acepção de pessoas (...)”139.

A propósito, aliás, das custas processuais o 

Franciscano nota o seguinte: “(...) não taxam fielmente as custas de acordo com a 

                                               
137 Ibidem, pág. 405: “(...)não são diligentes e cautelosos em esquadrinhar e examinar 
rigorosamente tudo no processo, como devem(...)Protelam as causas e não as decidem 
prontamente como podem, no que pecam muito gravemente, agravando as partes com trabalhos e 
despesas(...)”.
138 EPI II. Art. 41o, vol. V, ed. cit.: 407.
139 EPI II. Art. 41o, vol. V, ed. cit.: 415.
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qualidade das pessoas e da acção(...)”140. Ademais, semelhantemente, como os 

juizes ao sentenciar os réus com penas pecuniárias, podiam reter para si uma 

parcela da mesma, era muito comum  corruptamente abusarem desse direito.

Álvaro, apresenta-nos, enfim, um modelo de 

magistrado correto, de acordo não somente com sua concepção religiosa e moral, 

mas também com o officium que desempenham em proveito da parcela da 

Societas christiana que estava sob a sua jurisdição:

“Realmente, os juizes não devem condescender com os 

que julgam maus, nem comover-se com as preces dos 

desditosos, porque isso não é próprio do juiz firme e recto, 

cujos movimentos de alma se revelam no rosto (...). 

Coloque-se o juiz numa situação intermédia e não revele 

em nenhuma interlocução o que sente(...)Seja 

misericordioso para os corrigíveis e severo para os 

incorrigíveis (...)”.141

E um pouco mais adiante, faz-lhes uma séria 

advertência, a respeito do que os aguarda, na outra vida, ainda que durante esta 

consigam passar incólumes, apesar de seus delitos:

“Por último, sempre que o juiz por dolo, ignorância, 

maldade, negligência, medo ou por qualquer outro 

corrupto motivo, omite algo do que deve fazer em juízo, ou 

faz o que não deve fazer em prejuízo das partes ou parte, 

                                               
140 EPI II. Art. 41o, vol. V, ed. cit.: 407.
141 EPI II. Art. 41o, vol. V, ed. cit.: 405.
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fica-lhes responsável, no foro da alma e no foro judicial, 

pelos danos e pelo interesse(...)”142.

Abaixo dos juizes, ainda que nem sempre 

hierarquicamente estejam subordinados aos mesmos, parece-nos que devemos 

enquadrar os advogados, os jurisperitos e os procuradores, cujo requisito principal 

para o exercício das respectivas atividades era ser graduado em Direito. Por 

conseguinte, quem não o preenchesse estava automaticamente proibido de as 

exercer. Para além disso, excluiu dessa profissão os menores de 17 anos, os 

portadores de cegueira e surdez, as mulheres, os condenados à morte, os pagãos 

ou infiéis, os excomungados, os estudantes de Direito de Paris143, os corruptos, 

envolvidos em casos de extorsão144, os hereges.

Ao que parece, nosso autor, por sua conta e risco, e 

obviamente influenciado por toda uma literatura cristã, define os espaços 

específicos  deste ou daquele subgrupo social, dando-nos margem para interpretar 

o seu pensamento da seguinte forma: se de um lado, ao excluir diversos 

indivíduos  do exercício desta ou daquela profissão, limitava o acesso aos cargos 

administrativos, eclesiásticos e civis, apenas aos letrados, aos bons profissionais e 

aos bem relacionados, por outro lado, não deixou de exigir dos mesmos uma 

conduta moral sumamente idônea no tocante ao exercício de sua profissão, 

comportamento esse que repercutia positivamente sobre toda a sociedade.

                                               
142 EPI II. Art. 40o, vol. V, ed. cit.: 317.
143 A discriminação de Álvaro Pais relativa aos estudantes da Universidade de Paris pode ser 
explicada pelo esclarecimento prestado por  Le GOFF, op. cit., pág. 30: “Assim, Paris, tanto na 
realidade como simbolicamente, é para uns a cidade-luz, a fonte de todo prazer intelectual; e, 
para outros, antro do diabo, onde mesclam as perversões dos espíritos assolados pela depravação 
filosófica e as torpezas de uma vida em meio ao jogo, ao vinho e às mulheres. A grande cidade é 
lugar da perdição: Paris é a Babilônia moderna(...)”. Parece-nos, entretanto, que esse 
menosprezo decorria também da rivalidade profissional e intelectual que havia entre os estudantes 
e mestres da Universidade de Bolonha, à época, a mais célebre no campo do Direito, e os das 
faculdades de Artes e de Teologia da Universidade de Paris.    
144 EPI II. Art. 35o, vol. V, ed. cit.: 347 segs.
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As denúncias respeitantes aos pecados dos 

advogados, que incluem a corrupção nos meios judiciários, contribuem para que 

tenhamos uma idéia de como funcionavam os tribunais civis e eclesiásticos, a 

propósito da visão de nosso autor, numa sociedade, cujas relações de poder 

restringiam-se ao pactos de fidelidade entre vassalo e suserano, senhor e servo145. 

Aos olhos de Álvaro, o vassalo tinha por obrigação 

obedecer incondicionalmente ao seu senhor. Notamos que o ideal de justiça 

pelagiano ganha um caráter escatológico, pois, nos casos de corrupção, tanto o 

vassalo como o senhor responderiam no foro da alma (consciência) por seus atos, 

o que aliás teria uma dimensão muito maior que o foro  cível. Todavia, notamos 

que procedimentos como os de Álvaro revelam muitas vezes as concepções dos 

setores tradicionais da Igreja quanto à manutenção da ordem vigente e em 

detrimento de problemas sociais. 

Ademais, as denúncias apresentadas espelham não 

só a negligência dos advogados para com os processos arrolados nos tribunais 

civis e/ou eclesiásticos, favorecendo alguns e preterindo  outros, mediante o 

numerário recebido, bem como questiona a conduta moral do profissional do 

Direito, que se deixa levar pela corrupção, pela extorsão e pelo suborno, 

prorrogando as causas em proveito próprio e/ou de uma das partes em consórcio, 

em detrimento da outra, bem como por não possuir competência para gerir o caso, 

como é exposto no trecho abaixo: 

“...Porque contra a consciência fomentam causas 

desesperadas, e disto gloriam-se alguns como se foram os 

                                               
145 Amparado nas proposições do papa Inocêncio III, nosso autor denunciava os advogados porque 
“(...) alguns sendo vassalos de senhores, não querem advogar por eles nem servi-los na 
advocacia, quando são obrigados a isso por um pacto; se não são obrigados por pacto então é 
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mais  subtis advogados (...) Porque se esforçam por obter 

dilações supérfluas, apenas para fugirem ao julgamento e 

o processo se arrastar(...), porque, recebido o salário, não 

curam da causa, nem a estudam, nem velam por ela, e, 

assim, por negligência deles, às vezes o cliente perde uma 

boa causa, motivo porque ficam responsáveis (...), alguns 

sabem-se ignorantes e insuficientes, e, no entanto, 

recebem salário, resultando dessa insuficiência perderem 

a causa (...), não visam a justiça, mas o ganho(...)”146.

Com relação aos clérigos que exerciam a  advocacia, 

as denúncias de Álvaro concernem, especialmente, à corrupção e à desobediência 

aos seus superiores. 147

Dentre os inúmeros pecados imputados aos 

advogados, encontra-se o caso de este advogar em causa que envolvesse um 

herege. A ótica pelagiana a esse respeito, por certo também reflete a concepção da 

maioria dos  eclesiásticos  de seu tempo. Agindo com extrema rigidez neste caso, 

imputava também ao advogado o crime de heresia, sendo vedado a ambos todo e 

qualquer tipo de defesa. Assim, o advogado poderia ser suspenso do seu ofício, 

incorrendo igualmente em infâmia e perjúrio contra a sociedade cristã, podendo, 

inclusive, também ser excomungado. O herege só viria ter  direito a um advogado, 

                                                                                                                                
diferente(...), porque berram e disputam conflituosamente, quando o que devem é defender o seu 
feito e o direito de maneira calma e serena”. Ibidem, art. 35o: 351.
146 Álvaro, no caso das causas em litígio previa, além da restituição que em sua visão era 
obrigatória, o pagamento de multa judiciária. A esse respeito diz que ‘não é lícito ao advogado 
fazer arrastar de propósito a demanda’. Agindo dessa forma, “(...) deve ser punido pelo juiz com a 
pena de duas libras (...). Porém se querem salvar-se, restituam as coisas violentas e 
maliciosamente adquiridas, pois, no dia do juízo não haverá alegações por mais brilhantes, que 
lhe valham (...).EPI II. Art. 35o, vol. V, ed. cit.: 343, 345 e 353 e Art. 46o: 525.
147 EPI II. Art. 35o, vol. V, ed. cit., pág. 351: “(...) Porque sendo religiosos, quando advogam 
nalgum caso lícito, recebem presentes (...), porque sendo monges, advogam a favor do seu 
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caso viesse a negar a heresia148 dita ou cometida. Subentende-se daí que o aparato 

judicial encontrava-se nas mãos do clero e as regulamentações que este viesse a 

fazer por si só bastariam à sociedade149. 

Outrossim, devemos lembrar que os textos legais 

eram afixados nas portas da igreja matriz e ou  da catedral, e ainda, ou o arauto a 

proclamava em praça pública. Mas, apesar de a lei ter de ser aplicada a todos os 

segmentos sociais, nem todos tinham acesso à justiça, ou podiam pagar pelos 

honorários de um advogado150. 

Reiteramos novamente que os motivos que levaram 

o Bispo de Silves a descrever meticulosamente os pecados e delitos cometidos 

pelos causídicos em geral, consoante as funções que exerciam na sociedade, 

certamente a partir do que viu e ouviu nos tribunais civis e eclesiásticos, e o 

modelo de conduta que apresentou em sua obra para os mesmos, é porque julgava 

que deviam ter uma conduta moral irrepreensível. Por isso, entre outros delitos 

que cometiam, diz que: “(...) alegam leis falsas, e pervertem o seu entendimento 

mentindo, afastando-se da verdade, interpretando-as a seu arbítrio e com 

parcialidade (...) Mas actuando contra a consciência edificam para sua 

condenação eterna...”151.

                                                                                                                                
mosteiro sem licença do abade (...), advogam contra a sua Igreja, bispo ou patrono, caso em que 
merecem perder o benefício...”.
148Cf. Marcello CAETANO. História do Direito Português. Lisboa, Verbo, s/d: 555 segs.
149 Segundo Álvaro Pais, os juristas pecam ao advogar “...por hereges condenados, motivo porque 
são suspensos do seu ofício para sempre e incorrem em infâmia perpétua (...), o que o Ostiense 
entende e aplica aos hereges notados de excomunhão pela Igreja, isto é, aos excomungados 
denunciados como tais(...). Aliás, se nega ser herege, dá-se-lhe defesa por si e por advogado (...)”.
Ibidem, art. 35o: 351
150 Marcello Caetano, salienta que aplicação da justiça ao povo, quanto ao Direito Civil, era 
discriminatório: “(...)Mantém-se porém, a discriminação das classes sociais, com penas diferentes 
para o mesmo facto conforme o autor fosse pessoa vil, homem honrado ou fidalgo. A estes por 
exemplo, não podiam ser aplicados açoites e, em geral, estavam isentos de tormentos”.  Op. cit.: 
554
151 EPI II. Art. 35o, vol. V, ed. cit.: 345.
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A propósito, Álvaro Pais recomenda-lhes, entre 

outras coisas que, ao exercerem sua profissão, não se esquecessem dos menos 

favorecidos, atendendo-os graciosamente: “(...)Por outro lado, também é 

obrigado a dar consulta grátis ao pobre, quando sem grande trabalho pode 

responder (...). Mas, se o que pede conselho for rico, pode receber o salário pelo 

conselho(...)”.152 Recomenda-lhes, outrossim, julgando que esse era também um 

requisito moral para o exercício da advocacia, que na condição de pessoas 

instruídas, deviam esclarecer os seus clientes usando, antes uma linguagem 

simples e acessível, ao invés empregarem apenas os jargões técnicos. 153

Os advogados podiam exercer, ainda, os ofícios de 

jurisperitos e de assessores dos juízes, integrando o corpo administrativo dos 

tribunais, na condição de conselheiros nas causas penais - cíveis e/ou eclesiásticas, 

bem como dos reis e outros dignitários seculares. Além disso, os advogados 

podiam, também, ser procuradores. Álvaro, porém, considerava inaptos para o 

exercício dessa função, além dos indivíduos anteriormente mencionados:“(...)o 

infame(...),o acusado de crime(...),o constituído por um excomungado(...),o 

clérigo constituído em qualquer grau não deve ser nomeado procurador da 

demanda (...)no entanto, nas cíveis, pode sê-lo em favor das pessoas 

miseráveis(...)”154,pois que , a esses indivíduos faltava evidentemente idoneidade 

moral para representar terceiros e cuidar dos negócios e interesses deles, uma vez 

                                               
152 EPI II. Art. 46o, vol. V, ed. cit.: 527.
153 EPI II. Art. 35o, vol. V, ed. cit, pág. 353: (...) Frente ao iletrado devem os advogados falar em 
linguagem vulgar... ‘Entendes o que digo? Ou queres que me explique melhor? Presta atenção, 
pois vamos empregar palavras simples para pôr o assunto diante dos teus olhos’(...)..
154 EPI II. Art. 37o, vol. V, ed. cit., pág. 359. No Artigo 36o, que versa sobre os jurisperitos, as 
poucas referências que Pais faz a respeito deles, assumem uma conotação nostálgica e saudosa, à 
pág. 355: “(...)Em Itália estes tais chão (são) chamados sapientes. Sucede freqüentemente as 
partes pedirem ao juiz sapiente para decidir por ele um artigo incidental ou principal, a expensas 
do requerente ou, se houver acordo, à causa de  ambas as partes. Outrora, estes sapientes eram 
constituídos pelo príncipe, e a sua opinião tinha força de lei(...). Hoje, porém, já não se encontram 
estes sapientes(...)”. 
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que, o procurador para o bispo de Silves era aquele “(...)que recebe de quem pode 

mandar a incumbência de gerir um negócio(...)”155. 

Com efeito, sabemos que as pessoas, pouco importa 

a sua posição social, e as instituições, entre outras, as dioceses, as comunas, as 

vilas e as cidades, as congregações religiosas, as corporações de ofícios, as 

universidades, os condados, termo esse aqui tomado genericamente, necessitavam 

dos serviços profissionais especializados dos procuradores, os quais as  

representavam junto aos tribunais civis e eclesiásticos. Entretanto, Pais igualmente 

os criticou porque ou eram relapsos no cumprimento dos seus deveres ou 

aproveitadores cobrando por tais serviços somas elevadas de dinheiro.

Em seguida, Álvaro Pais simultaneamente arrolou 

alguns maus comportamentos dos procuradores e indicou de que modo tinham de 

corretamente proceder: 

“(...)não defendem plenamente o seu senhor, pois devem 

fazer tudo o que este faria se estivesse presente (...). 

Porém, o procurador é principalmente obrigado a três 

coisas: ir a juízo quando convocado, obedecer aos 

mandatos justos, e não se afastar sem licença (...),amiúde 

confessam contra o senhor por maldade ou corrupção, e a 

confissão do procurador prejudica o senhor(...) 

freqüentemente tratam as causas e negócios dos senhores 

mal, negligente e fraudulentamente, sendo por isso, 

obrigados no foro da consciência ao interesse dos 

senhores (...)”.156

                                               
155 EPI II. Art. 37o, vol. V, ed. cit.: 357.
156 Ibidem.  Art. 37o, pág. 361.
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3.4.4. OS TABELIÃES E NOTÁRIOS

Eles constituem o último subgrupo social do 

conjunto maior que podemos chamar de letrados, os quais, como os demais, há 

pouco referidos, desempenhavam um officium social técnico, de quem essa nova 

sociedade em transformação, e não só as autoridades, mais quase todas as pessoas, 

desde então, iriam passar a depender cada vez mais. 

Entretanto, segundo Álvaro, eles igualmente não 

cumpriam bem com os seus deveres, porque procediam de maneira moralmente 

incorreta, pelo fato de terem jurado ser fiéis testemunhas do que lhes havia sido  

dito, todavia, registravam somente parte do que tinham ouvido; porque muitos 

exerciam irregularmente a profissão, dado que não tinham sido nomeados pelas 

autoridades competentes, usurpando o direito de outrem; e enfim, porque muitos 

deles rasuravam de várias maneiras os documentos oficiais157. 

Um pouco mais adiante, o Prelado galego censurou-

os severamente porque também não datavam, assinavam e autenticavam os 

documentos que redigiam de acordo com a praxe em vigor; porque no caso dos 

contratos, (de compra e venda de terras, de mercadorias, de negócios financeiros, 

de serviços prestados), não constavam nem o nome das partes contratantes e 

tampouco das testemunhas; porque alteravam sua letra, e ainda, porque, após as 

                                               
157 EPI II. Art. 40º, vol. V, ed. cit. págs. 383-385: “(...)porque jurando, entre os mais exercer 
fielmente o seu ofício sobre as coisas que virem e ouvirem e em favor de ambas as partes, não o 
fazem, pois põem no instrumento mais ou menos do que vêem ou ouvem. Incorrem, por isso, no 
vício de falsidade e perjúrio(...)alguns confeccionam os instrumentos, sem terem sido nomeados 
notários por quem os pode nomear, isto é, o papa ou imperador. O mesmo creria de qualquer rei 
em seu reino onde tem jurisdição e mero império(...) rasuram, riscam ou apagam em lugar 
suspeito, como na Incarnação ou indicção ou em todos os lugares principais... razão porque todo 
o instrumento se torna suspeito, pois não deve aparecer rasurado, nem riscado, nem apagado, 
nem viciado em nenhuma parte(...)”. 
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assinaturas, aditavam mais coisas ao documento, procedimentos esses que 

tornavam o documento, no mínimo suspeito, quando não, falso, o que denotava 

ma fé da parte dos mesmos, e subrepticiamente, interesses pessoais escusos.158

Ainda, um pouco mais adiante, Álvaro transcreveu 

propositadamente uma fórmula padrão de contrato de compra e venda que, no seu 

entender, era completamente nula, tal a concisão equivoca de seus termos.159

Na continuação do texto, sem meios termos, o Bispo 

de Silves  acusou os tabeliães e notários de falsários, e  em muitas circunstâncias, 

de prestar  ilegalmente seus serviços aos usurários, da apropriação indevida dos 

bens pertencentes a outrem, em proveito de si próprios ou de terceiros, de 

extorsão, ao cobrar taxas abusivas pelos serviços que prestavam, pelo que tinham 

de restituir o devido a todos que haviam lesado. Por isso, recomendou às 

autoridades que viessem a ler sua obra e que encontrassem tais indivíduos, que os 

destituíssem de seus respectivos cargos, por causa não só do mal que causavam a 

terceiros, mas também porque eram perjuros, e que os punissem conforme os 

rigores da lei.160

                                               
158EPI II. Art. 40o, vol. V, ed. cit., pág. 387 “(...) não põem o nome do papa, imperador ou rei, ou 
o ano do pontificado, império, cônsul ou potestade, sob cujo governo o instrumento foi 
confeccionado(...) não põem o mês, dia e indicação. Ora, pelo Direito todos estes elementos 
devem ser postos, para os instrumentos não parecerem adulterinos(...)algumas vezes os notários 
não assinam, tornando-se por isso, o instrumento suspeito. Ou também, quando o contrato é 
celebrado por escrito, as partes não assinam (...)sobrescrevem ou subscrevem, depois de 
completado o instrumento, acrescentando algo no fim; parece com isso, falso o instrumento 
(...)diversificam a sua letra, tornando-se por isso suspeitos os instrumentos, pois a letra não é 
semelhante (...)não fazem menção no instrumento de que o contrato teve a presença de 
testemunhas(..)”.
159 Ibidem, pág. 387:  “(...)abreviam de tal modo a abreviatura ou nota, que não se entende o que 
quer dizer, como fazem todos os dias os tabeliães escrevendo [“Neste mesmo ano e dia e em tal 
mês, Pedro vendeu pelo preço de x libras a sua herdade a Henrique, que declara, etc... Foram 
fiadores G. e B., declaração, etc... tal como várias outras coisas, etc...(...) Deste modo, se o 
notário morrer, não se pode recorrer com êxito a tal nota(...)”.
160 EPI II. Art. 40o, vol. V, ed. cit., págs.389-391 “(...) às vezes fazem transcrever os instrumentos 
por outrem, e nem por assinatura nem com a própria mão (...),e então o instrumento não 
vale(...)fazem cientemente instrumentos sobre usuras, sendo, por isso, por outro modo legítimo 
fazem conhecer que foi feito com a sua autorização (...) dizem ter assinado perjuros (...)pois, 
quando são nomeados, juram que não farão isso (...)recebem um preço maior que o ordenado 
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OS MEMBROS DÉBEIS DA SOCIEDADE

3.4.5. MERCADORES, PRESTAMISTAS E ARTÍFICES 

Álvaro inicia a descrição desse subgrupo social com 

os seguintes dizeres: “Expostos os crimes dos maiores e mais responsáveis 

membros da Igreja, passemos aos membros débeis e comecemos pelos vícios dos 

mercadores”161, o que nos possibilita verificar efetivamente como ele estratificou 

a Ordo laicorum, considerando como muito mais importantes os subgrupos 

anteriormente referidos, dadas a sua função e responsabilidade correspondente, do 

que estes e os outros mais que adiante veremos. 

De imediato Menorita galego estabeleceu uma linha 

divisória entre os mercadores e os artesões, com vista a primeiramente descrever 

os pecados cometidos respectivamente por uns e outros, e depois, propor-lhes, em 

separado, uma conduta moral de ação correta. Assim, ao compará-los entre si, 

privilegia os últimos, porque no seu entender, estes exerciam uma atividade 

proveitosa a todos, ao transformar as matérias primas em objetos úteis, enquanto 

os primeiros dedicavam-se a vender mercadorias exclusivamente com o propósito 

de obter lucros, comportando-se como os usurários, cuja prática era castigada pela 

Igreja com a excomunhão.162

                                                                                                                                
nessa terra, sendo por isso, no foro da penitência, obrigados à restituição do que receberam a 
mais, como se se tratasse de um crime de concussão(...)”.
161 EPI II. Art. 42o, vol. V, p. 417. 
162 EPI II. Art. 42º, ed. cit., vol. V, págs. 417 e 427. Aqui, Álvaro Pais ampara-se nas palavras de 
S. João Crisóstomo que disse: “Todo aquele que compra uma coisa, não para a vender íntegra e 
inalterada, mas para da sua matéria fazer alguma obra, esse não é negociante [mas artífice]. Mas 
aquele que compra uma coisa para a vender íntegra e inalterada e obter lucro, esse é mercador, o 
qual é expulso do templo de Deus(...)compram uma coisa.. para dessa matéria fazerem um obra, 
como do ferro uma chave, um cravo, um ferrolho ou uma ferradura, da matéria uma arca ou um 
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Para Álvaro, os comerciantes assemelhavam-se aos 

vendilhões do templo Jerusalém que, dali foram expulsos por Jesus porque 

estavam a comerciar toda sorte de coisas na casa de Deus. Em contrapartida, o 

exemplo de mercador desejado por ele, assemelhava-se ao do próprio Cristo, 

mercador por excelência.163

O autor demonstra o seu desprezo pelos 

comerciantes ao acusá-los do exercício de negociatas e de enriquecimento ilícito, 

atribuindo-lhes uma conduta duvidosa164 na condução de seus negócios. Para 

Álvaro, a mercancia em si não era um pecado, o mau comportamento dos 

indivíduos que a essa atividade se debruçavam é  que era condenado por nosso 

autor.

Apesar de Pais preterir muitas vezes a atividade 

mercantil por causa da má conduta dos mercadores, e uma das razões com certeza 

seria o monopólio comercial/financeiro feito pelos judeus e/ou usurários, admitia 

ele próprio que os clérigos realizassem um comércio lucrativo. A isso justificava,  

argumentando que os religiosos que não possuíssem outro ofício para o seu 

sustento, senão a mercancia, poderiam exercê-la negociando os diversos artigos 

por eles produzidos165. Todavia, cobrava dos religiosos uma conduta 

                                                                                                                                
escano, do linho uma rede, do papel um livro, e coisas semelhantes...”.  Cf. ainda, Antônio Borges 
COELHO. Clérigos, Mercadores, “Judeus” e Fidalgos. Lisboa, Editorial Caminho, 1994, p.26. 
163 EPI II Art. 42o, vol. V, p.419. “...O senhor expulsando do templo os que nele compravam e 
vendiam... deu a entender que o mercador nunca ou raro pode agradar a Deus (devido à cobiça, 
as fraudes e mentiras)”. Cf. também Mt. 21, 12-13; Mc. 11, 15-19; Lc. 19, 45 s e João 2, 13-22. 
164Op. cit., vol. V, art., 42o , p. 419. Cf. ainda: Sl. 70, 15. A esse respeito Álvaro Pais cita S. 
Gregório que diz: “(...)é difícil não intervir pecado no comércio entre comprador e vendedor (...). 
‘A qualidade do lucro acusa ou revela o negociante’; comentando isto, diz a glosa que isso é 
natural nos contratantes, isto é, a natureza corrupta inclina-os a enganarem-se 
mutuamente(...).Mas embora isso seja natural, não os desculpa(...)”. O prelado silvense afirma 
que “(...)Salvam-se, pois, alguns mercadores, porque não é a mercancia e negociação que é 
proibida, mas o pecado que nela facilmente se comete(...).E, por isso, nenhum cristão deve ser 
mercador, ou, se o quiser ser, seja lançado fora da Igreja de Deus...”. 
165 Ibidem, art.46o, p. 551. A esse respeito Álvaro aconselhava os clérigos: “... a que com licença 
do seu bispo, se ele é santo (o que hoje raramente acontece), ou do seu confessor, se ele buscar as 
coisas de Deus, soubessem quanto podiam lucrar na medida do trigo, vinho, azeite e semelhantes, 
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irrepreensível, pois, a seu ver, nenhuma transação comercial poderia ser feita de 

maneira honesta166. O trecho abaixo ilustra o que acabamos de dizer com respeito 

à exigência de um bom comportamento dos prelados que se dão ao comércio, 

além de nos dar pistas sobre essa atividade nos principais centros de comércio da 

Itália. Outrossim, expõe as relações corruptas do clero ao lidar com usurários:

“Concretamente, são mercadores os familiares, 

secretários, gestores de negócios, e assessores principais 

de alguns prelados da Igreja, especialmente os de 

Florença, Sena, Toscana e outras províncias. Alguns 

destes mercadores enriquecem exercendo continuamente a

usura com dinheiros das igrejas, e pagando a certos 

prelados uma parte a título de participação, mercancia ou 

sociedade pelos dinheiros vindos desses prelados ou dos 

rendimentos dos benefícios que conseguem para os seus

parentes. E freqüentemente sucede que esses mercadores, 

se não pagam a contado aos prelados o lucro do dinheiro 

que têm deles, pagam-lhes, no entanto, com panos, vasos 

de prata, ornatos eclesiásticos e outras grandes 

dádivas(...). E, embora àquelas coisas chamem dádivas, 

elas constituem usura, porque nem os mercadores lhas 

                                                                                                                                
ou por quantas libras podiam vender a mais do que compravam, em recompensa do trabalho e 
dalgum lucro de que vivessem, por não terem outra arte de que se sustentar, e das despesas. E, se 
deste modo vendessem sem mentira, eu crê-las-ia seguras quanto ao pecado na negociação”.
166 EPI II. Art. 42o, vol. V, p, 419 e Art. 46o: 551-553. Álvaro salienta que não é atividade 
mercantil  em si mesma que é a causa o pecado, mas a finalidade com que é realizada, e admite  
que o pecado existe entre as partes que negociam: “(...) diz Gregório que é difícil não intervir 
pecado no comércio entre comprador e vendedor(...)”. ‘Que dizer dos que fazem bestas, arcos, 
lanças, gládios, cutelos, tóxicos ou venenos, sapatos ornados, aurifrígios, dados ou ganizes, 
coroas de rosas e outros vãos ofícios, de cujo lucro vivem vendendo ou comprando? Nestes o que 
mais importa é considerar a intenção, porquanto se fazem estas coisas para outrem abusar  delas, 
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dariam, se não tivessem dinheiros deles, nem os prelados 

lhes emprestariam o dinheiro, se deles recebessem, em vez 

de tais proveitos, prejuízos(...)167.

Para além das denúncias feitas aos mercadores, 

Álvaro Pais aceitava o comércio por considerá-lo necessário à sociedade. Todavia, 

impunha-lhe como finalidade atender a demanda de produtos exigida pela  

população e/ou as necessidades próprias dos indivíduos que dessa atividade 

sobrevivessem. Nota-se que para Álvaro a atividade comercial, possuía, como as 

demais profissões elencadas por ele, um fim específico, visando uma utilidade 

comum.168

Tratando-se de comércio, a cidade é o palco de todas 

as mudanças e às suas margens vivia um número razoável de comerciantes. Não 

nos esqueçamos das feiras e dos mercados, que desempenhavam importante papel 

social e econômico para a vida urbana, por oferecerem, como salienta Le Goff, 

condições de trocas e possibilidades de modernização169. 

Some-se a esse contexto a presença dos banqueiros, 

atividade a que se dedicavam os judeus, que, além de cambistas, tornaram-se 

usurários por excelência, posto que eram um dos poucos grupos sociais a ter 

capital de giro para realizar empréstimos aos cristãos. Esse tipo de transação 

                                                                                                                                
pecam mortalmente fazendo-as e vendendo-as, devendo também dos pecados daí resultantes ser-
lhes imputados(...)”. 
167 EPI II. Art. 7o, vol. IV, p.325.  
168 EPI II. Art. 42o, vol. V, p.421 e Art. 46o: 553.A esse respeito Álvaro Pais expõe seu ponto de 
vista, dizendo: “... No entanto, se o mercador ou negociante ou taberneiro ou estalajadeiro, que 
vive desta arte, para se sustentar compra barato e vende mais caro convenientemente e sem 
fraude, eu não direi que comete pecado(...)e ainda porque o mundo dificilmente passaria sem eles. 
Realmente importa que haja tabernas, estalagens e lojas por causa dos transeuntes e da vida 
comum dos homens, pois muitas regiões pereceriam, se os mercadores não lhes levassem 
alimentos e outras coisas necessárias(...). Porém, se as coisas não se adaptam ao uso humano sem 
pecado, como os aurifrígios e as pinturas que se fazem para vanglória apenas, e o mau e 
mortífero veneno, então pecam mortalmente exercendo, fazendo, mantendo ou vendendo ou doutro 
modo alienando essas coisas...”. 
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comercial, que era feito,  somente por judeus, em meados do século XIII, passa a 

ser realizado pelos prestamistas (genoveses, venezianos...), despertando a 

malquerença da sociedade e da Igreja.  Nesse contexto de mudanças eminentes 

reitera Álvaro Pais:“(...)pecam, porque sob a capa da piedade e liberalidade 

encobrem as usuras, vendendo a prazo por preço superior ao que devem(...) 

pecam, enganando-se mutuamente uns aos outros com contratos mesmo 

verdadeiros(...).De facto, vender mais caro do que se compra, é pecado e lucro 

desonesto(...)”170. 

O Prelado silvense, ao acusar os mercadores da 

prática da usura refletia por certo o pensamento corrente entre os eclesiásticos, 

que condenavam todo e qualquer tipo de transação comercial que envolvesse 

empréstimos a juros171 ou qualquer outro tipo de lucro, o que obviamente não era 

compatível com os interesses da incipiente burguesia que buscava abrir terreno 

para as suas aspirações, reivindicando uma maior liberdade fiscal e de comércio. 

Nesse sentido, os contatos entre a nobreza e os 

mercadores davam-se através de uma relação de trocas e de interesses mútuos, e 

até de interdependência, embora houvesse uma contradição clara entre esses dois 

segmentos sociais. Não nos esqueçamos, que além de se dedicarem ao comércio 

de importação e exportação os mercadores, salienta Oliveira Marques, podiam ser 

                                                                                                                                
169Jacques LE GOFF. Por Amor às Cidades. Trad. Reginaldo C. C. de Moraes. S. Paulo, UNESP, 
1998: 33 segs. 
170 Cf. EPI II. Art. 42o , vol. V, ed. cit.: 421.
171 EPI II. Art. 42o, vol. V, ed. cit.: 421 e art. 47o:  565. Sobre a prática de usuras Álvaro defende a 
restituição em caso de roubo por uma das partes, como única condição para a absolvição de  tão 
grave pecado: “Que dizer então, se alguém ofender outrem por outra causa? Ora bem, qualquer 
teólogo admite que a questão pode ser tratada por acordo, e parte do devido perdoada por ajuste; 
doutro modo, seria inútil o título sobre as transações. E porque não dizer o mesmo quanto à usura 
e ao roubo?(...)Eu não digo isto em favor dos usurários, porque nem lhes estou obrigado, mas não 
quero afastar-me da verdade razoável, e para favorecer alguns teólogos, levar os homens ao 
desespero e armar laços às almas...Deve-se, portanto, dizer e manter que por rogos ou ordem do 
juiz se pode fazer a remissão sem pacto das partes, e, se assim se fizer considerarei tal raptor ou 
usurário absolvido(...)”.
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fretadores e armadores de navios, arrendatários de rendas públicas, altos 

funcionários, etc., em suas mãos encontravam-se o capital financeiro e nesse 

sentido garantiam empréstimos vultosos aos municípios, aos nobres e até para a 

Coroa.172  Assim as mudanças que se processam na economia, na política e na 

sociedade, fazem com que se estabeleça uma latente oposição entre o campo e a 

cidade, embora esse processo de mudanças dentro de um contexto de longa 

duração demore um pouco mais a se consolidar em meio à nobreza tradicional173 e 

em meio ao campesinato.

Dos crimes e pecados cometidos pelos mercadores, 

nosso bispo chama a atenção para um em particular: a recusa ao pagamento dos 

dízimos sobre os lucros obtidos com a venda de mercadorias. Pois, além das 

décimas sobre as propriedades imóveis e os bens pessoais, devidos pelos 

mercadores, Álvaro não exclui desse pagamento nem mesmo os judeus que 

concentravam em suas mãos grande capital financeiro. Todavia, já afirmara S. 

Bernardo que os judeus deviam pagar os dízimos apenas das propriedades 

fundiárias; os demais impostos  ou tributos deviam ser revertidos à coroa, como 

no caso dos aluguéis de imóveis pertencentes aos cristãos174.

De acordo com o Bispo de Silves, outra má conduta 

condenável da parte dos mercadores, para além da prática de empréstimos a juros, 

refere-se à falsificação dos pesos e medidas das mercadorias, e o fato de tirarem 

vantagem da população, cobrando preços exorbitantes, inclusive dos estrangeiros 

                                               
172 Cf. A Crise dos Séculos XIV e XV... Op. cit.: 266 segs.
173A esse respeito cfr. José MATTOSO. A Nobreza Medieval Portuguesa: Família e Poder. 4a. ed., 
Lisboa, Editorial Estampa, 1994: 25 segs. 
174 EPI II. Art. 42o , vol. V, ed. cit.: 421: “(...) convém ver e onde se diz que são devidos os dízimos 
pelos  ‘negócios e artefatos’, e na glosa Dummodo, onde também se nota que os judeus são 
obrigados a pagar dízimos pessoais...”. Cf. citado por Álvaro Pais..
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e migrantes,:“(...)pecam vendendo mais caro aos peregrinos e transeuntes que 

aos vizinhos... pecam usando pesos e medidas falsos”.175

Ao expor o mau comportamento dos mercadores, 

Álvaro acaba por nos remeter ao quotidiano das feiras e das atividades mercantis 

realizadas nos burgos medievais. 

“(...) com as infinitas mentiras e perjúrios que cometem 

antes de venderem seis moedas de suas mercadorias. De 

facto, juram e afirmam ‘Melhor não se acha, Custou 

tanto, Por Deus não acharás mais barato, Foi-me 

prometido tanto por isto, e eu não o quis dar’. Mentem, 

assim, com estas e outras semelhantes palavras, 

acontecendo muitas vezes cometerem, pelo lucro dum 

tostão, três ou quatro grandes pecados mortais(...)”.176

Notamos que, a par de sua aversão à má conduta dos 

comerciantes, o que se denota através de suas palavras: “(...) acontecendo muitas 

vezes cometerem, pelo lucro dum tostão, três ou quatro grandes pecados 

mortais(...)”, é  a preocupação de nosso prelado com o indivíduo. Nesse sentido, 

alertava os mercadores sobre os seus erros na intenção de que estes viessem a se 

converter a Deus arrependendo-se de seus pecados e, consequentemente, 

alcançarem a salvação. Reiteramos que, de conformidade com o pensamento 

agostiniano o importante para Álvaro é o “homem” e a imortalidade de sua alma. 

                                               
175 EPI II. Art. 42o, vol. V, ed. cit.: 421. A respeito da falsificação dos pesos e medidas, o prelado 
silvense usa como exemplo a lei feita pelo imperador Adriano, o qual: “...disse que os possuidores 
de balanças ou medidas viciadas ou falsas estavam abrangidos pela a Lei Cornélia sobre a 
falsidade, se as usassem. Os que são encontrados na sua posse podem ser relegados ou sofrer 
outra pena extraordinária... Os que tem medidas falsas chamam-se dardanários, palavra derivada 
de Dárdano, agente de impostos, que fazia os maiores esforços para que a carestia de víveres 
fosse maior, comprando todos os gêneros que podia encontrar, para depois ser ele sozinho a 
vendê-los como queria..
176 Ibidem,  art. 42o: 423.
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Dessa forma seu pensamento ganha um caráter antropológico. Afinal, o que valerá 

o homem, se ele põe sua alma a perder? Sendo assim, o corpo serviria apenas 

como instrumento para as realizações exigidas pela alma. Para Álvaro, a matéria 

não tem nenhum valor, se está desligada do espírito.177

Seguindo a linha do raciocínio pelagiano, um dos 

pecados mais graves cometidos por esse segmento social, como salientamos há 

pouco, refere-se à falta de honestidade nas transações comerciais178. A população 

urbana dependia dos produtos comercializados pelos mercadores e, via-se à mercê 

da especulação, pois era explorada não só com as altas taxas cambiais, mas 

também com a corrupção do sistema de pesos e medidas.179Argumenta nosso 

bispo que os comerciantes, bem como os artífices usavam de má fé ao enganar 

“(...) a muitos com balanças, pesos e medidas injustas, e com a mentira e o 

perjúrio (...). Enganam ainda, mentindo que uma coisa vil e estragada é preciosa 

e boa, e praticando em grande parte o maior dolo ou fraude que imaginar se 

pode(...)”180.

Outro erro apontado por nosso franciscano sobre o 

mau comportamento dos comerciantes e dos artesãos diz respeito a recusa à 

participação no calendário festivo da Igreja. Ora, para um homem como Álvaro 

                                               
177 Sobre a teoria antropológica de Álvaro Pais, ver: João Morais BARBOSA. O De Statu..., págs. 
263 e seguintes. 
178Cf. EPI II. Art. 42o , vol. V, ed. cit.: 423-425. A esse respeito, o prelado silvense, cita como 
exemplo de maus comerciantes os mercadores da Lombardia que vendem “vinho mau, avinagrado 
ou botado, que na Lombardia chamam Chercon, ou outra coisa estragada por boa, pondo açúcar 
no mel, misturando espécies corruptas com boas, misturando água no leite e trigo ou cereal mau 
com bom(...)”. Ainda Mt 22; 8; 13 e 25;  Lc 13.
179 A esse respeito, relembra o Evangelho, ressaltando que: “(...) ninguém nesta matéria , oprima  
nem defraude a seu irmão(...)”. Cf. 1ª Ts 4, 6.
180 EPI II. Art. 42o, vol. V, ed. cit.: 423. Os mercadores que se dedicam à fraudar o povo são 
comparados  com os drapanos(vendedores de panos), porque “(...) escolhem lugares escuros para 
venderem os panos que aí parecerão doutra qualidade, razão porque serão justamente, como 
filhos das trevas, lançados nas trevas exteriores(...)”. Cf..  Ainda: Isaías, 5, 20. Segundo Oliveira 
MARQUES,  in . A Crise nos Séculos XIV e XV.., pág. 266 e segs., os mercadores que se 
dedicavam à importação, possuíam como  principal atividade o comércio com panos de toda 
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Pais, dotado de grande fervor religioso e imbuído, como já salientamos, de uma 

visão beatífica do ser humano, esse tipo de conduta era totalmente reprovável. 

Dessa forma, era  contundente ao apontar os erros desse grupo social: “(...) porque 

eles mesmos e os artífices guardam mal os dias de festa, vendendo e comprando 

amiúde neles ‘determinamos que nesses dias não se faça mercado nenhum’.181 Há 

que se notar a verosimilhança ressaltada há pouco com os comerciantes do templo 

de Jerusalém.

Apesar de  considerar o artesanato uma arte lícita e 

que poderia ser exercida inclusive pelos clérigos, Álvaro não deixa de imputar aos 

artífices uma lista de pecados que por analogia são os mesmos elencados para os 

mercadores; no entanto, o ofício do artífice era, aos olhos de nosso bispo, senão o 

melhor, o menos passível de pecado. 

Mediante todas as más condutas descritas nesse 

artigo, Álvaro aconselhava a todos os lesados nas transações comerciais que 

podiam, a seu tempo, acionar na justiça contra aquele que lesou, estando para isso, 

amparados pelo Direito - civil e canônico -. Portanto, a restituição devia ser feita 

tanto no foro material como no espiritual, respeitando o valor com que foi 

fraudado e dando preeminência àquilo que fosse restituído em favor da salvação 

da alma182.

                                                                                                                                
espécie, geralmente comprados de Flandres, da Inglaterra e da Itália. Também encomendavam 
outros gêneros, como artigos manufaturados, madeira, trigo dentre outros. 
181 EPI II, pág.  427.
182 EPI II. Art. 42o , vol. V, ed. cit.: 425. A esse respeito Álvaro se expressava: “Aqui, porém eu 
digo que é diferente no foro da alma, onde é sempre obrigado à restituição em tudo quanto 
enganou o seu irmão (...). em favor deste meu pensar faz a circunstância de a coisa valer tanto 
por quanto pode ser vendida... e os preços das coisas serem em geral estimados. (...) Quando, 
porém alguém engana outrem vendendo uma coisa estragada como boa ou medindo mal, em tal 
fraude e engano a restituição tem lugar segundo ambos os Direitos... porque a Igreja não admite 
fraude nenhuma... Entenda-se também que aí se nota que tem lugar segundo o Direito civil...”. 
Cfr. também, Levítico, 19, 36: ‘Tereis balanças justas, pesos justos...’.
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Além de enumerar os vários pecados em que 

incidiam os mercadores de seu tempo, Álvaro Pais propõe um modelo de 

mercator e/ou comerciante. Esse modelo devia espelhar-se no exemplo do próprio 

Cristo, que para o bispo de Silves era o modelo perfeito de mercador, pois, o 

único lucro que visava era a salvação dos fiéis. “(...)Bom institor (mercador) foi 

Cristo que tem a nau Igreja(...). Chama-se institor ao mercador, porque ele instat 

(trabalha) sem descanso a adquirir mercadorias. Bom mercador foi Cristo que 

nos comprou, não com ouro, mas com o seu precioso sangue(...)”.183

É válido lembrar que apesar do texto pelagiano não 

oferecer uma ordem quanto à exposição dos erros e pecados dos diversos 

subgrupos sociais, ele acaba por fazer sempre o mesmo percurso ( ainda que de 

forma tortuosa); primeiro, elenca as mazelas do ser humano, denunciando-lhe os 

seus pecados e erros, a fim de que se arrependam e se convertam a Deus, para em 

seguida, propor ao indivíduo (como fez com os mercadores), um tipo ideal de 

conduta moral e religiosa. 

É nessa perspectiva que se propôs tratar os outros 

membros débeis da sociedade como é o caso dos agricultores dos rurais ricos. 

                                               
183 EPI II. Art. 42o, vol. V, ed. cit.: 427.A esse respeito diz Santo Agostinho: “Ó bom mercador, 
damos-te graças porque nos compraste, comemos a tua carne, bebemos o teu sangue(...), lemos o 
Evangelho nossa escritura, somos teus servos, somos creatura tua, fizeste-nos, redimiste-
nos(...)”.Cf..   1a. Pd 1, 19.
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3.4.6. OS AGRICULTORES

Resta por último ver e analisar a concepção  de 

Álvaro Pais a respeito dos agricultores, a maioria da sociedade medieval, que 

sustentavam a si mesmos e aos seus  e aos demais subgrupos, cuja função social 

era exatamente essa.

Estudar, porém, o camponês europeu no período 

mencionado, não é  fácil e simples. Um dos maiores problemas para consiste, por 

exemplo, em a maioria dos estudiosos considerar genericamente todas as 

sociedades camponesas sem levar em conta suas particularidades, decorrentes, 

v.g. dos locais onde viveram, com suas especificidades físicas e climáticas, dos 

recursos materiais e técnicos de que dispuseram e o que cultivaram etc. Eric 

Wolf184 e Giovanni Cherubini185, ao tratarem das sociedades camponesas do 

medievo europeu nos séculos XIV e XV, chamam a atenção para esses dados, 

salientando que não se pode estabelecer um perfil único para o homem do campo.

A historiografia sobre o assunto nos aponta a falta de 

dados relativos à demografia e a dificuldade no manuseio de fontes que, além de 

                                               
184 Cf. Sociedades Camponesas. 2ª ed. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1976: 9-10: “(...)o mundo 
camponês não é amorfo, mas ordenado, possuindo suas formas particulares de organização. Além 
disso, essas formas de organização variam de um ambiente camponês para outro. Nenhuma 
fórmula simplista funcionará para todos. A falta de atenção para esse fato tem provocado 
decisões bem intencionadas, tomadas nos níveis mais altos da sociedade, que esbarram nas 
barreiras refratárias apresentadas pelos padrões de vida dos camponeses(...).
185Segundo Giovanni CHERUBINI, “O camponês e o trabalho no campo”, in J. LE GOFF (Org.) 
O Homem medieval, pág. 81, “(...) eram muitas as diferenças que existiam na vida agrícola e nas 
próprias condições ambientais de um lado a outro do continente, de modo que, embora a grande 
maioria dos camponeses pertencesse a uma mesma classe de pequenos proprietários, de 
produtores "primários" (que podemos distinguir, por um lado, dos que procediam às colheitas 
tribais e dos pastores nômades e, por outro lado, dos trabalhadores assalariados e dos 
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quase inexistentes, apresentam-se quase sempre de forma tendenciosa.186 Para 

Mendras, por exemplo, o camponês, mediante o modo de produção capitalista, 

tornou-se agricultor, o aldeão tornou-se consumidor e o citadino passou a 

depender exclusivamente da produção do agricultor. Tais mudanças fizeram com 

que ocorresse a inserção de novos valores e tecnologias no campo. No entanto, 

acreditamos, que mesmo absorvidos pelas transformações sócio-econômicas, os 

camponeses não se privaram de evidenciar seu modus vivendi, através da 

permanência de certos aspectos culturais que lhe são peculiares e da própria 

recriação da realidade camponesa.187

Ainda, respeito desse subgrupo social, não podemos 

perder de vista qual era a noção que se tinha do trabalho braçal durante boa parte 

do medievo. Com efeito, desde a antiguidade romana (republicana e imperial) o 

trabalho braçal era uma atividade vista com menosprezo, porque efetuada por 

escravos. Ademais, nos ombros do homem do campo, fosse ele escravo ou livre, 

havia uma outra carga pejorativa, posto que,  por causa do seu trabalho, pois 

consideravam-no rude (rus, ruris), grosseiro e ignorante, e o fato de ele ter  se 

convertido ao Cristianismo bem depois dos habitantes das vilas e cidades, levou 

estes últimos a considerá-los como pagãos188, ainda que, na Europa ocidental, à 

volta do século VII,  não o fossem mais. 

                                                                                                                                
agricultores capitalistas e coletivistas), o perfil do homem do campo mudava de uma região para 
outra”.
186 Giovani CHERUBINI, op.cit., pág. 93, ao procurar identificar os sentimentos e aspirações do 
campesinato europeu do século XIV, salientou que: “De fato, salvo raríssimas exceções, os 
camponeses não deixaram testemunhos diretos de si próprios e os testemunhos das outras classes 
sociais – clérigos, nobres, mercadores e artesãos – apresentam-no-los, muitas vezes de forma 
distorcida ou, pelo menos indireta”. 
187 Ibidem: 13 segs.
188 Segundo Jacques LE GOFF,  Por amor às cidades, Trad. Reginaldo C. C. de Moraes. S. Paulo, 
UNESP, 1998: 48-49 segs., o termo paysan (camponês) em francês é uma corruptela da palavra 
paganus, aquele que vive no pagus, zona rural.



A Ordo Laicorum no Estado e Pranto da Igreja 225

Entretanto, essa carga pejorativa, aos poucos foi 

desaparecendo graças à propagação dos mosteiros beneditinos, inclusive os 

reformados, cuja Regra dada por S. Bento (séc. V) tinha como um dos suportes 

principais o princípio ora et labora, pouco importa quais fossem os trabalhos, 

agrícola, artesanal ou intelectual, levado a cabo pelos monges e por seus 

agregados, porquanto era uma atividade agradável aos olhos de Deus, e não um 

castigo, ainda mais que o próprio Cristo e seus Apóstolos haviam trabalhado.

O período histórico que ora tratamos, reflete por certo um 

conjunto de mudanças também no campo inerentes a um novo sistema de 

produção que começava a se sobrepor ao feudalismo, o capitalismo, ensejando 

nesse contexto a introdução de novas tecnologias. Todavia, esse processo não era 

homogêneo em toda a Europa, apresentando diferentes graus de desenvolvimento, 

conforme os vários países e suas condições peculiares.189

Feitas essas considerações, passemos a examinar a visão 

de Álvaro Pais sobre os rusticorum vel laboratorum vel agricultorum, os rurais, 

lavradores ou agricultores, tidos na conta de limitados e ignorantes, embora não 

devamos nos esquecer de que era um intelectual e citadino. O procedimento que 

adotou, uma vez mais, é idêntico, apontando os pecados cometidos por eles. 

Uma das faltas mais graves que o Bispo de Silves 

lhes atribuía era como pagavam o dízimo à Igreja “(...) pecam porque os dão 

tardiamente, pois devem ser dados quando se colhem os frutos (...). Além disso, 

                                               
189 Encontramos em Pierre VILAR, in “A Transição do feudalismo ao capitalismo”, in  T. 
SANTIAGO (Org.), Capitalismo: transição, pág. 35,  subsídios para entendermos as modificações 
concernentes ao mundo camponês: “(...)A passagem ‘qualitativa’ da sociedade feudal à sociedade 
capitalista, não deve ser colocada de maneira acabada (existem variações segundo os diversos 
países); (...) Temos de imediato que todo elemento contrário ‘ao princípio’ do  modo de produção 
feudal prepara sua destruição. Este princípio é a propriedade da terra em ‘diferentes graus’,  e a 
propriedade ‘limitada’ sobre as pessoas, daí resultando um circuito quase totalmente fechado 
entre o produto agrícola e o consumo conjugado das classes  camponesas e das classes 
feudais(...)”.
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dão-nos do pior grão, vinho e frutos. Ora, é indigno dar a Deus aquilo que o 

homem se dedigna a receber (...). Depois, também não os levam à Igreja como 

são obrigados(...)e de dez partes não dão uma como é sua obrigação...”190.

Devido à sua formação teológica e canônica e à sua 

condição de clérigo, Pais estava convencido de que todos os fiéis em geral, e 

igualmente os lavradores191tinham a obrigação de pagar dízimos à Igreja, 

consoante os seus ensinamentos fundamentados nas Sagradas Escrituras, ainda 

que, àquela época um bom número de teólogos ensinasse que não era moralmente 

correto interpretar as palavras bíblicas tão ao pé da letra, mas, intelectualmente 

cuidadoso arrola os textos canônicos em que se sustentava para defender sua 

idéia.192

Noutro passo, reforçando sua argumentação a 

respeito do assunto, lembra aos seus leitores o exemplo tirado do evangelho, 

relativo à pobre viúva que pagou o seu óbolo, sugerindo-lhes que paguem o 

dízimo até mesmo sobre aquilo que o direito os isentava de pagar, dizendo que 

nada é tão insignificante ao ponto de não se poder retirar-lhe a décima parte: “E 

como se deve pagar o dízimo de absolutamente todos os proventos(...)até a viúva 

do seu pouco lançou duas pequenas moedas no cesto das esmolas...”193.

                                               
190 EPI II.  Art. 42º ed. cit., vol. V, p. 429: “...Quando eu, doutor de decretos, lia em Perúsia na 
casa dos Pregadores discuti publicamente esta questão e assim concluí. Por outro lado, colhendo 
diversos frutos de uma terra, apenas querem pagar dízimo dum fruto”. 
191 Ibidem, art. 43º, pág. 431:“(...)Sejam obrigados a pagar sem diminuição, à Igreja de que são 
paroquianos, a décima parte dos frutos, ficando com as outras nove’. E, segundo o citado cap. 
Decimae, pelo direito divino e humano são devidas às igrejas tanto as décimas prediais como 
pessoais, na proporção de uma para dez, não obstante o costume contrário e a falsa opinião de 
mestre Pedro Lombardo nas Sentenças e doutros teólogos que dizem que o preceito instituído de 
pagar os dízimos a Deus e à Igreja não é moral, e que se deve pagar alguma coisa segundo o 
costume, mas não a décima(...)Hoje são excomungados os religiosos que pregam e afirmam o 
contrário(...)”. 
192 Cfr. EPI II. Art. 43o, vol. V, ed. cit. pág. 431. “(...)Inocêncio III no tit. De decimis, o Arcediago 
e João André ao mesmo tit. do Liv. 6o., cap. Discretione, e Raimundo na sua Suma, no tit. De 
decimis, § item quaeritur retrum, na Primeira parte(...)”. 
193 EPI II. Art. 43o , vol. V, ed. cit.: 431. Cf. também: Mc 12, 42; Lc 21. 
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Na crítica e denúncia que Pais imputa aos 

agricultores por não pagarem os dízimos à Igreja, verificamos haver um outro 

habitante do campo que ele designa por rurais ricos, a respeito de quem, diz o 

seguinte:

“(...) os rurais ricos pecam em não respeitarem os 

senhores pobres e não proverem às suas necessidades de 

vida, porque, se deve  socorrer qualquer um que morre de 

fome (...) por mais forte razão são obrigados a fazer isso 

aos seus senhores (...) pecam, subtraindo os direitos a 

seus senhores, pleiteando com eles, vexando-os com 

trabalhos e despesas, e dando às vezes esses direitos a 

outros mais poderosos que os protejam contra os 

verdadeiros senhores(...)”.194

No nosso entender, dada a trajetória de vida do 

Bispo silvense, ele só podia estar se referindo aos cavaleiros vilões, proprietários 

de terras, existentes em Portugal, que ao mesmo tempo dedicavam-se à agricultura  

e ao comércio dos seus produtos, abastecendo as vilas e as cidades próximas de 

suas propriedades. Essa informação, uma vez mais denota a consciência histórica 

que ele tinha da sociedade e das novas relações econômicas que estavam a ocorrer 

em  seu tempo, o que corresponde também a uma prova respeitante à inserção do 

pré-capitalismo no campo, mesmo que incipiente, em algumas regiões da Europa. 

Deve-se salientar, no entanto, que esse fenômeno não foi generalizado, e ocorreu 

                                               
194 EPI II. Art. 43o, vol. V, ed. cit.: 431-433.
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especialmente nos lugarejos mais próximos à zona urbana195, os quais acabaram 

tornando-se centros de comércio. 

Com respeito, ainda, às transformações econômicas 

que estavam a ocorrer na zona rural, Pais diz que esses indivíduos 

“(...) pecam com os danos que causam aos vizinhos com 

os animais, ou cortando-lhes lenha, ou furtando nas suas 

vinhas (...). Mudam os marcos dos prédios vizinhos (...) 

invejam-se muito uns aos outros, sobretudo quando um 

colhe mais vinho ou trigo duma terra do mesmo tamanho 

(...)”196.

Esse depoimento revela que a propriedade rural 

tradicional, pertencente à nobreza ou ao clero, também estava passando por  

mudanças em que a agricultura é substituída pela pecuária, e que, por conseguinte, 

acabava por expulsar o agricultor da terra, de onde tirava o seu sustento, 

obrigando-o a migar para as vilas e cidades e transformar-se em mão de obra 

barata, por ser desqualificada. O êxodo rural causado também por diversos 

problemas climáticos, como os invernos pluviosos alternados com verões muito 

quentes e secos,  que ocorreram durante os primeiros decênios do século XIV, por 

quase toda a Europa deixaram algumas regiões desfalcadas de agricultores197, 

acentuando ainda mais a crise cerealífera que por elas se abateu. 

Nota-se também que as aspirações econômicas e 

sociais desses agricultores abastados que se enriqueceram, dedicando-se à venda 

                                               
195 Segundo LE GOFF, in  Por amor às cidades, pág. 44, “(...)nunca se imagina suficientemente o 
quanto as trocas, na Idade Média, eram feitas, muito mais do que hoje, pelas vias fluviais. As 
cidades geralmente eram portos. Basta um pequeno curso de água, um atracadouro de 
madeira...um pesquisador definiu as cidades medievais como pequenas Venezas, com seus 
riachos-canais”. 
196 EPI II. Art. 43o, vol. V, ed. cit.: 433-435.
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de cereais e outros víveres à população citadina, negociando nas feiras das vilas e 

cidades, não eram as mesmas dos homens da Igreja. Entendiam os eclesiásticos 

que pelo fato de serem proprietários rurais estavam eles socialmente 

subordinados, como o camponês, aos seus senhores clérigos e leigos  O Bispo de 

Silves, a fim de corrigi-los, recriminava-os afirmando que: 

“(...) é tamanha a avareza dalguns, que, embora já ricos, 

para aumentar a riqueza trabalham com suas próprias 

mãos e disso não cessam já diminuídos pela velhice, 

afligindo os corpos e corrompendo as almas. Não dizia o

mesmo, se o fizessem por humildade ou para evitar o 

ócio(...). Esses rurais ricos que querem trabalhar também 

não são dispensados dos jejuns da Igreja a pretexto do seu 

trabalho, porquanto ou não trabalhem nesses dias ou 

trabalhem por meio dos seus colonos, e jejuem(...)”198. 

Outro pecado apontado por Álvaro Pais, cometido 

pelos homens do campo em geral concerne à negligência no cumprimento com 

seus deveres estritamente religiosos, o que igualmente denota mudanças 

comportamentais nesse aspecto199,  sentidas por ele:  “(...) nos dias de festa, em 

que não trabalham, estão ociosos nas praças, tabernas ou jogos, quando, 

segundo Agostinho, é melhor lavrar que dançar (...), que no dia do Senhor 

                                                                                                                                
197 Com respeito aos assoldadados e jornaleiros ver: Oliveira MARQUES. Op. cit.: 273 e segs.
198 EPI II. Art. 43o, vol. V,  ed. cit.: 435. Álvaro Pais recorre também a um trecho do Salmo, 16,11, 
para demonstrar seu repúdio aos rurais ricos: “(...)resolveram baixar os seus olhos para a terra, 
assim também, totalmente terrenos, lambem a terra, comem a terra, falam da terra, e na terra 
põem toda a sua esperança, não curando nada do patrimônio estável do céu...”.
199 LE GOFF, op. cit., pág. 10, demonstra-nos como tais concepções estavam se modificando: “(...)
poucas épocas tiveram, como a Idade Média cristã ocidental dos séculos XI-XV, a convicção da 
existência universal e eterna de um modelo humano. Numa época dominada e impregnada até às 
suas fibras mais íntimas pela religião, esse modelo era, evidentemente, definido pela religião e, 
acima de tudo, pela mais alta expressão da ciência religiosa: a teologia. Se havia um tipo humano 
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nenhuma outra coisa se deve fazer senão dar-se a Deus, e que nenhuma 

actividade se deve ter nesse santo dia senão somente passá-lo a cantar hinos, 

salmos e cânticos espirituais” 200.

Noutra passagem, seu testemunho quanto ao mau 

comportamento religioso deles, é também muito preciso:  

“(...) ao Domingo não ouvem missa completa até a benção 

do sacerdote, como são obrigados pelo preceito da Igreja; 

ficam mesmo fora da igreja, quando o presbítero diz a 

missa, e em regra não entram senão para ver o corpo do 

Senhor, e mesmo assim, muitos não entram nessa altura e 

vêem de fora, onde, como homens bestiais, falam de bois, 

animais e outras inconveniências(...)”201. 

Outrossim, Pais diz igualmente que eles não 

frequentavam regularmente a sua própria paróquia, vagando de uma para outra, 

como mandavam os cânones, talvez, porque não apreciassem as práticas dos seus 

vigários202, ou porque não desejassem ser identificados pelos mesmos, caso 

fossem denunciados por qualquer motivo: “(...)deixam o curato a que pertencem, 

e vão, sem licença do seu cura, confessar-se, ouvir missa, fazer oblações e pagar 

                                                                                                                                
a excluir do panorama do homem medieval era precisamente o do homem que não crê, o tipo a 
que, mais tarde, se chamará libertino, livre pensador, ateu”.
200 EPI II. Art. 43o, vol. V, ed. cit.: 435.
201 EPI II. Art. 43o, vol. V, ed. cit.: 433..
202 A esse respeito, na mesma página, um pouco mais adiante, nosso prelado alude a alguns 
sacerdotes, que não conseguiam prender a atenção dos fiéis, e como exemplo da atitude a ser 
tomada por tais pessoas  cita João Esmoler “(...) que, ficando alguns populares ociando fora da 
Igreja após a leitura do santo Evangelho, aquele santo patriarca João saiu logo do templo e 
sentou-se cá fora com a turba. Ficando todos espantados, disse aquele justo: filhos, onde estão as 
ovelhas, aí está o pastor. Entrai, pois, e eu entrarei, ou ficai aqui, e eu também ficarei. Por causa 
de vós eu desci a esta santa igreja, pois poderia dizer a missa para mim, sem povo(...)”



A Ordo Laicorum no Estado e Pranto da Igreja 231

dízimos a outros curatos(...)deixam uma colónia  para tomarem outra contra o 

pacto e a palavra dada(...)”203.

Álvaro também referiu-se sobre certos  

desregramentos morais cometidos pelos agricultores em geral, no tocante ao seu 

comportamento sexual.204

Enfim, Álvaro Pais também não deixou de 

mencionar em sua obra os conflitos entre os agricultores e seus senhores, 

indicando, que nesse aspecto estavam a ocorrer205 novas relações de trabalho entre 

os mesmos. Eis suas palavras: “(...) armam rixas e põem-se de mal com seus 

presbíteros, de quem murmuram olhando para os pecados deles, e não para os 

seus.(...) quando estão a preço fixo, não trabalham fielmente, mas enganam os 

seus senhores, pelo que são obrigados a servi-los em outro tanto ou acima da 

fraude que cometem, ou a diminuir o seu salário, pois toda a fraude está sujeita à 

restituição”206.

Fica, assim, evidente que boa parte do Livro II do 

Estado e Pranto da Igreja é um manancial de informações bastante rico para que 

                                               
203 EPI II. Art. 43o, vol. V, ed. cit.: 433 e 437.
204 EPI II. Art. 43o, vol. V, ed. cit.: 435 “(...) copulam com os animais que apascentam e guardam, 
como homens animais, comparados, segundo David (salmo, XLVIII, 21), as bestas irracionais e 
feitos semelhantes a elas e como o cavalo e o mulo que não têm entendimento (Salmos, XXXI, 9), 
pelo que são dignos de morte segundo a lei (...). A Igreja, porém, não os condena à morte...”.
Outro aspecto dizia respeito a um meio contraceptivo usado por eles “(...) abstêm-se muitas vezes 
do coito com as esposas para não gerarem filhos, temendo por pobreza não alimentar os filhos, no 
que pecam muito gravemente, e vivem contra a lei do matrimônio que foi instituído pelo Senhor 
para gerar  descendência(...)”. 
205 A esse respeito Giovani CHERUBINI, in O Camponês e o trabalho no campo, pág. 92, 
ressalta: “(...)Os pontos de conflito entre o senhor e os camponeses diziam respeito, em função do 
meio geográfico, do nível de desenvolvimento das instituições senhoriais, da maior ou menor 
presença de poderes superiores, à situação jurídica das terras incultas, à administração da 
justiça, aos monopólios senhoriais(...) Essa pressão por uma maior liberdade individual foi 
acompanhada, e em certa medida complementada, pela exigência e pela conquista de uma maior 
liberdade da terra, ou seja, por um direito mais alargado de a vender, adquirir e deixar em 
herança(...)”.   
206 EPI II. Art. 43o, vol. V, ed. cit.: 437.
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conheçamos melhor a sociedade medieval do século XIV e as transformações de 

todo tipo pelas quais  ele estava passado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Álvaro Pais foi, em toda a sua trajetória de vida um 

incansável defensor dos valores morais que considerava válidos para a sociedade, 

além de um obstinado defensor da Igreja contra os perigos eminentes de seu 

tempo. Dessa forma coibiu veementemente  os hereges vistos como uma ameaça a 

unidade da Ecclesia. E cobrou energicamente, das autoridades seculares as 

providências cabíveis  para a manutenção da ordem social. Possuidor de idéias 

claramente hirocráticas, lembrou aos detentores do poder temporal de que não 

deviam intrometer-se nos negócios da Igreja, mas protegê-la dos perigos internos 

(especialmente as heresias e a anarquia social)e externos (a presença do infiel em 

terras cristãs). Portador de um espírito austero, não se deixou cair ante as ameaças 

e  promessas de privilégios. Antes, porém, defendeu destemidamente a 

supremacia do poder papal. 

Sua concepção hierocrática tinha uma razão de ser. 

É preciso que se entenda que para Álvaro Pais  (como frisamos no segundo 

capítulo), em meio a um estado de confusão generalizada pelo qual passava a 

Cristandade à sua época, o papado era a única instância de poder legalmente 

institucionalizada e legitimada por Cristo, posto que o Império em sua concepção, 

era uma criação da Igreja. 

Em meio a um contexto de desestabilização social e 

econômica, causado por guerras, por crises agrícolas e climáticas e pelas 

mudanças nas concepções de governo refletidas através da crescente centralização 

do poder político pelos reis; era natural para um homem como Álvaro, identificar 
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na pessoa do papa, a única força de coesão capaz de manter a unidade cristã face a 

tão tumultuada situação.

Em todo o texto do Estado e Pranto da Igreja, existe 

um elemento comum à todos os grupos sociais e/ou profissionais. Que 

acreditamos fazer parte de uma lógica particular assumida pelo autor, ao perfazer 

sempre o mesmo caminho a fim de expor suas elucubrações. Primeiro,  denuncia 

os erros e pecados humanos que são expostos, claramente dentro de uma visão 

salvífica, beatífica, antropológica e escatológica, almejando como já dissemos, um 

modelo de sociedade perfeita. Para em seguida, propor um modelo  e um padrão 

de comportamento, idealizado para cada indivíduo. 

Temos assim, um fio condutor nas denúncias 

pelagianas, que nos leva a identificar como semelhança comum a todos os 

estados, a denúncia do afastamento do fim para o qual o homem fora criado. 

Álvaro concebia para o homem uma única finalidade, o alcance da vida eterna, 

aproveitando a sua estada terrena para alcançar tal beatitude. Essa visão com 

certeza explica a veemência com que o autor expôs desmesuradamente os erros e 

pecados humanos.

Dessa forma, suas  denúncias expressavam o seu 

vislumbre por um tipo ideal de ser humano. Assim, imputa a todos os cristãos - a 

propósito de suas más condutas -, a responsabilidade pelos males que afligiam a 

Igreja de seu tempo. Como bem salientou Lavajo, para Álvaro todos eram 

responsáveis pela sobrevivência ou destruição da Igreja, de acordo com os papéis 

que desenvolviam na sociedade. No âmbito religioso eram responsáveis: o papa, 

os cardeais, os patriarcas, os bispos, o alto e o baixo clero, e os religiosos 
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regulares, respeitando-se a devida hierarquia;1 Também o eram, os advogados, os 

intelectuais, os comerciantes e os camponeses. Nesse sentido, dos compartilham 

do fel contido em suas críticas, inclusive os imperadores e reis, na medida em que 

cada indivíduo tem sua parcela de contribuição no aumento do pranto da igreja, 

que chora  diante de sua glória perdida.

A despeito desse olhar chegamos a conclusão de que 

ao propor um modelo e/ou padrão de comportamento para o componentes dos 

diversos grupos sociais, o prelado silvense acaba por conceber para a sociedade 

um sistema de exclusão. Assim, todos aqueles que fossem inaptos física e 

intelectualmente, deviam se afastar do exercício de funções importantes como o 

cardinalato, o bispado, a advocacia, a procuradoria, o juizado, etc., Como 

demonstramos a partir das palavras do próprio autor no trecho que se segue, como 

o exemplo dos indivíduos proibidos de advogar: “Os totalmente surdos, os cegos 

dos dois olhos(...), os efeminados (...)”.2 E os proibidos de testemunhar nos 

tribunais: “o servo(...), o hermafrodito (...), o infame (...), o pobre suspeito (...), o 

infiel ou herege (...)”.3

A partir dos exemplos acima, a exclusão pelagiana 

pode ser explicada de um lado, por uma visão finalista da humanidade  que tem o 

intuito de reverter a situação de pecado em que o homem se encontrava, subtraído 

ao constante perigo de por a perder a si e aos outros, diante da sua incompetência 

no exercício de seus ofícios. De outro, como forma de evitar essa situação, o autor 

cria espaços sociais definidos em função de sua concepção de sociedade perfeita. 

                                               
1 Para maiores informações sobre o pensamento pelagiano cf. Joaquim Chorão LAVAJO. Álvaro 
Pais um Teórico da Reconquista Cristã e do Diálogo Islamo-Cristã. Eboresia. Revista do 
Instituto Superior de Teologia. Ano VIII. 1995, nos. 15 e 16:78segs. 
2 EPI II. Art.37o , vol. V, ed. cit.: 347.
3 EPI II. Art.37o , vol. V, ed. cit.: 363.
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Esse sistema de exclusão se corporifica por meio das denúncias que faz aos erros 

humanos. 

Com respeito, a teoria política pelagiana, têm-se que 

ela “obedece à regra de absoluta conversão da multiplicidade material à unidade 

do espírito, desemboca na mais radical redução do Estado à igreja”.4 Dessa 

forma, não é a Igreja que deriva do Estado, ao contrário, é o Império que provém 

da Ecclesia, pois esta tem a posse dos dois gládios – o temporal e o espiritual -, o 

imperador recebe o gládio material das mãos da igreja: está é a tese  que por 

repetidas vezes sustenta o bispo de Silves. 

Para Álvaro o fato visível é que os imperadores são 

ungidos, confirmados e coroados pela Igreja, requisitos imprescindíveis à 

legitimação do poder imperial. Não nos esqueçamos do exemplo de Ludovico IV, 

ao qual o papa João XXII recusou-se coroar e que por isso, não fora legitimado no 

trono imperial. Para justificar a soberania papal nosso autor ampara-se no Antigo 

Testamento, argumentando que até mesmo entre os israelitas nem um rei fora 

legitimado sem a benção do sacerdote. A esse respeito utilizamo-nos novamente 

das conclusões de João Morais Barbosa ao afirmar que para Álvaro,

“(...) não é verdadeiro Imperador aquele que não é 

católico e não foi eleito por todo o mundo, já que a 

jurisdição imperial se exerce sobre todo o mundo. Ganha 

assim fundamento a opinião do Ostiense e de Inocêncio, 

para quem o Papa detém a plenitudo potestatis. As 

ovelhas que Cristo confiou a Pedro, são, não só os fiéis, 

mas também os infiéis, pelo simples facto de terem sido 

                                               
4 João Morais Barbosa. O De Statu et Planctu Ecclesiae: Estudo Crítico. Lisboa, Universidade 
Nova de Lisboa, 1982: 299-300.
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criados, se bem que não pertençam ainda ao redil da 

Igreja. Portanto, o Papa possui de direito o poder sobre 

todos e jurisdição sobre toda a terra, embora não de 

facto. Devido a esta plenitudo potestatis  papal, se um 

gentio, ou pagão, ou qualquer nação bárbara, ainda que 

na posse apenas da lei natural, pecarem contra um 

disposição desta lei, podem legitimamente ser punidos 

pelo Papa(...)”.5

A esse propósito, a concepção pelagiana de unidade, 

vem, ao nosso ver justificar a defesa de um Imperium Universalis, reiterando que 

o fim imediato do governo dos homens a par de sua visão salvífica, é a realização 

do bem comum tendo como primado a unidade social6. 

Todavia, há que se salientar, que a teoria da unidade 

vislumbrada pelo bispo de Silves não era novidade para a sua época. No séc. XII, 

pensadores como Hugo de S. Victor7 já defendiam essa idéia para a direção da 

Societas Christiana.

Repare-se, que através desse ideal nosso franciscano 

pressupõe um modelo de sociedade por analogia a um corpo, cuja cabeça é Cristo. 

O corpo é feito de matéria e espírito. Todavia, a alma é mais perfeita do que o 

corpo, porque é transcendente, enquanto, o corpo é perecível.

Defende, antes, a unidade, cujo fundamento está 

estribado na concepção metafísica de origem neoplatônica provinda do pseudo-

Dionísio, que estabelece uma hierarquia de seres, na qual os seres inferiores 

                                               
5 Cf. O De Statu et Planctu Ecclesiae: Estudo Crítico. Op. cit.:301.
6 Ver: João Morais Barbosa. “O De Statu ..., p. 338 segs.
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ligam-se aos superiores através de uma intermediação8. A isso acrescente-se que 

Cristo, fonte universal de jurisdição e de sacerdócio, foi ao mesmo tempo 

constituído Rei e Sacerdote. Rei enquanto Deus e enquanto homem, e apenas 

sacerdote enquanto homem9. Dessa forma, Álvaro justifica seu pensamento 

político ao conceber a primazia do sacerdotium sobre o imperium, posto que o 

primeiro tem um poder de mediação entre Deus e os homens e fora exercido por 

Cristo em sua condição humana. Assim, a potestas regia temporalis é submissa à 

potestas regia spiritualis. Ambas tem origem em Cristo-Rei, porém, a primeira 

derivaria de sua natureza humana, enquanto que a segunda, de sua natureza 

divina.

A despeito de sua intransigente fidelidade à Igreja, 

quem dá a unidade à sociedade desejada por Álvaro Pais, é o papa, o 

intermediário entre Deus e os homens. Sendo assim, o Imperador enquanto 

mediador subalterno entre o papa  e o povo somente pode concedê-la no plano 

material. Nesse sentido, a função precípua  dos governantes, em especial do 

sacerdote, seria a de guiar e zelar pelo bem comum da Cristandade. Por isso, 

atribui ao clero uma maior responsabilidade no trato com as pessoas, ao conceber 

a primazia do sacerdotium na Societas. Ao clero  pertencia a mediação entre as 

coisas divinas e  humanas. O seu pensamento quanto aos deveres sociais dos 

                                                                                                                                
7 Cfr. José Antônio de C. R. de Souza e João Morais Barbosa. O Reino de Deus e O Reino dos 
Homens: As Relações entre os Poderes Espiritual e Temporal na Baixa Idade Média ( da 
Reforma Gregoriana a João Quidort). Porto Alegre, EDIPUCRS, 1997, pp. 64 segs.
8 Segundo João Morais Barbosa: “o que me importa salientar, porque os estudiosos não lhe deram 
ainda a devida atenção, é a afirmação de Álvaro Pais, por ele expressamente vinculada ao 
pensamento do Pseudo-Areopagita, de que o poder temporal preexiste no espiritual, entendidos 
não como duas autoridades distintas, mas como duas dimensões de um único poder detido pelo 
Papa. ‘Com efeito as realidades inferiores unem-se nas superiores mas aquilo que se distingue nos 
inferiores unem-se nos superiores’(...) ‘Importa que o gládio esteja sob o gládio’. Para que, assim, 
o poder temporal se submeta ao poder espiritual, não de um modo imediato, mas, respeitando a lei 
divina, segundo a qual ‘as realidades ínfimas pelas médias, e as inferiores pelas superiores, se 
reduzem à ordem’(...)”. Cf. A Problemática das Relações Entre o Poder Espiritual e o Poder 
Temporal na Obra de Álvaro Pais. Academia Portuguesa de História. Anais. II série, vol. 31. 
Lisboa, 1986: 347.
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clérigos é claro: “O sacerdote discreto deve quanto pode, levar e dirigir tais 

pessoas para o caminho recto, a fim de obrarem com fim recto, terem boa 

intenção, e exercerem sem qualquer fraude e de boa fé os seus ofícios(...)”10.

Todavia, ao lado dessa concepção rigorista 

apresenta-nos um caráter inovador da sociedade. Pois, ao enumerar os diversos 

grupos sociais a partir de suas finalidades, fez-nos entrever uma pirâmide social 

laica muito mais dinâmica do que a usual. Ao dividi-la para além da nobreza, 

consoante às profissão de cada indivíduo (como ressaltamos na introdução a esse 

trabalho).Assim, utilizamos da composição de três grupos distintos a saber: o 

primeiro, o dos altos dignitários do poder secular, representado pelos Imperadores, 

reis e demais nobres da Alta, média e pequena nobreza; Um segundo grupo, o dos 

“plebeus”, que se divide em outros dois: o primeiro composto pelos intelectuais, 

quais sejam: os doutores, os mestres e numa escala menor os discípulos e 

escolares;  um terceiro grupo, o dos “débeis”, que se divide em outros três 

segmentos, a saber: primeiro os mercadores; em segundo os soldados; em terceiro, 

os rurais ricos e agricultores; 

Talvez para a historiografia moderna, a existência de 

segmentos sociais e profissionais alheios à convencional tripartição de ordens, não 

seja novidade, mas vistos por um medieval da envergadura de nosso bispo, com 

certeza o era.   

Do conjunto de questões apresentadas cremos ter 

conseguido alguns resultados positivos quanto à elucidação dos aspectos relativos 

à sociedade ibérica. Sabemos que Álvaro tratou com afinco dos grupos sociais 

pertencentes às sociedades espanhola e portuguesa. E não é de se estranhar que no 

                                                                                                                                
9 Cf. João Morais Barbosa. A Problemática  das Relações... Op. cit. :  345.
10 EPI, II. Art. 46o , vol. V, ed. cit., :551.
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corolário de suas denúncias ao mau comportamento do grupo social a que 

pertenciam o reis e os nobres, ele tenha tomado como exemplo de maus 

governantes a alta nobreza daqueles dois países. Isso justifica no fato de o prelado 

silvense ter mantido íntimas relações com a nobilitas castelhana da qual ele era 

proveniente, tendo sido educado (antes de partir para Bolonha), na corte de 

Sancho IV de Castela e Leão. Tais relacionamentos fizeram-no dedicar o Espelho 

dos Reis, ao monarca castelhano Afonso XI. Por outro lado, não esqueçamos  dos 

conflitos ocorridos entre o franciscano Galego e o impetuoso Afonso IV, rei de 

Portugal, por ocasião de sua estadia na Diocese de Silves, região algarvia pelo 

período de quase 14 anos(como vimos no primeiro capítulo desse trabalho). 

Cremos que tais fatores aliados ao caráter austero de 

nosso franciscano,  podem ser tomados como uma das razões para tamanha ênfase  

ao mau comportamento dos reis e nobres da Península Ibérica. Mas, para além das 

regiões peninsulares, voltou os seus olhos para outras sociedades, tendo ele em 

várias regiões européias a saber: na Galiza, na Itália Central, em Avinhão, no sul 

de Portugal e na Andaluzia. Assim, sua rica experiência cosmopolita, justifica  o 

fato de nosso prelado não ter se dedicado a esboçar os pecados desse ou daquele 

monarca, fato esse, que atribuímos mais à sua concepção antropológica do que 

propriamente o receio de ser compelido a castigos. Antes, porém, demonstra uma 

visão ampla dos locais que visitou e residiu, mostrando que  via o mundo a partir 

do todo e não das partes. Daí, ele ter exaustivamente e com destemor, enumerado 

as mazelas humanas visando não um indivíduo ou uma nação, mas o conjunto dos 

povos cristãos.  

Desta feita, outra razão que moveu o Bispo de Silves 

a descrever os pecados dos homens encontra explicação como já afirmamos, na 
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perspectiva antropológica, no sentido de que o “homem”, em todas as suas 

dimensões, possui uma excelência, por ter sido criado à imagem e semelhança de 

Deus. Nota-se a propósito dessa visão, que o prelado silvense como vimos, impõe 

modelos de conduta para a sociedade, oferecerendo-lhe um padrão (direcionador) 

de comportamento. Cremos portanto, que a sociedade vislumbrada no Estado e 

Pranto da Igreja ganha um caráter idealizado e não se refere apenas à Espanha, à 

Portugal ou aos demais países que igualmente visitou e dos quais conheceu os 

costumes e as tradições. Mas, numa amplitude maior, a sua idéia de sociedade 

perfeita conduz-se por analogia, à de Crhistianitas.  

Ainda, a propósito das denúncias alvarianas, a sociedade 

teria de ser capaz de se auto- corrigir e de se auto-converter às verdades da fé. 

Ademais salienta Barbosa, o fato de Álvaro ter sido um franciscano, filiado ao 

espírito da Ordem dos Frades Menores trouxe-lhe fundamentos sólidos para 

muitas das proposições doutrinárias por ele sustentadas no conjunto de suas 

obras11.

Apesar de os registros históricos demonstrarem 

movimentos dissidentes que rompiam com a Igreja no período em estudo, frei 

Álvaro, reiteramos, não teve medo de denunciar as mazelas do ser humano em 

cada um dos extratos sociais que apresenta em sua obra. E agia, ciente do 

desmantelamento da ordem vigente que se processava na primeira metade do 

século XIV. O que  justifica sua censura moral e religiosa a partir de uma 

descrição meticulosa dos pecados dessa sociedade que estava em processo de 

transformação.

                                               
11 maiores informações cf. A Problemática das Relações... op. cit.: 343 segs.
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O ideal ascético franciscano, pode ser indicado 

como um dos pontos fulcrais do pensamento Pelagiano no Estado e Pranto da 

Igreja. A propósito desse ideal, nosso bispo tomou para si, como já afirmamos, a 

responsabilidade de denunciar os erros que julgava evidentes na sociedade, tanto 

da parte dos clérigos quanto da dos leigos. Cabe lembrar, que nosso prelado fora 

simpatizante dos ideais propostos pelos espirituais, todavia, apesar da simpatia 

pelos seus aspectos doutrinários, não subtraiu de os condenou abertamente 

mediante a desobediência às determinações papais referentes à questão da pobreza 

evangélica e, por haverem causando a ruptura na Ordem12, assumindo 

destemidamente uma posição de apoio ao Papado de Avinhão diante das questões  

político/religiosas do momento.

Álvaro Pais primava pela obediência inconteste às 

autoridades constituídas e à ordem vigente. A desobediência (pecado), seria, para 

nosso Bispo um fator à mais para desencadear inúmeras conseqüências maléficas 

à sociedade, e que viriam   desarticular a ordem natural das coisas, levando o 

homem a afastar-se de seu ideal supremo que era a  beatitude eterna. Isso é 

patente por exemplo, quando responsabilizou os mais altos dignitários do poder 

temporal e espiritual a que se detivessem de seus pecados e demonstrassem uma 

postura incorruptível, posto que eram as “cabeças” do “corpo” que era a 

Cristandade. 

O período relativo ao nosso estudo, refere-se à 

primeira metade do século XIV, mais precisamente de  + ou – 1280 até 1350, 

cujos acontecimentos vem marcar todo um processo que a historiografia tem 

                                               
12 Cf. João Morais Barbosa. A Problemática das Relações... Op. cit.: 344 segs., e A . D. de Souza 
Costa. Estudos sobre Álvaro Pais. Estudos Sobre Álvaro Pais. Instituto de Alta Cultura da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Lisboa, 1966.
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demarcado como um período de mudanças não só institucionais, preludiando às 

futuras modificações no âmbito político da Europa Cristã, mas também de cunho 

social, econômico e religioso, vivenciadas pelo homem medieval, tanto do campo 

como da cidade, marcado por um contexto de incertezas e de diversas crises que 

delinearam o ocaso deste século.

Cremos que as idéias acerca dos diversos grupos 

sociais que compunham as ordens clerical e laical à época de Álvaro Pais, fazem 

parte  da tentativa de construir uma sociedade  voltada para o para um ideal 

(particular) de cristandade, visando a salvação dos homens. Apesar dessa ótica, 

Frei Álvaro acabou por nos fornecer um dos maiores relatos sobre a sociedade 

cristã medieval da primeira metade do século XIV.

Ao realizar essa pesquisa deparamo-nos com a 

difícil tarefa de se fazer um estudo histórico medieval no Brasil. No caso de nosso 

trabalho (dada a sua originalidade),surgem problemas referentes à quase total 

ausência de estudos nessa área do pensamento Alvariano. Todavia, a par das 

dificuldades inerentes à qualquer trabalho de pesquisa, esperamos ter alcançado 

um resultado positivo quanto aos nossos objetivos, a fim de contribuir para o 

aumento das discussões à cerca da obra e do pensamento de Álvaro Pais. 
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