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INTRODUÇÃO 

 

1. JORDÃO DE SAXÓNIA 

Jordão de Saxónia é, sem dúvida nenhuma, a figura mais proeminente da 

primeira geração dominicana. Domingos fundou a Ordem e organizou-a com uma 

legislação tão equilibrada que lhe permitirá atravessar em compacta unidade todo o 

tipo de peripécias, ao longo de já mais de sete séculos e meio de história. Jordão, nos 

seus quinze anos enquanto Mestre Geral tornou realidade os sonhos de Domingos. À 

sua morte, a Ordem que, no tempo de São Domingos, tinha oito províncias, trinta 

conventos e cerca de trezentos frades, contava com doze províncias, trezentos 

conventos e três mil frades. 

Jordão nasceu por volta de 1185 em Burberg, perto de Dassel, na Wesfália. 

Dos seus primeiros anos temos apenas algumas informações. Para alguns 

historiadores, era de família humilde – Scheeben. Para outros, pertencia à nobreza 

saxónica e era descendente dos condes de Eberstein. Gerardo de Frachet, que foi o 

seu primeiro biógrafo, passa por alto a vida de Jordão e situa-o, já estudante, nas 

margens do Sena, na Paris universitária. A Paris chegava também Jordão, por volta 

de 1219. Em 1218, era já Mestre em Artes – filosofia – e, em 1219, era ordenado 

subdiácono. Em Paris vivia numa pensão de estudantes na qual moravam também 

outros dois jovens alemães, Henrique e Leão que com ele entrariam na Ordem dos 

Pregadores. 

 Em 1219, Domingos, que regressava da sua viagem a Espanha, chegou pela 

primeira vez a Paris para visitar os seus frades que se tinham instalado perto da 

Universidade e trabalhavam na construção do convento de Saint-Jacques. Jordão, que 

frequentava o convento e tinha trato familiar com os Pregadores, entrou rapidamente 

em contacto íntimo com o Fundador, confessou-se a ele, por sua vontade recebeu o 

diaconado, e vestiu o hábito dominicano, quatro anos depois de ter sido fundada a 

Ordem. Não será o Santo Patriarca quem lhe dará o hábito da Ordem, mas sim o 

Beato Reginaldo de Orleães, a quem São Domingos enviou, nesse mesmo ano, de 

Bolonha para Prior de Saint-Jacques, de Paris. A tomada de hábito teve lugar na 

Quarta-Feira de Cinzas, 12 de Fevereiro de 1220 e acompanharam-no na cerimónia 

fr. Henrique de Colónia e fr. Leão, também alemão. É o próprio Jordão quem narra a 

cerimónia nas suas Origens da Ordem dos Pregadores. 

Bolonha era a outra cidade universitária, escolhida pela estratégia clarividente 

de São Domingos. Em Paris estavam as grandes Escolas de Artes e, sobretudo, a de 

Teologia. Bolonha era a cidade do Direito e, das suas escolas, saíam os juristas mais 

famosos. Em Bolonha, em 1218, Reginaldo de Orleães tinha-se encontrado com a 

primeira comunidade dos Pregadores que vivia com muitas dificuldades no seu 

convento de la Mascarella. Logo que chegou à cidade das Leis, pensou em procurar 
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um lugar mais adequado para a vida dominicana. A sua pregação era acolhida com 

grande entusiasmo. Entre as suas ouvintes mais fervorosas encontrava-se uma jovem 

que pertencia a uma das famílias mais nobres e ricas de Bolonha; chamava-se Diana. 

O avô, Pedro Lovello, era dono de um vasto terreno, muito próximo das Escolas e ao 

lado da igreja de São Nicolau. O Reitor da igreja, Rodolfo de Faenza, ingressou na 

Ordem. No meio de tudo isto está Diana de Andaló, apelido que lhe deu o pai André 

de Andaló, filho de Pedro Lovello. 

Mas Diana aspirava a mais. Conseguida a presença dos frades no seu novo 

convento, pensou na fundação de outro convento de monjas, em que ela própria 

pudesse viver a vida dominicana, como a tinha instituído o Mestre Domingos, em 

Prouilhe e em São Sixto de Roma. Nas mãos do Santo Fundador e na presença de fr. 

Reginaldo, de fr. Guala, de fr. Rodolfo e de outros frades, Diana fez a sua profissão 

dominicana ainda antes de ter tomado hábito e de viver em convento regular. Mas 

encontrou uma tremenda oposição da família. Entretanto, a vida na casa familiar 

tornava-se-lhe insuportável por causa dos seus desejos de pobreza evangélica e de 

vida consagrada. Um dia, por ocasião de um passeio a cavalo a um santuário perto de 

Bolonha, nas primeiras encostas dos Apeninos Emilianos, encerrou-se num convento 

das monjas agostinhas de Ronzano, enquanto as suas companheiras de viagem 

voltavam para a cidade e davam a notícia em casa. Os Andaló mobilizaram-se 

rapidamente. Chegaram armados a Ronzano, forçaram as portas e tiraram à força 

Diana do mosteiro. Com tanta força, que Diana partiu uma costela. Durante algum 

tempo, Diana viveu meio prisioneira entre os seus, mas a sua forte personalidade não 

se deixou vencer e, de vez em quando, escrevia cartas a São Domingos, às 

escondidas, que lhe respondia da mesma maneira. Rapidamente acabou a oposição, 

deixaram-na esperar em Ronzano, enquanto se construía o Mosteiro de Santa Inês e 

ali esteve até à oitava da Ascensão de 1223. 

Em todo este tempo muitas coisas ocorreram na vida de Jordão. Poucos dias 

depois de ter tomado hábito, fez a sua profissão como frade pregador. Alguns 

historiadores dizem que professou três dias depois de ter tomado hábito. Tal era a 

familiaridade que o unia ao convento de Saint-Jacques que, antes de lá entrar, já era 

considerado como um entre os frades daquele convento. Não nos esqueçamos que já 

era diácono, Mestre em Artes e Bacharel em Teologia. 

Por outro lado, Jordão, já frade pregador, com todos os direitos que a sua 

profissão religiosa lhe conferia, dotado de uma enorme personalidade, rapidamente 

adquiriu uma grande reputação e estima entre os seus irmãos de Saint-Jacques. De tal 

modo que, em pouco tempo, o elegeram como um dos seus representantes no 

Capítulo Geral da Ordem, que se iria celebrar em Bolonha, em Maio de 1220, dia de 

Pentecostes. Assim nos conta o próprio Jordão: «No ano do Senhor de 1220, 

celebrou-se em Bolonha o primeiro Capítulo Geral da Ordem, a que assisti 
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pessoalmente, enviado de Paris com mais três irmãos, pois Mestre Domingos tinha 

ordenado, na sua carta que, do Convento de Paris, fossem quatro irmãos ao Capítulo 

de Bolonha. Quando recebi a ordem de assistir, ainda não estava há dois meses na 

Ordem». 

Jordão, que produziu uma extraordinária impressão entre os frades capitulares, 

regressa a Paris encarregado pelo próprio Capítulo de ensinar a Sagrada Escritura aos 

frades do seu convento de Saint-Jacques. O tema do seu curso foi o Evangelho de São 

Lucas. Decerto que começou imediatamente as suas pregações aos estudantes, 

animado, seguramente, pelos abundantes frutos que, em Bolonha, São Domingos 

colhia entre a juventude estudantil que frequentava a universidade. 

A 30 de Maio de 1221, celebrou-se, também em Bolonha, o segundo Capítulo Geral. 

Jordão não assistiu a ele, mas sentia-se a sua presença no ambiente, de tal modo que 

Domingos pensou nele para dirigir a Província da Lombardia, a qual ele próprio 

governava. O Capítulo nomeou Jordão como primeiro Provincial da Lombardia. 

Quando chegou a Bolonha para tomar posse do cargo da Província, Domingos tinha 

falecido, nesta cidade, a 6 de Agosto. 

Certamente que São Domingos tinha falado a Jordão do seu projecto de fundar 

em Bolonha um mosteiro de monjas, e ter-lhe-ia contado das dificuldades familiares 

que Diana estava então a viver pela sua decisão de se colocar à frente daquela obra. 

Chegado a Bolonha, Jordão foi informado em pormenor sobre como estavam as 

coisas. 

Tinha de regressar rapidamente a Paris, onde iria celebrar-se o terceiro 

Capítulo Geral, que, além de tudo, era electivo. A 22 de Maio de 1222, os capitulares 

elegeram por unanimidade fr. Jordão de Saxónia como segundo Mestre Geral da 

Ordem e, portanto, como sucessor de São Domingos de Gusmão. Que a intuição dos 

capitulares era verdadeiramente genial, confirmam-no com toda a evidência os 

acontecimentos que se sucederam nos quinze anos em que Jordão esteve à frente da 

Ordem Dominicana. 

 Jordão tinha à sua espera, em Bolonha, a fundação do mosteiro de Santa Inês e 

Diana era para ele uma preciosa herança que lhe deixava nas suas mãos o Santo 

Patriarca. Rapidamente se resolveram todas as dificuldades e, a 26 de Junho de 1223, 

estava tudo pronto para a tomada de hábito de Diana e de outras quatro nobres 

bolonhesas, presidida pelo Mestre Jordão. A partir desse momento, as relações entre 

Diana e Jordão tonam-se cada vez mais profundas e chegarão a constituir um dos 

exemplos mais maravilhosos de amizade espiritual entre duas almas que se 

compreendem no mais puro amor em Jesus Cristo. Esta amizade ficou perpetuada na 

correspondência epistolar entre Diana e Jordão, da qual se conservam 50 cartas que 

Jordão escreveu a Diana e às monjas de Santa Inês. 
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 Como governante da Ordem Dominicana, Jordão consolidou a obra de São 

Domingos e fê-la crescer com extraordinária rapidez. Os seus quinze anos de Mestre 

Geral são passados em constante movimento entre Bolonha e Paris, as duas cidades 

então escolhidas para a celebração anual dos Capítulos Gerais. Plenamente entregue à 

sua missão de dirigente, Jordão não esqueceu nunca a sua vocação apostólica de frade 

pregador. Tinha descoberto nos clérigos estudantes o imediato futuro da Ordem e 

para eles encaminhou, fundamentalmente, os seus afãs apostólicos e proselitistas. 

Para isso estava maravilhosamente dotado pela Providência divina e explorou até ao 

máximo as qualidades que Deus lhe tinha concedido: Bolonha, Paris, Pádua, Vercelli, 

Oxford, Colónia… são alguns exemplos do seu infatigável apostolado itinerante. 

Pregava também ao povo e às comunidades religiosas em que se hospedava nas suas 

contínuas viagens. A sua simpatia devia ser esmagadora em todos os ambientes. Fr. 

Gerardo de Frachet dedicou a Jordão a segunda parte do seu livro As vidas dos 

Irmãos com uma simpatia e uma tal devoção que ainda hoje nos impressionam. Eram 

tempos de autenticidade e simplicidade espiritual vividos na plenitude de uma obra 

que, na altura, estava a começar, mas enraizada no mais puro espírito evangélico. 

Domingos tinha semeado, Jordão recolhia os primeiros frutos. 

Diana de Andaló nunca foi prioresa do convento de Santa Inês. Mas o seu 

papel de fundadora do mosteiro e as suas profundas relações com São Domingos e 

com o Beato Jordão colocaram-na numa situação muito especial dentro do mosteiro. 

A sua educação tinha sido a que correspondia à filha de uma das mais notáveis 

famílias de Bolonha, pela antiguidade da sua nobre linhagem e pela abundância das 

suas propriedades e riquezas. Mas o trato com fr. Reginaldo e depois a sua devoção 

por Mestre Domingos e a direcção contínua e dedicada do Mestre Jordão, fizeram-na 

caminhar pelas mais altas vias do espírito, sendo, assim, o modelo de santidade de 

uma comunidade que começou com quatro monjas e que, à sua morte, a 10 de Junho 

de 1235, contava com cinquenta. De São Sixto de Roma tinham vindo para Santa 

Inês de Bolonha quatro monjas formadas sob a direcção de São Domingos, duas das 

quais, Ir. Cecília e Ir. Amada, receberiam com Diana culto religioso e eclesiástico 

como Beatas, o que seria confirmado por Leão XIII, em 1891. A sua festa celebra-se 

a 8 de Junho. 

O Mestre Jordão, «santo e digno de memória Padre fr. Jordão morre 

tragicamente no naufrágio de um navio em que regressava à Europa, depois da sua 

visita aos conventos da Província da Terra Santa. Com ele pereceram também dois 

dos seus dois companheiros de viagem, fr. Gerardo e fr. João. Era o dia 12 de 

Fevereiro de 1237, na costa da Palestina, perto de São João de Acre. A Ordem, em 

uníssono, chorou-o a sua dor. Rapidamente o honrou com culto público, que Leão 

XII confirmou solenemente a 16 de Maio de 1827. 
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2. AS CARTAS 

É absolutamente certo que o Beato Jordão escreveu muitas cartas como Mestre 

Geral da Ordem, que dirigiu a toda a Ordem e a pessoas ou conventos particulares. 

Destas, só três é que chegaram até nós. Uma dirigida a toda a Ordem por causa da 

trasladação dos restos de São Domingos para o novo sepulcro monumental. As outras 

duas cartas são dirigidas a frades: uma a fr. Estêvão de Espanha, Provincial da 

província da Lombardia, para defender as monjas de Santa Inês da ordenação do 

Capítulo Generalíssimo de 1228. A outra foi escrita aos frades do convento de Saint-

Jacques de Paris. 

Além das três cartas mencionadas, temos ainda 54 cartas. Destas, quatro foram 

dirigidas ao mosteiro de Nossa Senhora de Oeren, perto de Treveris. Não se sabe 

quem são as destinatárias. As outras cinquenta cartas formam um único bloco e são 

dirigidas ou à Beata Diana ou a todas as monjas de Santa Inês de Bolonha. 

Conservam-se em vários códices, mas não na redacção original. Ainda que com 

algumas variantes, devido à transcrição, todas coincidem na sua totalidade. Dois dos 

códices conservavam-se nas monjas de Santa Inês de Bolonha. Um deles perdeu-se. 

O que se conserva é do século XV. 

Até 1796, data em que o mosteiro foi destruído pelos franceses, as monjas 

guardavam-no como uma preciosa relíquia. Com a dispersão da comunidade, duas 

monjas salvaram o códice e mais algumas memórias. Em 1823, entraram as duas no 

mosteiro de São Domingos e São Sixto de Roma – actualmente a universidade de São 

Tomás ou Angelicum. Desde 1931 que se conserva no mosteiro do Santo Rosário de 

Monte Mario, que foi para onde se transferiram as monjas ao estabelecer-se o 

Angelicum no convento de São Domingos e São Sixto. 

A carta LI não estava no códice de Bolonha; descobriu-a o P. Benedictus 

Reichert no códice da Universidade de Würzburg – Códice Herbipolensis – e 

publicou-a no ano de 1897. Parece que a é a primeira carta de Jordão a Diana e 

escreveu-a quando ela ainda estava no mosteiro de Ronzano. Nesta carta, Jordão trata 

Diana de por Senhora e não por Irmã, o que parece indicar que ainda não tinha 

vestido o hábito dominicano. 

Não deixa de ser um pequeno contratempo o facto de os historiadores e os 

editores das cartas do Beato Jordão não se terem posto de acordo sobre a ordem da 

respectiva colocação e enumeração. A presente numeração é a do P. Walz, que é a 

que usou também B. Altaner, primeiro editor do códice de Bolonha. É a ordem 

segundo a qual estão agrupadas no tal pergaminho. 

A cruz dos editores continua a ser a cronologia das cartas. Nenhuma tem data e 

só em muito poucas se indica alguma circunstância temporal para se poder fixar a 
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data exacta. Por isso os editores não coincidem nem na ordenação cronológica, nem 

na fixação do lugar onde foram escritas. Nesta versão das cartas são colocadas a data 

e o lugar mais ou menos aproximado, seguindo os estudos dos especialistas, 

particularmente de Altaner, Scheeben e Wals. 

Do Beato Jordão conservam-se, além das cartas e da Oração a nosso Pai São 

Domingos, a primeira História da Ordem dos pregadores – Libellus de Principiis 

Ordinis Praedicatorum – com a primeira biografia de São Domingos; Jordão é, por 

isso, o primeiro historiador da Ordem dos Pregadores e o primeiro escritor da 

espiritualidade dominicana. 

As cartas do Beato Jordão são para a família dominicana um precioso 

testemunho de valor incalculável da primitiva espiritualidade da Ordem dos 

Pregadores. É certo que as Vidas dos Irmãos de Gerardo de Frachet é como que um 

florilégio da espiritualidade dos frades dos primeiros anos da Ordem. Mas as cartas 

de Jordão, que respiram espontaneidade e naturalidade por todos os seus poros, 

falam-nos de um modo de ser e de viver dia-a-dia a vida consagrada na Ordem 

Dominicana. 

Jordão não se apresenta como Mestre de vida espiritual. Nas cartas que nos 

chegaram apresenta-se-nos como o amigo e irmão sacerdote que escuta e conversa 

com profunda naturalidade com umas pessoas concretas, que contam pormenores da 

sua vida humana e espiritual e lhe pedem conselho e direcção. É certo que a vida 

itinerante do Mestre Jordão não lhe permite entreter-se com grandes discursos, nem 

com altas explicações doutrinais. Homem de governo, poupa os grandes discursos e, 

em cartas, normalmente breves, despacha os assuntos que Diana lhe apresenta, 

resolve-lhes os problemas e dá-lhe indicações concretas, claras e concisas. As cartas a 

Diana e às monjas de Santa Inês de Bolonha e de Nossa Senhora de Hórreo de 

Tréveris, são cartas de carácter pessoal, resposta a cartas recebidas, mensagens 

pessoais a pessoas muito queridas. Sem artifícios nem preocupações literárias, com a 

espontaneidade que lhes dá uma vida dominicana vivida com ambição e na 

profundidade radical dos tempos fundacionais. Aqui, sim, se aplica a passagem 

bíblica «A boca fala da abundância do coração». São cartas saídas de um coração 

transbordante do amor de Deus e de vitalidade dominicana que quer transmitir e 

espalhar profusamente através da sua vocação apostólica. A mesma esmagadora 

eloquência que arrastava os estudantes, desliza serena e convincente pelas páginas 

maravilhosamente humanas das cartas, que chegam até ao fundo do coração. 

Jordão escreve a Diana em tom humano, pessoal, concreto. É uma 

comunicação vital, cheia de notícias pessoais, de interesses comuns, de experiências 

religiosas, de situações singulares. Na realidade são diálogos com a Irmã Diana, com 

as monjas de Santa Inês, com as de Oeren. Não é o Mestre ou o Superior que escreve; 

é o homem, o amigo, o pai. O seu estilo é directo, transparente e comum. Interessa-se 
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pela vida da comunidade, pelo estado espiritual das almas, pelas práticas de 

penitência, pelo estudo, pela oração, pela saúde, pelos parentes, pelos amigos. Ele 

próprio lhes fala da sua vida pessoal, das suas alegrias, das suas depressões e 

desalentos, dos seus êxitos e conquistas, das suas viagens, da sua saúde. E usa sempre 

a linguagem directa da experiência vivida. 

O tema da sua profunda amizade com Diana, com Maria e com a monja, sem 

nome, de Oeren, é de uma sublimidade insuperável. É a realização da amizade cristã 

na confirmação do amor puro em Cristo, que se fundamenta na harmonia de dois 

corações e de duas almas enamoradas do mesmo ideal sobrenatural. Diana e Jordão, 

transbordantes do amor vivo e operante, que é a caridade, sentiam-se, por sua vez, 

irmanados no mesmo desejo religiosa que o Pai comum, Domingos de Gusmão, tinha 

acendido nas suas almas. Os dois viviam em plenitude o seu mútuo amor a Deus, 

irmanados na comum aspiração de tornar realidade a missão da Ordem dos 

Pregadores. 

 

3. CRONOLOGIA DO BEATO JORDÃO 

1190 – Nasce no castelo de Padberg, perto de Marsberg, filho dos condes de 

Eberstein. 

 

1210 – Vai para Paris estudar. 

 

1219 – Encontra-se com São Domingos. Confessa-se a ele e, aconselhado por ele, é 

ordenado diácono. E começa o caminho de entrada na Ordem. 

 

1220 – A 12 de Fevereiro, Quarta-Feira de Cinzas, veste o hábito dominicano das 

mãos de fr. Reginaldo de Orleães, recentemente enviado por São Domingos de 

Bolonha a Paris. Acompanham-no na cerimónia fr. Henrique de Colónia e fr. Leão. 

Profissão solene, possivelmente nas mãos de fr. Reginaldo. Diz-se que a fez três dias 

depois de tomar hábito. Em Maio vai a Bolonha, ao Capítulo Geral, presidido por São 

Domingos. Vai como um dos quatro delegados que o Convento de Saint-Jacques 

envia. O Capítulo encarrega-o do ensino da Sagrada Escritura aos frades de Paris. 

Explica o Evangelho de São Lucas. Começa a sua pregação aos estudantes, que vai 

manter até à morte. Primeiras conquistas; famosa a do Mestre Everardo, bispo eleito 

de Lausanne. 

 

1221 – 30 de Maio: Capítulo Geral, outra vez em Bolonha. Jordão não assiste ao 

Capítulo. A pedido de São Domingos, o Capítulo elege fr. Jordão Provincial da 

Lombardia. Na sua viagem a Bolonha, para ir depois para a Província lombarda, 
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acompanha-o o fr. Everardo, que morre no caminho, precisamente em Lausanne. 

Entretanto, São Domingos morre em Bolonha, a 6 de Agosto. 

 

1222 – Capítulo Geral em Paris a 30 de Maio. Por unanimidade, fr. Jordão é eleito 

Mestre Geral da Ordem dos Pregadores. Durante quinze anos vai reger os destinos 

dos frades. 

 

1223 – 8 de Junho o Mestre Jordão dá o hábito a Irmã Diana e a outras quatro irmãs 

jovens de Bolonha e começa a funcionar a comunidade de monjas dominicanas do 

convento de Santa Inês. Pouco depois, chegariam do Convento de São Sixto de Roma 

Ir. Cecília, Ir. Amada, Ir. Inês e Ir. Teodora, formadas sob a direcção de São 

Domingos. Em Julho, entra na Ordem Alberto Magno, conquistado em Pádua pela 

pregação de Jordão. 

 

1224 – Em Paris, Jordão prega o Advento e a Quaresma aos estudantes. Do Advento 

à Páscoa, entram na Ordem 40 noviços e, entre eles, o Mestre Humberto de Romans, 

futuro 5º Mestre da Ordem e o Mestre Hugo de São Caro, que será o primeiro 

Cardeal dominicano. 

 

1225 – 23 de Outubro, morre em Colónia fr. Henrique, Prior do convento, assistido 

pelo seu grande amigo Mestre Jordão. 

 

1226 – 25 de Março, profissão de fr. Gerardo de Frachet, que escreverá Vidas dos 

Irmãos, cuja terceira parte está dedicada na sua íntegra ao «santo e memorável nosso 

Pai fr. Jordão, segundo Mestre da Ordem dos Pregadores e digníssimo sucessor do 

bem-aventurado Domingos». 

 

1227 – 18 de Março, morte de Honório III. Sucede-lhe o cardeal Ugolino, que toma o 

nome de Gregório IX. Jordão vai a Roma. 

 

1228 – Primeira cátedra dos dominicanos na Universidade de Paris. É regente fr. 

Rolando de Cremona. No Pentecostes, celebra-se em Paris o primeiro Capítulo 

generalíssimo da Ordem, pedido pelo Papa. Um decreto que diz respeito às vocações 

femininas vai criar problemas às religiosas de Santa Inês. 

 

1229 – O Capítulo Geral de Bolonha encarrega os frades de Toulouse de ensinar 

teologia na Universidade. Vem de Paris fr. Rolando de Cremona e na cidade do Sena 

sucede-lhe fr. Hugo de São Caro. 
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1230 – Jordão visita Oxford e prega aos estudantes. A 26 de Maio, Capítulo Geral em 

Paris. Dá o hábito ao Mestre João de São Gil, famoso catedrático da Universidade, 

passando a ser duas as cátedras da Ordem. 

 

1231 – Jordão assiste ao Capítulo Geral de Bolonha e visita várias cidades italianas. 

 

1232 – A 12 de Junho inaugura o Capítulo Geral de Paris, que regula, pela primeira 

vez, a organização dos estudos na Ordem. Esta organização vai ser revalidada no 

Capítulo Generalíssimo seguinte. 

 

1233 – 24 de Maio, preside em Bolonha à trasladação dos restos de São Domingos, 

na presença de 300 frades chegados de todas as províncias para o Capítulo Geral. 

Sobre o grande acontecimento escreve uma carta circular a toda a Ordem que destila 

amor e veneração pelo bem-aventurado Pai Domingos. 

 

1234 – A 5 de Agosto recebe em Estrasburgo a notícia da canonização de São 

Domingos, realizada em Rieti, no dia 3 de Julho. Entra na Ordem Alberto de 

Slkenberg, rapaz de 15 anos. Desgosto para os frades, sentido profético de Jordão: fr. 

Pedro de Tarantaise – assim se chamou na Ordem – foi um grande Mestre em 

Teologia, Provincial, Arcebispo de Lião, Cardeal de Ostia e, finalmente, ocupou a 

Cátedra de São Pedro, com o nome de Inocêncio V. Jordão não pôde assistir ao 

Capítulo Geral de Paris, por estar doente. Depois decidir-se-á da necessidade de 

anular um decreto capitular que afectava o convento de Santa Inês de Bolonha. 

 

1235 – Doente, não consegue também ir ao Capítulo Geral que se reúne em Bolonha, 

a 30 de Maio. Uma vez recuperado, dirige-se a Paris, onde chega no Advento. Ali 

permanecerá a pregar até ao ano seguinte. 

 

1236 – Espera em Paris a celebração do segundo Capítulo Generalíssimo. Durante a 

sua estada na cidade do Sena, entram na Ordem 72 candidatos. O Capítulo 

encomendar-lhe-á a visita da Província da Terra Santa. A 10 de Junho, morre Ir. 

Diana de Andaló. 

 

1237 – Em Fevereiro embarca para Nápoles em São João de Acre, acabada a visita à 

Palestina. A 13 desse mês morre num naufrágio do barco na costa da Palestina. 

 

1827 – Confirmação oficial do culto antiquíssimo que, desde sempre, a Ordem lhe 

tributou. 
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1ª Carta: Perseverança 

 

Às monjas de Santa Inês de Bolonha (Pádua, Verão de 1234) 

 

Frei Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, às muito amadas filhas em 

Cristo, as monjas de Santa Inês de Bolonha, com o desejo de que procurem e acolham 

a Cristo Jesus. 

Lembrarem-se de mim, amadas filhas, consola o meu coração, porque vejo que 

caminhais no Senhor com espírito tão em uníssono e tão alegre e que não buscais 

nada além do único e suficiente Bem. Sem Ele, tudo quanto se tiver não é realmente 

riqueza, mas sim pobreza. E tanto mais o possuís, quanto vos entregastes a Ele, 

afastando os vossos corpos e almas deste mundo perverso, para pertencerdes 

completamente ao vosso único Esposo e, deste modo, serdes santas de corpo e alma, 

como diz o Apóstolo. Deus dá-se-nos com tão maior largueza, quão mais generosos 

somos com Ele. 

 Por isso, vendo-vos com ânimo disposto a tudo e porque tudo deixastes por 

amor a Cristo, Esposo das vossas almas, não só no momento em que o fizestes por 

Ele, mas, além disso, quando, diariamente, vos esforçais por vos apagardes mais e 

mais, para, deste modo, vos unirdes só ao amor do vosso redentor – porque é bom 

unir-se a Ele – vendo, pois, tudo isto em vós, com alegria no meu coração, bendigo a 

quem vos chamou à graça, na qual perseverais que em vós produz o querer e o fazer 

segundo a sua vontade. Procurai, pois, minhas queridas, não receber em vão esta 

graça. De Deus recebestes este dom tão singular; dom perfeito, que não teve início 

em vós, mas que vos vem do alto e desce do Pai das luzes, que brilhou nos vossos 

corações por meio da sua graça e vos chamou à sua luz admirável. Por isso, enquanto 

tendes luz, caminhai na luz, para que as trevas não vos surpreendam. Caminhai, 

digo-vos, na luz do vosso Deus. 

Quem caminha, anda devagar. Não arrasta os pés por preguiça, mas também 

não corre precipitadamente e com inoportuna euforia. Este, de que agora vos falo, é 

um mal que mais qualquer outro temo em vós. Porque pode acontecer que haja 

algumas que corram sem ponderação e sem moderação, num excessivo 

derramamento de lágrimas, em vigílias ou em especial abstinência, ou noutro tipo de 

mortificações semelhantes, nada adequadas à vossa débil constituição. Não tendes 

força suficiente para tantas coisas como pensais e algumas facilmente esgotam as 

vossas forças físicas, crendo que o corpo ainda pode aguentar mais. Sabeis que 

muitas vezes vos chamei à atenção sobre este aspecto, porque sempre o temi em vós. 

Não quero ser maçador ao escrever-vos isto que me parece que vos é tão necessário. 

Sede, pois, prudentes, 
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Quanto ao resto e, como tendes vindo a fazer, rezastes ao Senhor pelos 

estudantes de Pádua e Ele escutou-vos, porque entraram vinte noviços bons e 

virtuosos; sede agora diligentes em dar-lhe muitas graças e que não diminua a 

intensidade das vossas orações
1
. 

 A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Ámen. 

Saúda-vos em Cristo Jesus o fr. Gerardo
2
, nosso companheiro de viagem. 

                                                           
1
 Entre estes vinte noviços que entraram na Ordem em Pádua, encontrava-se Santo Alberto Magno. 

2
 Este fr. Gerardo, companheiro de viagem de Jordão, é muito difícil de identificar. Não será certamente fr. Gerardo de 

Frachet, o primeiro biógrafo do Mestre Jordão na sua Vitae Fratrum. Não poderia este ser identificado com o mesmo fr. 

Gerardo que, com o fr. Albísio, acompanhavam o Mestre Jordão e com ele pereceram no naufrágio? 
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2ª Carta: União de Espírito  

 

À Ir. Diana de Andaló (Milão, Primavera de 1233) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à muito amada em Cristo Ir. 

Diana, saúde e consolação do Espírito Paráclito. 

 

Sei que querias que eu fosse a Bolonha. Poder fazê-lo sem perigo, teria sido 

para mim uma grande alegria. Mas a viagem de ida e volta a Bolonha tornar-se-ia 

demasiado longa e perigosa nesta altura em que me sinto com uma saúde muito 

frágil. Além disso, estou prestes a partir para Paris para o Capítulo Geral, se o Senhor 

se dignar ajudar-me por meio das vossas orações. Apesar de tudo, ainda que, de 

momento, não te possa visitar fisicamente, não é por isso que estou longe de ti, 

espiritualmente. Aonde quer que vá, fico sempre contigo e levo-te sempre 

espiritualmente na minha companhia. 

Sobre o meu estado de saúde e sobre o meu restabelecimento, que o Senhor me 

concede, graças às vossas orações, os nossos frades, o Prior Nicolau e os outros 

podem informar-te com mais pormenor, se lhes perguntares. 

Ponho-te de sobreaviso a propósito da filha mais nova de Lambertina, para que 

se acontecer o que não queres, não te aflijas demasiado por causa disso, antes o 

suportes com paciência e entregues ao Senhor a tua causa, para que Ele se digne 

dispor e ordenar segundo a sua vontade este e todos os outros problemas. As almas 

dos santos só se devem afligir e lamentar pela perda da graça de Deus. E se ainda isso 

o permitisse o Senhor, espero que, na sua misericórdia, te recompense 

abundantemente noutras coisas com a sua consolação, pois estamos seguros de que às 

almas piedosas, nesta vida, não lhes pode acontecer nenhuma desgraça sem qualquer 

proveito. Diz o Apóstolo: Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem 

dos que o amam, dos santos que, foram chamados, segundo os seus desígnios. 

Saúda todas as minhas filhas muito queridas em Cristo Jesus e às outras 

pessoas de fora, que saibas que me teriam querido cumprimentar. 

A graça e os vínculos de Jesus Cristo estejam com o teu espírito, para mim 

sempre muito querida. Ámen. 
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3ª Carta: Excessiva Ansiedade 

 

À Ir. Diana (Milão, Inverno de 1233) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à sua muito querida em 

Cristo Jesus, Ir. Diana, em Bolonha, saúde e consolação do Espírito Santo. 

 

Não gosto de ouvir dizer que estás tão angustiosamente atribulada por causa da 

minha doença, como se quisesses que eu fosse excluído do número dos filhos de 

Deus e não participasse na Paixão de Jesus Cristo, nosso Redentor. Não sabes que 

Deus castiga o filho que ama? Não queres que eu seja um dos seus filhos? Será boa, 

por acaso, essa tua ansiedade? Se queres que eu entre no Reino, suporta o facto de eu 

ter de andar pelo caminho que a Ele conduz, porque temos de atravessar muitas 

tribulações para entrar no Reino de Deus. Se esta doença fosse ocasião de algum mal, 

com toda a certeza me agradaria que tivesses alguma pena; mas se, pelo contrário, 

comigo está tudo a correr bem e com fruto, não gostaria, minha filha muito querida, 

que ficasses perturbada, para meu bem. Por isso, se queres consolar-me e tirar-me a 

causa da minha preocupação, deita fora a tristeza da tua alma e procura viver com 

mais alegria. Entretanto, encomenda-me ao Senhor e pede-lhe que o que eu tiver 

contraído em ordem a um castigo futuro, mo converta agora em instrumento de 

correcção. O artífice bom e piedoso conhece bem a purificação de que o seu vaso 

precisa. Por isso, devemos submeter-nos em tudo à sua vontade e temos de entregar 

nas suas mãos os nossos caminhos. 

Quero, no entanto, que saibas que há pouco tempo estive em grave perigo de 

morte, não só por causa das febres altas
3
 mas também de outras doenças. Graças a 

Deus, já saí delas todas. Parece também que uma das três febres que tive desapareceu 

por completo. Consola-te, pois, e coloca diante dos olhos aquela vida em que não há 

nenhuma doença, como diz o profeta: Nenhum mal te acontecerá, nenhuma epidemia 

chegará à tua tenda. É verdade que na miséria da vida presente nos assaltam os males 

dos pecadores e, porque são muitas as suas maldades não é, portanto, de admirar que 

aqui sejamos flagelados por causa dos nossos excessos. Por isso, também eu estou 

preparado para os sofrimentos, para poder chegar àquela tenda, que é Deus, de onde 

não se aproxima nenhuma calamidade. Nenhum mal de pecado entra naquelas 

límpidas e brilhantes moradas, nas que se digne orientar-nos o bom e piedoso Filho 

de Deus, Jesus Cristo, que é bendito pelos séculos dos séculos. Ámen. 

Fica bem; saúda as minhas muito queridas filhas e consola-as no Senhor. 

A ti e a elas vos saúda afectuosamente o fr. Gerardo.  

                                                           
3
 Estas febres altas poderão ter sido causadas pela malária ou paludismo… terão sido febres parasitárias. 
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4ª Carta: Deus Protege-nos 

 

À Ir. Diana (Vercelli, Verão de 1233) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à sua muito querida filha em 

Cristo Jesus, Diana, saúde e graça de alegrias espirituais. 

 

Ainda há pouco tempo te deixei. De então para cá, Deus tem-me ajudado 

sempre com muita generosidade. Dos que entraram em Reggio Emilia creio que já 

ouviste o bastante. Dá graças a Deus por eles. Escrevi-te de Vercelli, onde só 

tínhamos recebido um noviço, aliás, muito bom. Espero que em breve, com a ajuda 

de Deus, tenhamos muitos. 

Fr. Henrique do Ultramar
4
 está gravemente doente. Vo-lo recomendo muito, a 

ti e às monjas. Pedi por ele fielmente ao Senhor, pois temos medo de já o ter perdido 

totalmente. 

Quanto ao resto, minha muito querida, entrega ao Senhor o teu destino, 

consola-te continuamente n’Ele, e aprende a vencer n’Ele qualquer adversidade que a 

instabilidade deste mundo faça cair sobre ti. Em relação a mim, não te preocupes, 

porque espero que o mesmo que a ti te guarda em Bolonha, me guardará também a 

mim, peregrino de tão variados caminhos. O teu papel na quietude da tua casa e o 

meu, na contínua azáfama das minhas viagens, cumprimo-lo unicamente por amor a 

Ele. Ele é o nosso único fim; que nos dirige ao mesmo tempo no desterro presente e 

que será o nosso prémio na Pátria, e que é bendito pelos séculos dos séculos. Ámen. 

Fica bem em Cristo e saúda todas as minhas muito queridas irmãs, 

especialmente a Prioresa, Galiana, Jordana e Julita. 

A ti e a elas vos saúda o teu filho fr. Gerardo. Encomendamo-nos às vossas 

orações. 

  

                                                           
4
 Fr. Henrique do Ultramar, também chamado fr. Henrique de Marsberg, foi nomeado Provincial da província da Terra 

Santa no Capítulo Generalíssimo de 1228. Renunciou ao cargo no Capítulo Geral de Bolonha de 1231. 
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5ª Carta: Unir-se a Deus 

 

À Ir. Diana (Lombardia, Primavera de 1233) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à muito querida filha em 

Cristo Jesus, Irmã Diana, saúde e alegria no Espírito Santo. 

 

A saúde que desejo para mim é também que desejo para ti, minha muito 

querida filha, porque o meu coração está unido ao teu no Senhor.  

A tua melhor parte está de tal modo em mim que preferia suportar eu qualquer 

desgraça e ser eu a sofrer, a ver a acontecer-te a ti. 

Por isso, esforça-te, minha muito querida, por beneficiar do amor de Deus e unires-te 

a Ele com todas as tuas forças, porque é bom unir-se a Ele e n’Ele colocar a tua 

esperança. Diz-lhe, pois: A Ti se uniu a minha alma. E, entretanto, vai-te consolando, 

com o resto; graças a Deus, em breve te verei pessoalmente, ainda que nunca deixe de 

te ver espiritualmente. 

Fica bem e saúda as monjas, muito minhas queridas filhas. 

A ti e a elas saúda-vos afectuosamente o teu filho, fr. Gerardo. Pede-lhes que, 

entretanto, rezem por nós. O espírito de Jesus esteja contigo. Ámen. 

Se te parecer bem receber a filha de Lambertina, tens para isso a minha licença 

e o que fizeres será do meu agrado. 

 

Eu, fr. Gerardo, indigno servo teu, saúdo-te a ti e a todas as monjas, muito 

minhas queridas em Cristo Jesus. Saúda a todas a quem estimo e que me estimam a 

mim, particularmente as que tu sabes que são especiais para mim. Bolonha é para 

mim um lugar especial e dulcíssimo entre todas as cidades da Lombardia, da 

Toscana, de França, da Inglaterra, da Provença e quase até da Alemanha. 

A graça de Jesus habite no teu coração. Ámen. 
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6ª Carta: Melhoras de Saúde 

 

À Ir. Diana (Milão, Inverno de 1233-34) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à muito querida filha em 

Cristo Jesus, saúde e consolação do Espírito Santo. 

 

Soube que estás preocupada com o meu estado de saúde. Faço-te saber que 

Deus vos escutou, a ti e às tuas monjas. Comecei a melhorar há alguns dias e já pouco 

ou nada me incomodam as febres que tinha. Estou praticamente curado, ainda que me 

sinta muito débil e esteja ainda perturbado pelo mal que passei. Por isso, dai graças a 

quem começou e me dê mais forças e mais saúde. 

Saúda e consola as monjas, minhas filhas muito queridas, e as outras que tu 

sabes a quem teria de cumprimentar. 

A ti e a elas vos saúda afectuosamente fr. Gerardo. Fica bem em Cristo Jesus. 

Ámen.  
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7ª Carta: Novos Noviços 

 

À Ir. Diana (Milão, Verão de 1233) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à muito querida Irmã Diana, 

saúde e consolação do Espírito Santo. 

 

Sobre o meu estado de saúde quero que saibas, muito minha querida, que ao 

regressar de Vercelli a Milão com oito noviços muito bons e capazes para a Ordem, e 

com o pensamento de ir de lá para a Alemanha, veio-me uma febre terçã, que desde 

esse dia até agora já tive três acessos e estou à espera do quarto. Graças a Deus que 

esta doença não é perigosa e, segundo dizem os médicos, cura-se rapidamente. Dou-

te estas notícias para que não percas a calma, se alguém te falar da minha doença e 

possas julgar que é mais perigosa do que o é na realidade é. Entretanto, recomenda-

me às orações das monjas. Fr. Henrique do Ultramar já recuperou a saúde, graças, 

segundo creio, às vossas orações, e já foi para a Alemanha. Por favor, não te 

preocupes com a minha doença, pois com ela espero melhorar na alma e no corpo. O 

Senhor tinha-nos concedido os seus dons em Reggio e em Vercelli. Quis, sem dúvida, 

que eu não os recebesse totalmente de graça, coisa que me parece muito justa. Que o 

seu nome seja bendito pelos séculos. Ámen. 

Fica bem. Saúda as minhas filhas muito queridas e especialmente a Prioresa, 

Galiana, Jordana e Julita, às quais juntamente contigo saúda o teu irmão e filho, fr. 

Gerardo. Comunica aos frades o meu estado de saúde para que rezem por mim. Não 

lhes escrevo por falta de tempo. O Espírito de Jesus Cristo esteja com o teu espírito. 

Ámen.  
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8ª Carta: Alegria e Solicitude 

 

À Ir. Diana (Lombardia, 1228-30) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à muito querida em Cristo 

Irmã Diana, saúde e consolação do Espírito Santo que conforta os corações dos filhos 

de Deus. 

 

Em nome de Cristo, ensinaram-nos os Profetas, nos tempos antigos e São Paulo 

nos novos tempos, que temos de regozijar-nos com os servos de Jesus Cristo, 

particularmente nas suas alegrias e nas suas consolações. Ouvi os novos rumores da 

alegria com que foste consolada e com o privilégio para as monjas que te foi dado
5
. 

As minhas felicitações para todas, pois a vossa alegria é também a minha.  

Bem sabes, querida filha, como agi contigo no passado. Onde quer que 

estivesse desejei e procurei sempre o vosso bem. Com a ajuda de Deus, manterei 

ainda mais intensamente a minha solicitude para convosco. Entrego à tua guarda a 

Bula que o Sumo Pontífice me deu para ti: guarda-a com fidelidade. Não quero 

parecer ingrato. Por isso, quero que conheças as misericórdias que maravilhosamente 

me concedeu o Senhor, depois de me ter despedido de ti. Dai-lhe graças por todos os 

dons que me concede. Na verdade, Cristo trouxe para a Ordem dezoito homens 

ilustres. Encomendo-os às tuas orações, e também os outros, que têm o mesmo santo 

propósito. 

Saúda, da minha parte, a Prioresa, a Jordana e todo o convento. 

 

 

  

                                                           
5
 Jordão refere-se à Bula promulgada por Gregório IX no Palácio de Latrão, com data de 17 de Dezembro de 1228. Nela 

o Papa agregava à Ordem dos Pregadores o Mosteiro das Monjas de Santa Inês de Bolonha. 
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9ª Carta: A Caminho da Perfeição. O Sonho de Jordão 

 

À Ir. Diana (data muito incerta) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à sua muito querida filha em 

Cristo Irmã Diana, de Santa Inês de Bolonha, desejando-lhe a salvação eterna. 

 

Bem sabes, muito minha querida que enquanto vivemos neste mundo todos 

temos muitos defeitos e não podemos alcançar a estabilidade que nos será concedida 

no tempo futuro. Esta é a causa pela qual não nos comportamos com equanimidade 

em todas as situações que acontecem à nossa volta. Um dia, exaltamo-nos demasiado 

na prosperidade; no outro, na adversidade, deprimimo-nos também demasiado. 

Aqueles que querem chegar à imutabilidade futura têm, de se conformar, de algum 

modo, já no presente com aquela vida que há-de vir, colocar os nossos corações no 

poder de Deus e trabalhar segundo as nossas possibilidades para assegurar no Senhor 

toda a nossa esperança, toda a nossa confiança e toda a nossa perseverança. Deste 

modo e, na medida do possível, imitamos a Deus na sua estabilidade e quietude. Ele é 

um refúgio seguro, que nunca falta e permanece sempre firme. Quanto mais nos 

refugiarmos n’Ele, tanto mais estáveis permaneceremos. Por isso, os santos, que 

tinham tanta confiança no Senhor, facilmente desprezavam tudo o que de adverso 

lhes acontecia nesta vida. 

Minha muito querida, refugia-te tu também mais e mais no Senhor. Assim, o 

que de grave ou doloroso te possa acontecer não moverá o fundamento do teu 

coração, que está tão bem consolidado. Pensa nisto com frequência, imprime-o no teu 

coração e convence as monjas a fazerem também o mesmo. 

Para tua consolação, escrevo-te o que sonhei sobre ti. Parecia que me falavas 

com tal entoação de verdade e sabedoria que quando me lembro disto ainda me encho 

de alegria. E dizias-me: O Senhor disse-me estas Palavras: Eu, Diana, Eu, Diana, Eu, 

Diana, e acrescentou repetindo também muitas vezes: Sou bom, sou bom, sou bom. 

Isto tem sido uma grande consolação para mim. 
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10ª Carta: Oração pela Paz e pela Unidade  

 

Às monjas de Santa Inês (Paris, 12 de Outubro de 1235) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, às muito amadas filhas em 

Jesus Cristo, as monjas de Santa Inês de Bolonha, que lhes deseja saúde e presença 

do Esposo a quem seguem. 

 

Conheço a vossa frequente e angustiada solicitude a meu respeito. Por isso me 

apresso a dizer-vos que, graças às vossas orações, o Senhor me concedeu uma viagem 

muito feliz. Bem de saúde, atravessei a província da Lombardia, da Alvérnia, da 

Borgonha e de França até Paris, de onde vos escrevo esta carta, passada a festa de 

São Dionísio. Por todo o lado verifiquei que os frades crescem e frutificam na graça 

de Deus, pelo que Lhe dou graças, que é dador de todos os bens. 

Exorto-vos minhas muito queridas filhas, a que com devotas orações peçais a 

Deus, autor da paz, que se digne unificar a sua Igreja santa com a sua paz. Por todo o 

lado, surgem revoltas e guerras com dano e perigo para a salvação eterna de muitas 

almas. Minhas queridas, ao conhecer estas notícias, abrasai-vos cada vez mais no 

amor do vosso Esposo, o qual, tirando-vos da dissipação deste mundo, vos colocou 

na sua paz. Por isso, diante de qualquer tribulação ou angústia que vos possa chegar 

de fora, sede pacientes em tudo e procurai que, com isso, não diminua mas aumente a 

vossa paz. Nada de próspero ou adverso vos pode acontecer, que não sejais capazes 

de suportar com serenidade e não vos ajude a firmar a vossa alma no Senhor, com 

cujo auxílio se menosprezam as coisas felizes e não se receiam as difíceis. Tenho 

confiança de que será abundante em vós todo o bem no Senhor. Que o vosso Esposo, 

o Filho de Deus, Jesus Cristo, se digne conservar e aumentar em vós os seus dons. A 

Ele a honra e o poder pelos séculos. Ámen. 

Ficai bem, muito amadas no Senhor e rezai por mim. 

Saúdo-vos devotamente, eu, fr. Gerardo, e encomendo-me às vossas orações. 
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11ª Carta: Elogio da Caridade 

 

Às monjas de Santa Inês (entre 1231 e 1233) 

 

Às muito queridas filhas no Filho de Deus, as monjas de Santa Inês de 

Bolonha, Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, saúde e abundância das 

delícias de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

São muito diferentes as palavras que pronuncia o amigo do Esposo das que 

saem da própria boca do Esposo. Vós, amadas, filhas escutastes o suave sussurro do 

vosso Esposo e saboreais com júbilo da sua voz. Por isso, vos há-de parecer de muito 

pouco valor o que vos escrevo, eu, que, ainda em menor escala, me tenho por amigo 

do Esposo. No entanto, eu que desempenho o ofício de amigo do Esposo e que, por 

sua incumbência, sou vosso protector, eu, que sinto por vós um zelo semelhante ao 

zelo de Deus e que vos desposei com um único Esposo, Cristo, a quem devo 

apresentar-vos como virgem pura, peço-vos que vos torneis dignas dos seus abraços. 

Adornai o tálamo do vosso coração para receber a Cristo-Rei, que está encantado 

com a vossa formusura, preparai-lhe um leito de flores num coração puro, numa boa 

consciência e na fidelidade não fingida. As virtudes serão as flores. Linda flor é a 

humildade, estupenda a modéstia e todas as demais virtudes. Mas a mais valiosa de 

todas é a caridade. Com frequência e prazer o Esposo visitará o tálamo do vosso 

coração, se o encontrar semeado destas flores e coberto destes adornos. Muito 

amadas em Cristo, esforçai-vos, pois, em adquirir virtudes, que esta piedade vale para 

tudo, coisa que não sucede com a mortificação corporal. 

Muitas vezes vos disse e ainda vos hei-de repetir: nas vigílias e nas 

abstinências e até nas lágrimas, facilmente se passa da medida. Em contrapartida, as 

virtudes nunca podem crescer demasiado. Espero no Senhor Jesus Cristo que em tudo 

abundeis e exorto-vos, porém, a que vos enriqueçais ainda mais. Não há nada perfeito 

nesta vida que não se possa aperfeiçoar cada vez mais, até que cheguemos aonde não 

há lugar para o imperfeito e onde cada um de nós será repleto de tanta perfeição que 

não poderá desejá-la maior. Lá, não entra nenhuma miséria, porque a suficiência 

abundantíssima de todos será o Deus glorioso e digno de louvor pelos séculos dos 

séculos. Ámen.  

Ficai bem, filhas muito queridas e rezai por mim, para que, depressa e bem, 

Deus me leve até vós. Dai-lhe muitas graças pelos muitos homens ilustres e pelos 

santos clérigos que este ano nos deu para a Ordem. 

Saúda-vos fr. Gerardo e encomenda-se às vossas orações. 
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12ª Carta: Ternura Espiritual 

 

À Irmã Diana (data muito incerta) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à cara, ou melhor, caríssima 

em Cristo, Irmã Diana de Bolonha, deseja-lhe a salvação eterna Jesus Cristo, nosso 

salvador. 

 

Minha muito querida, tenho que te escrever rapidamente. Ainda que seja 

pouco, quero escrever-te alguma coisa para, de algum modo, avivar assim o teu amor. 

Tão impressa estás na medula do meu coração que nunca posso esquecer-te. Lembro-

me de ti com frequência. E agora ainda mais, que te conheço melhor e sei que me 

amas sem fingimento nem hipocrisia e com todas as forças da tua alma. O amor que 

me tens aumenta a chama do meu amor para contigo e fere com mais veemência a 

minha alma. 

Tenho de terminar rapidamente a carta. Que o Supremo Consolador e Paráclito, 

o Espírito da Verdade, possua o teu coração, te console e nos conceda viver juntos 

para sempre naquela Jerusalém celestial com a ajuda de Nosso Senhor Jesus Cristo, 

que é bendito sobre todas as coisas para sempre. Ámen.  

Adeus, caríssima, e reza sempre por mim com fidelidade ao Senhor, porque 

necessito mais que nunca por causa dos meus muitos defeitos. E porque raramente 

rezo, diz também às tuas monjas que supram a minha falha nesta matéria. 
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13ª Carta: Amizade em Deus 

 

À Irmã Diana (Paris, pelo Pentecostes de 1236) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à sua muito estimada filha 

Diana em Bolonha, saúde e constante amizade em Jesus Cristo. 

 

Minha muito querida, já que não posso ver-te as vezes que tu e eu gostaríamos, 

ao menos alimenta-se e acalma-se um pouco o meu coração quando posso visitar-te 

por meio das cartas e dar-te notícias minhas. Também eu estou sempre a desejar saber 

notícias tuas e saber como te encontras. Os teus progressos e a tua alegria nos 

caminhos de Deus são suave manjar para a minha alma. O pior é que nunca sabes 

com certeza para que parte do mundo estou a caminhar. E, ao sabê-lo, não terias à 

mão mensageiros por quem enviar-me as tuas cartas. Pouco importa, minha querida, 

o que possamos escrever um ao outro. Dentro dos nossos corações está o fervor do 

nosso amor no Senhor do com o qual contínua e mutuamente falamos nos afectos da 

caridade, que nenhuma língua pode condignamente expressar, nem carta alguma 

conter. 

Ó Diana, muito miserável é o estado presente que padecemos. O nosso amor 

mútuo neste mundo não o podemos alcançar senão com dor e ansiedade. Com efeito, 

tu sofres e angustias-te, porque não podes ver-me com a frequência que querias. E eu 

atormento-me, porque só muito raramente me é concedida a tua presença. Quem nos 

conduzirá à cidade fortificada, à cidade do Deus dos exércitos, fundada pelo próprio 

Altíssimo? Lá, já não suspiraremos por Ele nem um pelo outro. Somos diariamente 

atormentados neste mundo e dispersos são os segredos do nosso coração As mesmas 

misérias levam-nos a gritar diariamente: Quem nos livrará do corpo desta morte? 

Tudo isto temos de sofrer com paciência e confiar a nossa alma, enquanto nos 

permitir a quotidiana necessidade, Àquele que nos pode libertar das nossas misérias. 

Só n’Ele se encontra o nosso descanso; fora d’Ele só encontraremos tribulação e 

abundância de dor em tudo o que nos rodeia. Enquanto isso, tomemos com alegria o 

que de triste nos acontece, porque com a mesma medida das nossas tribulações será 

também medida a alegria, que nos infunde o mesmo Filho Deus, Jesus Cristo, a quem 

pertence a honra e a glória, o poder e a majestade pelos séculos dos séculos. Ámen. 

Reza por mim, como sei que fazes. Saudações à Prioresa, à Galiana. Saúda 

cada uma das nossas amigas de fora, especialmente, as da tua casa, quando te forem 

visitar e recomenda-me às suas orações. Fica bem, minha filha querida, no Filho de 

Deus, Jesus Cristo. 
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14ª Carta: Novas Vocações 

 

À Irmã Diana (Vercelli, Verão de 1229) 

 

À sua filha em Jesus Cristo, Filho de Deus, a queridíssima Irmã Diana, em 

Bolonha, Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, deseja-lhe saúde e que 

seja saciada com os abraços de Jesus Cristo. 

 

Sei que te preocupas com o meu estado de saúde. Eu também me preocupo por 

ti, em Cristo. Por isso, quero contar-te brevemente as coisas que me aconteceram. 

Quando estive em Vercelli, o Senhor deu-nos bastantes homens muito bons e 

bem preparados em muitas áreas de letras. Três eram alemães, os melhores que havia 

na cidade, quatro provençais, óptimos, e três ou quatro lombardos estupendos. Todos 

entraram em muito pouco tempo. Dá graças a Deus com todas as monjas, porque 

nunca, nem sequer por pouco tempo, se esquece de compadecer-se de nós. 

Quanto ao resto, e graças sejam dadas a Deus, estou são de corpo. Não fiques 

pesarosa, minha muito querida, por não me poderes ter sempre presente fisicamente, 

porque o meu espírito está sempre a teu lado com sinceríssima caridade. Não me 

surpreendo, no entanto, de que te aflijas pela minha ausência, porque eu também não 

consigo deixar-me de afligir com a tua. Mas consolo-me, porque esta separação não 

há-se ser para sempre. Depressa se acabará; ver-nos-emos em breve, para sempre, 

diante do Filho de Deus, Jesus Cristo, que é bendito pelos séculos dos séculos. Ámen. 

Saúda a Prioresa e todas as monjas, minhas filhas muito queridas, 

especialmente a noviça, a Galiana. Rezem por mim. 
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15ª Carta: Viver em Caridade 

 

À Irmã Diana (1232 ou 1236, talvez de Pádua) 

 

À sua filha em Jesus Cristo, a muito amada Irmã Diana de Santa Inês de 

Bolonha, Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, deseja-lhe saúde e 

bênçãos de mansidão do Espírito de Ciência. 

 

Querida filha, por que é que te escrevo cartinhas para consolação do teu 

coração quando, muito mais excelente e suavemente do que elas, te consolas tendo 

nas tuas mãos e lendo o livro da vida, o volume da lei imaculada que converte as 

almas e que diariamente tens diante dos olhos da tua alma? Essa lei imaculada, que 

limpa as manchas é a caridade, escrita com beleza incomparável em Jesus, teu 

Salvador, estendido na Cruz como um pergaminho, escrito com as feridas e 

representado com o seu piedoso sangue. 

Em quem, pergunto-te, minha querida, em quem se aprende na perfeição a 

lição da caridade? Tu conheceste-o melhor, porque não há carta nenhuma que possa 

provocar com tanta força o amor. Fixa aqui a agudeza da tua mente. Esconde-te nas 

fendas desta rocha e foge para longe do ruído dos que dizem coisas iníquas. Folheia e 

abre, lê e encontrarás do que neste livro falou o Profeta: lamentações, cânticos e 

maldições. Lamentações das tribulações que sofreu; cânticos das alegrias que 

adquiriu para ti com as suas tribulações; maldição da morte eterna que remiu com a 

sua morte. 

Nas lamentações, aprende em ti mesma a paciência; no seu cântico, a caridade, 

porque, com toda a justiça, acima de todos hás-de amar a quem te tornou participante 

de tão grandes alegrias. Vendo-te liberta daquela maldição, que outra coisa podes 

fazer senão romper em acção de graças e em cânticos de louvor? Na realidade, estas 

breves palavras são suficientemente abundantes e profundas para suscitar o piedoso 

afecto. Quero que nelas te acostumes a viver e aprendas a sabedoria dos santos sob o 

ensinamento, o amor e a direcção do Filho de Deus, Jesus Cristo, a quem é devida a 

honra e a glória pelos séculos. Ámen. 

Fica bem em Cristo Jesus, transmite as minhas saudações a quem tu sabes que 

eu quero cumprimentar. 

Saúda-te o teu filho, fr. Gerardo. Entretanto, reza por nós até partirmos. 
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16ª Carta: Equilíbrio nas Mortificações 

 

Às monjas de Santa Inês (Oxford, 2 de Fevereiro de 1230) 

 

Às muito queridas filhas em Cristo Jesus, as monjas de Santa Inês de Bolonha, 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, deseja-lhes saúde e conhecimento 

do Esposo a quem seguem. 

 

Curto é o caminho, exíguo o trabalho e grande o descanso no qual nos 

apressamos em entrar, caríssimas entre todas as minhas filhas. Temos, pois, de 

aproveitar e percorrer com alegria o caminho, para que sejam jubilosos para nós os 

ensinamentos do Senhor, enquanto ainda peregrinamos em direcção a Ele na morada 

do nosso corpo mortal. Escrevo-vos estas coisas para o caso de alguma de vós ficar 

ansiosa ou atribulada, para que possa sofrer com paciência e até com alegria. 

Por meio das tribulações acumulamos tesouros no céu, para que, quando 

chegar o dia em que a tristeza se converter em alegria, vos sejam concedidas as 

consolações da vida futura em proporção da infinidade das dores presentes. Com a 

purificação das tribulações, a alma torna-se mais límpida e mais prudente contra as 

múltiplas e quotidianas astúcias do inimigo e fortalece-se mais com a consolação 

divina. É, pois, boa e desejável, a amargura da tribulação, que produz a paciência, 

perscruta e sacode a consciência, dá entendimento aos atribulados, aumenta em 

consolação espiritual e acumula preciosos prémios de alegrias futuras. O Senhor diz 

aos atribulados: Alegrai-vos e regozijai-vos naquele dia, porque é grande a vossa 

recompensa no céu. 

Queridas filhas, esforçai-vos por manter a justa medida do vosso caminho 

quando desprezais toda a aspereza por amor do vosso Esposo e superais a dureza da 

vossa vida, encarando tudo com alegria. Não esqueçais a palavra do Sábio: quem 

caminha apressado, peca. Muitas vezes vos aconselhei sobre isso, pessoalmente e por 

escrito, para que cuidadosamente eviteis o excesso imprudente das mortificações. 

Portanto, depois de me terdes ouvido tantas vezes este conselho, se ainda houver 

alguma descuidada, por favor, que se obrigue a uma maior prudência. 

Quanto ao resto, espero na graça de Jesus Cristo que todas insistais cada vez 

mais na oração, que vos entregueis à meditação, que estejais prontas a obedecer, 

solícitas em trabalhar, demoradas em falar, constantes no silêncio. Revesti-vos de 

sentimentos de misericórdia, de benignidade, de humildade, de paciência, de 

modéstia, de caridade. Confio em vós e não quero deter-me demasiado a convencer-

vos disto. Pelo contrário, tenho de dar sempre graças ao meu Deus por vós por causa 

da graça que vos foi concedida em Cristo Jesus, Filho de Deus, a quem é devida a 

honra, a glória, o poder e a majestade pelos séculos dos séculos. Ámen. 
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Ficai bem em Cristo Jesus. Em perfeita saúde escrevo-vos de Inglaterra, na 

véspera da Purificação da Virgem. Rezai sempre ao Senhor por mim para que 

generosamente nos abra sempre a sua mão e ponha a sua palavra na nossa boca para 

seu louvor, proveito da Igreja e crescimento da Ordem. No Studium de Oxford, onde 

agora me encontro, o Senhor deu-nos grande esperança de uma boa colheita. Rezai 

permanentemente ao Senhor, para que cumpra a sua vontade particularmente nos que 

já esperamos e também noutros. 

Saúda-vos fr. Gerardo e recomenda-se às vossas orações. 
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17ª Carta: Tesouro de Despojamento  

 

À Irmã Diana (Lombardia, Verão de 1223) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, a Diana em Cristo, querida 

irmã no mesmo Pai espiritual e sua filha muito querida, pois foi-lhe deixada pelo Pai 

comum, saúde e consolação no Espírito Santo. 

 

Por amor do teu Esposo Jesus Cristo desprezaste o reino do mundo e todos os 

adornos do século e escolheste e abraçaste a pobreza
6
; por isso habitarás nos seus 

átrios e serás cumulada com os bens da sua casa. Mas, que digo? Abraçaste a 

pobreza? Pelo contrário, rejeitaste-a e escolheste as riquezas. Porque a pobreza de 

Cristo é voluntária. É a pobreza de espírito, que, ao possuí-la, não digo que será teu o 

Reino dos céus mas que já o é, como diz o teu Esposo: Bem-aventurados os pobres de 

espírito, porque deles é o Reino dos Céus. A quem possui a pobreza de Cristo não lhe 

importam as riquezas do mundo. Não será ela um tesouro maior, pelo qual e em 

comparação com os outros tesouros são considerados como nada e tidos como 

pobreza? Não és pobre, já que és rica na glória e nas riquezas da sua casa, tu que tens 

o Reino dos Céus. Não és pobrezinha, mas rainha, porque possuis o Reino. 

Coloca-te, pois, à direita do teu Esposo com um vestido de ouro, com caridade 

não fingida, mas pura e rosada pelo ardor e o fervor do amor de Cristo. De onde 

receberás tu o ouro para dourar o teu vestido? Em Havilá (Gn 2, 11), que significa 

dor. É Cristo quem diz: Olhai e vede se há dor igual à minha dor. Ali encontrarás o 

ouro; e o ouro daquela terra é de excelente qualidade. Ali demonstra a máxima 

qualidade, pois ninguém tem maior caridade do que aquele que dá a vida pelos seus 

amigos. É como se dissesse: esta é a máxima caridade, este é o ouro mais valioso. 

Naquele lugar foram abertos buracos. Perfuraram, diz, as minhas mãos e os meus pés. 

Outros trabalharam nesses buracos e poderás entrar no seu trabalho, para ali viver 

como amiga e pomba nas fendas da rocha, que é Cristo. Ali encontrarás abundância 

de ouro, ali encontrarás plenitude de caridade. E, se o encontras, não o irás apanhar e 

guardar? A abundância de ouro vermelho é testemunhada pelos rios que manam das 

fontes e das feridas do lado do Salvador; mais ainda, os próprios rios são ouro. 

Por isso, se te sentas à sua direita, serás tingida com o ouro que mana do lado 

direito. Aproxima-te, pois, e une-te ao seu lado para seres mais abundantemente 

inundada e tingido de vermelho o teu vestido naquele que está a pisar no lagar. Lá 

                                                           
6
 A Beata Diana recebeu o hábito da Ordem Dominicana das mãos de fr. Jordão a 29 de Junho de 1223, estando 

presentes fr. Rodolfo de Faenza, fr. Ventura de Verona e o Beato Guala de Bérgamo que, depois, foi Bispo de Brescia. 

O «Pai espiritual» e «Pai comum» de Diana e de Jordão é, naturalmente, São Domingos. 
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estiveram também os santos, à direita, juntamente com a Rainha, a sua Mãe a Igreja e 

ali lavaram as suas túnicas no sangue do Cordeiro. 

Lá está também o ouro dos árabes, isto é, dos humildes; aqui ser-te-á dado o 

ouro da Arábia, o ouro da humildade. Por isso, é ouro dos árabes, quer dizer, dos 

humildes, porque só os humildes o encontram; só eles o exploram e armazenam. Os 

pequenos podem entrar nas cavidades estreitas e profundas. Sê, pois, pequena e 

humilde diante dos seus olhos, porque Ele dá a inteligência aos pequenos e a sua 

graça aos humildes. Que Ele te dê a inteligência e te instrua no caminho que tens de 

seguir, fixe sobre ti o seu olhar, pois os seus olhos olham para o pobre. 

Recomendei-te em breves palavras a pobreza, a caridade, a humildade para 

que, através destas três virtudes, chegues às verdadeiras riquezas, delícias e honras, 

com o auxílio daquele que é poderosa ajuda, Nosso Senhor Jesus Cristo, que é 

bendito pelos séculos dos séculos. Ámen. 

Em breve chegarão as queridas e bem preparadas monjas de Prouilhe. Disse-

mo o Prior de Montpellier. Saúda-as intensamente a elas e a todas as outras monjas e 

mostra-lhes a tua carta, como se tivesse sido escrita a cada uma delas. Fica bem em 

Cristo Jesus e rezai por mim
7
. 

 

  

                                                           
7
 O Mestre Jordão fala das monjas que vinham de Prouilhe. Voltará a falar delas outra vez, na carta 27, para dizer-lhes 

que já não iriam, por razões que explicaria pessoalmente. Iriam, sim, quatro monjas de São Sixto de Roma, às quais se 

referirá na carta 21. 
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18ª Carta: Elogio da Prudência  

 

Às monjas de Santa Inês (Lombardia, Verão de 1233) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, às monjas de Santa Inês de 

Bolonha, desejando-lhes salvação eterna e a graça de possuírem o Cordeiro, a quem 

seguem. 

 

Parece-me muito bem que corrais atrás do perfume do vosso Esposo. Mas, 

procurai caminhar com prudência. Correi, pois, de modo a que o alcanceis. Que 

nenhuma de vós seja nem demasiado lenta nem preguiçosa em correr, nem tão 

precipitada que magoe os pés e não possa continuar a caminhar. Estreito e apertado é 

o caminho que leva à vida e deve-se andar nele com atenção, para não se desviar nem 

para a direita por negligência nem para a esquerda por demasiada abstinência. No 

entanto, a respeito deste dilema, em vós, provoca-me mais receio que castigueis, sem 

discernimento, o vosso corpo e, deste modo, caindo no pior, fiqueis impossibilitadas 

para o caminho do Senhor que leva à cidade habitada, à cidade do Senhor dos 

exércitos, que Deus fundou para sempre. 

Os fundamentos desta cidade estão escavados nos santos montes, ou melhor, 

no monte santo do Senhor, monte conquistado pela sua direita, isto é, pelo seu Filho, 

que está à direita do Pai, direita onde descansam os fundamentos da cidade, que o 

próprio Altíssimo fundou. Ó cidade celestial, mansão segura, pátria que possui tudo o 

que é deleitável, em que o povo vive sem murmurar, os cidadãos vivem tranquilos e 

os seus habitantes sem indigência! Coisas gloriosas se disseram de ti, cidade de Deus! 

O caminho da cidade habitada é perigoso. Mas, quando chegarmos à feliz Jerusalém, 

edificada como cidade, já não haverá temor de perigo, nem existirá nenhuma causa de 

ruína; nela teremos tranquilidade eterna, estabilidade eterna, segurança eterna. Nela, 

aos santos cidadãos que a habitam, diz-lhes o Espírito que descansem dos seus 

trabalhos. Enquanto caminhamos, temos de trabalhar, temos de andar com modéstia e 

não com precipitação, até que cheguemos à cidade, guiados por Jesus Cristo, nosso 

Senhor, que é bendito sobre todas as coisas e bendito pelos séculos dos séculos. 

Ámen. 

Minhas muito queridas, se vos acontecer alguma adversidade ou tribulação, 

suportai-as com paciência equânime, esperando grande glória pelas pequenas 

moléstias, alegria pela dor e consolação eterno pelo pranto. 

Ficai bem e rezai por mim, como eu faço por vós, nas minhas orações, 

suplicando ao Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação que vos dê um só 

coração para o honrar e cumprir a sua vontade. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo 

esteja com o vosso espírito. Ámen.  
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19ª Carta: Oração pelos Estudantes 

 

À Irmã Diana (data muito incerta; de Pádua ou de Paris) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à sua querida filha em 

Cristo, Diana de Bolonha, deseja-lhe a salvação eterna. 

 

Ainda que a minha presença por carta não possa consolar-te como gostaria, 

espero que o Paráclito, que consola aos humildes, o nosso Deus, te há-de encher de 

toda a consolação que não tem nada de impuro e que manifesta toda a verdade, 

porque é chamado e é Espírito de Verdade. Apoia-te n’Ele, espera-me n’Ele com 

paciência. À sua guarda confio a tua alma e as de todas as tuas monjas, minhas filhas 

muito amadas. 

Também vos recomendo a ti e a elas que rezem pelos corações dos clérigos, 

para que Deus se digne movê-los e atraí-los para Ele, para sua salvação, glória de 

Deus e crescimento da Igreja e da Ordem, aos que Ele sabe que são aptos para nós. 

São todos muito frios e só pescámos um. Por isso, é necessário que procuremos e 

obtenhamos para eles, noutro lugar, o fogo que eles próprios não têm. 
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20ª Carta: Vocações em Pádua 

 

Às monjas de Santa Inês (Pádua, data incerta) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, às muito amadas em Cristo, 

as monjas de Santa Inês, desejando-lhes que sirvam dignamente a Deus em tudo. 

 

Fazei deste um dia de festa e dai graças ao dador de todos os bens. O Senhor 

compassivo e rico em misericórdia dignou-se visitar a sua terra nestes dias e 

enriquecê-la com maior abundância do que a que esperávamos. Tinha pregado 

durante muito tempo aos universitários de Pádua. E vendo o pouco, ou melhor, o nulo 

fruto colhido, desanimado, pensava já abandonar o campo e regressar a casa. 

De repente, Deus dignou-se mover os corações de muitos, infundir-lhes a sua 

graça e dar voz potente à sua voz. Entre eles há dois filhos de dois grandes condes da 

Alemanha. Um deles era magno chanceler e tinha outras diversas dignidades e 

grandes riquezas. O outro era também muito rico e muito nobre de corpo e alma. 

Esperamos que ainda entrem muitos mais, também de grande relevo social. Rezai 

muito por eles, para que rapidamente a esperança se converta em realidade. Adeus. 
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21ª Carta: Fortaleza e Tribulação  

 

À Irmã Diana (Pádua, Abril de 1231) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à sua querida em Cristo, Ir. 

Diana, desejando-lhes a salvação. 

 

Não te preocupes com fr. Ventura, porque não o chamei a Pádua com a 

intenção de o fazer Prior daquela casa. Escreveu-me o Provincial da Província 

romana a propósito das monjas de São Sixto e disse-me que estão bem e em forma
8
. 

Por amor de Deus peço-te que não se perturbe o teu coração nem se intimide, 

se tens que padecer algumas tribulações por Cristo. Se nos associamos aos seus 

sofrimentos, teremos também das suas consolações. Que a tua delicadeza seja 

racional, para agradar assim ao Esposo invisível. Faz-te forte no Senhor. Recebe 

quanto te for confiado, sê forte na dor, tem paciência na humildade. O Senhor esteja 

com o teu espírito. 

Rezai por mim e encomenda-me às monjas; que rezem também elas para que o 

Senhor termine em mim o que começou. Pela graça de Deus, recebi trinta e três 

frades, todos homens honestos e de competente doutrina, para além dos irmãos 

cooperadores. Como noutras ocasiões, também agora há muitos nobres. Esperamos 

muito mais e temos outros seis muito unidos na Ordem. Volto a dizer-to: não tenhas 

medo; eu serei para ti um pai e tu serás para mim filha e esposa de Jesus Cristo. Eu 

pedirei por ti ao Senhor para que se digne guardar-te sempre. 

 

  

                                                           
8
 Fala aqui fr. Jordão das monjas de São Sixto em Roma, que iriam de Roma, onde tinham sido formadas sob a direcção 

de São Domingos, para Santa Inês. Foram quatro ou cinco as que foram, cujos nomes chegaram até nós: Ir. Cecília, Ir. 

Amada, Ir. Inês e Ir. Teodora, às quais, às vezes, se acrescenta o nome de Ir. Constança. Já estavam em Bolonha antes 

de 12 de Junho de 1225. 
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22ª Carta: Doença. Moderação 

 

À Irmã Diana (Magdeburgo, 1227) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à sua querida filha Diana, 

com o desejo de que seja introduzida na sala do festim. 

 

Não duvido de que o teu amor está angustiado por causa do meu estado de 

saúde. Por isso quero comunicar-te que, depois da minha saída de Verona, o Senhor 

da nossa salvação concedeu-me uma venturosa viagem e mais forças à minha 

debilidade física. Deste modo, três dias depois de São Mateus, consegui chegar a 

Magdeburgo, onde, são e salvo, fui recebido com muita alegria pelos frades daquela 

casa, e por muitos outros, que já estavam deveras preocupados. O meu espírito ficou 

verdadeiramente consolado, porque encontrei aquela casa muito bem organizada e 

com alguns recém-entrados na Ordem, facto que me deu muita alegria. Por tudo isto, 

dá graças ao Senhor, cuja misericórdia sobre nós é em tudo tão grande, já que nos dá 

mais do que merecemos
9
. 

Quanto ao resto, minha muito querida, modera-te nas tuas penitências e aplica 

o travão da sobriedade à tua vida. Deste modo, enquanto corres atrás do aroma dos 

perfumes do teu Esposo e estás desejosa de lhe oferecer a mirra, que é a mortificação 

da carne, dá espaço também para o ouro, a exemplo dos três santos Reis Magos, que 

ofereceram a Jesus Cristo o ouro, o incenso e a mirra dos seus cofres. Não tens que 

encher tanto o vaso da mirra, para poderes colocar também o ouro da sabedoria e da 

moderação. Assim podes dizer com o Esposo: uma bolsinha de mirra é o meu amado 

para mim (Cant 1, 12). Não disse: grande peso de mirra é o meu amado para mim, 

mas bolsinha de mirra, indicando que tem de haver moderação em tudo. 

Pessoalmente, muitas vezes te disse exactamente isto e o mesmo te aconselho de 

longe, para que vás pelo caminho com tal comedimento que possas chegar sem 

dificuldade à meta da Pátria celestial, guiada por Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é 

bendito pelos séculos dos séculos. Ámen.  

Recomenda-me às orações das tuas monjas e saúda-as em meu nome e que o 

Espírito de verdade esteja contigo. 

  

                                                           
9
 O convento de Magdeburgo tinha sido fundado no Verão de 1224. Ao chegar, a 23 de Setembro de 1226, o Mestre 

Jordão encontrou-se com os Capitulares da Província da Teutónia (Alemanha), que tinham chegado para celebrar o seu 

primeiro Capítulo Provincial, no qual foi eleito fr. Bernardo como primeiro Provincial da Alemanha. O seu nome 

aparece na carta 27. 
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23ª Carta: Não Correr Demasiado 

 

À Irmã Diana (Lombardia, Verão de 1227) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à muito querida filha, Irmã 

Diana, desejando-lhe a salvação eterna. 

 

Escreveste-me a dizer que ainda não estás preparada para morrer e ir para a 

casa do Pai, onde há muitas moradas. E isto porque a casa de Santa Inês ainda não 

está estabelecida e confirmada sob a jurisdição da Ordem. Mas agora, ao contrário, 

queres morrer e estar com Cristo. Na verdade, gosto que o desejes do mais íntimo do 

teu coração. O que não quero é que te apresses nisso com uma compunção desmedida 

e com desordenada penitência corporal. Salomão diz que quem tem pés ligeiros peca. 

Por isso te aconselho a que não corras tão precipitadamente que acabes por 

desfalecer. Porque diz o Apóstolo: Correi de tal modo, isto é, tão ordenadamente, que 

alcanceis o prémio. E o Deus bendito se digne levar-nos atrás de Si, de modo que 

corramos mais suave e alegremente na senda do odor dos seus perfumes. Ele nos 

conduzirá segundo a sua vontade, nos receberá com glória e com Ele apareceremos 

na glória, com a ajuda do glorioso e digno de louvor Jesus Cristo seu Filho, teu 

Esposo, que é bendito pelos séculos dos séculos. Ámen. 

Envio-te a jovem a quem falei da tua caridade. Trata-a como de ti espero. No 

entanto, tenho medo de te aborrecer; mas não queriam continuar a mantê-la. 

Compadeci-me dela por amor de quem padeceu pela nossa salvação. Também 

gostaria que, uma ou duas vezes por semana, um frade alemão falasse com ela para 

que não se esqueça da sua língua. Ela sabe alemão e lombardo. Diz ao Prior do 

convento que mande um frade alemão e obriga-a a que fale com ele. Agora não gosta 

de falar alemão, porque desde a Páscoa esteve na casa do Sr. Gerardo, onde só ouvia 

lombardo. Ele diz que é boa rapariga e que a deixa com pena. 

Fica bem em Cristo. 
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24ª Carta: Animação Espiritual 

 

Às monjas de Santa Inês (Lombardia, 1227) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, às suas queridas filhas, 

esposas do Cordeiro, as monjas de Santa Inês, desejando-lhes que sigam a Cristo 

onde quer que Ele vá. 

 

Minhas filhas, ataviadas e enfeitadas, não à semelhança de um templo como as 

filhas dos homens, com as quais certamente se parecem, sem que nelas esteja a 

santidade. O templo de Deus é santo e vós sois esse templo. Não choreis, pois, filhas 

de Jerusalém, por me ter afastado de vós fisicamente. Alegrai-vos com o vosso 

Esposo, que está no meio de vós. Eu também estou presente em espírito, alegrando-

me e pensando com frequência que as minhas filhas serão apresentadas ao Rei e 

Senhor e serão oferecidas com alegria e júbilo. Serão conduzidas pela Virgem Maria, 

sua Mãe escolhida. Ela é a sua única pomba, a sua única formosa, toda bela e sem 

mancha. É Ela a que não conheceu o leito do pecado, a cheia de caridade e de amor, a 

cheia de graça, a bendita entre todas as mulheres e o Senhor está com Ela. Depois 

dela serão apresentadas as esposas de Cristo naquele templo não construído por mãos 

humanas, onde se deleita o Esposo com a esposa, como diz Isaías: e o vosso Deus 

alegrar-se-á convosco. 

Vireis, pois, a Sião, cantando e com alegria sempiterna sobre as vossas 

cabeças, ou seja, com a coroa perpétua, que se chama alegria, porque está cheia de 

júbilo. Recebereis, pois, o Reino glorioso e o diadema precioso das mãos do Senhor. 

E então dirá ao seu servo fiel: Entra na alegria do Senhor, isto é, do teu Senhor, que 

é o da Ordem dos Pregadores. Deste modo, a vossa tristeza converter-se-á em alegria 

e a vossa alegria ninguém a arrebatará; pelo contrário, gozaremos com Jesus Cristo, 

que é bendito pelos séculos dos séculos. Ámen. 

Ficai bem e alegrai-vos sempre no Senhor. Rezai por mim e por toda a Ordem. 
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25ª Carta: Condolências 

 

À Irmã Diana (Milão, 1231) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à sua muito querida filha em 

Cristo, Diana, desejando-lhe a salvação eterna. 

 

Os que sobrevivem lamentam-se e entristecem-se na morte dos amigos, que já 

faleceram. Quem precede os outros na morte, uma vez morto, já não sofre com a 

morte dos que falecem depois. Caríssima, tu há muito tempo precedeste o teu pai na 

morte, ainda que a tua vida esteja escondida em Cristo na glória. Em Milão, tive 

conhecimento de que o teu pai faleceu há pouco tempo
10

. É, pois, conveniente que 

não te aflijas com a sua morte. Se te angustias por isso, deves pensar que ainda não 

morreste totalmente. Não te digo estas coisas como se a morte do teu pai não me 

afectasse. Naturalmente que me afecta e, sobretudo, por ti. Admira, antes, a 

clemência de Deus, que te tira os pais carnais e transitórios, para Ele se dar como 

único amigo espiritual e permanente. Repara como te tira o que não podias reter e te 

dá o eterno. Que não o percas nunca. Ámen. 

Escrevo-te de Milão, à pressa, porque o mensageiro não pode esperar. Ficai 

bem e saúda todas as monjas. Se Deus quiser ver-vos-ei em breve. 

  

                                                           
10

 O pai de Diana, André de Andaló, parece ter morrido em finais de Julho ou princípios de Agosto de 1231. 
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26ª Carta: Novas Vocações 

 

À Irmã Diana (Pádua, Primavera de 1233) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, a Diana, filha muito querida 

no Filho de Deus, desejando-lhe a salvação eterna. 

 

As tuas orações e as das tuas monjas foram muito agradáveis a Deus, que nos 

deu cerca de trinta noviços, virtuosos, letrados e nobres, muitos dos quais também já 

são Mestres. O Mestre Santiago, que era Arcediago de Ravena e Prepósito de Bobbio, 

não quis aceitar o bispado que lhe ofereciam e, além disso, é o melhor conhecedor de 

Direito em toda a Lombardia, tomou o hábito e fez profissão na quarta-feira antes da 

Páscoa
11

. Com ele entrou também um jovem virtuoso, Arcediano, da melhor e mais 

rica nobreza da Hungria. Do mesmo modo e, por todo o mundo, chegam-me 

frequentemente notícias de que os frades se multiplicam e crescem tanto em número 

como em virtude. Já vês como o Senhor nos devolve cem por um nesta vida. Por um 

irmão que talvez tenhamos deixado no mundo, recebemos mais de cem e melhores. 

Mas repara que quando o Senhor diz no Evangelho que dará cem por um, 

acrescenta, com tribulação. Por isso, nunca poderemos esquecer que, se queremos 

receber o cêntuplo, temos também de suportar a tribulação. Um dia ser-nos-á dado 

não só cem por um, mas o infinito e mais. E isso sem que nos sobrevenha nenhuma 

tribulação, pois beberemos o puro e genuíno cálice da alegria eterna. Até lá teremos 

de esperar pacientemente, umas vezes a consolação com humildade e outras a 

tribulação com paciência. Consola-nos e fortalece-nos Jesus Cristo, o Filho de Deus, 

que é bendito sobre todas as coisas pelos séculos dos séculos. Ámen. 

Quem me dera poder escrever-te com mais frequência. Mas falta-me portador e 

tempo. Fica bem e saúda, da minha parte, as nossas filhas. Se Deus quiser em breve 

poderemos consolar-nos mutuamente. Entretanto, consolar-te-á fr. Henrique, Prior 

Provincial do Ultramar e ele substituir-me-á no tempo que falta. 

Saúdo-te também eu, fr. Gerardo, teu filho. 

  

                                                           
11

 O Mestre Santiago Buoncambi, arcediago de Bobbio, entrou na Ordem, foi Provincial da Lombardia, Vice-Chanceler 

da Santa Igreja Romana, e Bispo de Bolonha entre 1244 e 1260. 
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27ª Carta: Combater com Cristo 

 

Às monjas de Santa Inês (Alemanha, Verão de 1224) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à sua muito querida em 

Cristo, Irmã Diana, e a todo o Capítulo das monjas de Santa Inês de Bolonha, deseja-

lhes que, no coro das virgens, sigam o Cordeiro, Filho da Virgem, por onde quer que 

Ele vá. 

 

Hoje escrevo-vos pouco, porque confio que, se Deus quiser, depressa vos verei 

frente a frente. Enquanto isso, filhas muito estimadas, todas e cada uma, nas vossas 

orações a Deus, rezai por mim, miserável pecador, para que me dê a sua boa graça, 

tanto a antecedente como a consequente, para realizar a sua vontade no ministério 

que me foi confiado. Tenho muita esperança nas vossas orações e ainda mais se 

invocardes o Senhor, concordes e unânimes, porque é difícil que, onde muitos rezam, 

alguns não sejam escutados. 

Se vos acontecer alguma prova insólita, não tenhais medo, porque estas são 

guerras e batalhas contra as quais o Senhor quer que sejam fortes e magnânimos os 

seus servos. A guerra é do Senhor, o qual é também o vosso auxílio. Que príncipe não 

acudiria rapidamente em defesa das suas frágeis servas, ou das suas irmãs se, por sua 

causa ou em seu favor, lutam contra os seus inimigos encarniçados? Muito mais se é 

aguerrido e forte no combate, com a condição de que não fujam no momento da luta e 

se voltem para ele invocando a sua ajuda. 

Combatei, pois, não só virilmente, mas também com sabedoria, pois diz 

Salomão que a guerra faz-se com estratagemas. Combatereis prudentemente se 

submeterdes a vossa carne com tranquilidade e não com precipitação. Deste modo, 

progredireis na experiência das virtudes espirituais, e não voareis, mas subireis 

devagar a escada da perfeição e chegareis, finalmente, à meta da santidade. Numa 

palavra, que sejais modestas e moderadas em tudo. Só o amor divino não tem conta 

nem medida. Mas este amor não se intensifica com a mortificação da carne, mas com 

santos desejos e piedosas meditações, com o cultivo da caridade fraterna, em que 

cada uma ama o seu próximo como a si mesma. Ámen. 

Sobre as monjas de Prouilhe parece que, por agora, não convém que vão para a 

vossa Comunidade. Depois explico-vos pessoalmente. Saúda-vos fr. Bernardo, Prior 

Provincial
12

. 

 

 

  

                                                           
12

 Fr. Bernardo, primeiro provincial da Alemanha (ver nota da carta 22), teve um grande interesse pelo mosteiro de 

Santa Inês, onde levou duas monjas no ano de 1223. 
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28ª Carta: Felicidade nas Provações 

 

À Irmã Diana e às monjas de Santa Inês (Paris de 1226) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, às queridas filhas e esposas 

de Jesus Cristo, Diana e monjas de Santa Inês de Bolonha, deseja-lhes alegria e 

consolação no Espírito Santo. 

 

Muito amadas filhas: Confortai-vos no Senhor Jesus, vosso Esposo, que 

escolhestes para vós entre todas as coisas desejáveis deste mundo e a quem 

fortemente abraçais e, assim o espero, com os braços das vossas orações e das vossas 

lágrimas, de modo que Ele não fuja de vós. Não temais, pois, já que nenhum dano 

vos pode acontecer se convosco tendes o Senhor, autor da salvação, que quer, sabe e 

pode livrar-vos de toda a angústia e tribulação e também da ansiedade do vosso 

coração. Quem de vós, ainda que se sinta atacada temporariamente pelo tédio, 

angustiada pela dureza do coração, seca na torrente das suas lágrimas, se atreverá a 

dizer: o meu Senhor abandonou-me e já não se preocupa comigo, porque já não sinto 

os efeitos habituais na minha alma? Longe da boca da esposa do benigníssimo Jesus 

Cristo estas palavras! Que o digam aqueles que não conhecem o seu modo de agir e 

desconhecem como Ele acende o desejo das suas esposas, como tantas vezes vos 

disse quando estive convosco. 

O vosso Esposo esconde-se momentaneamente para que o procureis com mais 

ardor e, buscando, o encontreis com maior alegria e, encontrado, o retenhais com 

mais força, e retido, não o deixeis ir embora, à semelhança da esposa que, no Cântico 

dos Cânticos, depois de muito procurar e perguntar se alguém tinha visto o seu 

amado, tendo-o, finalmente, encontrado, exclama: abracei-o para não o largar. Que 

vos console a vós, suas esposas, a dulcíssima resposta com que Ele responde a uma 

das suas esposas, que, como diz Isaías, se queixava do seu abandono. Disse Sião: 

Abandonou-me, esqueceu-se de mim. Sião quer dizer espelho e simboliza a alma 

santa, que se olha constantemente em Cristo, o espelho sem mancha. Por vezes, 

vendo e sentindo a dureza do seu coração, ela exclama: O Senhor abandonou-me, o 

Senhor não se lembra de mim. Mas escutai o que lhe responde o Senhor: Acaso pode 

uma mulher esquecer-se do seu filhinho, não ter carinho pelo fruto das suas 

entranhas? Ainda que ela se esquecesse dele, Eu nunca te esqueceria. Eu desenhei-te 

nas palmas das minhas mãos. Quem dera que tivésseis sempre estas palavras na vossa 

mente! Estou seguro de que, diante de qualquer tribulação ou angústia e até perante 

uma grande dureza de coração que vos pudesse acontecer, não irieis acreditar que o 

diabo andava a tentar convencer-vos de que tínheis sido abandonadas por Deus. Diz 

São Bernardo: por muito que aumente a tribulação, não te sintas abandonado e 
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lembra-te do que está escrito: Estarei com ele na tribulação, hei-de libertá-lo e dar-

lhe glória. 

Quanto ao resto, encomendo-me às vossas orações. Com a ajuda de Deus, 

espero ver-vos rapidamente e consolar-me convosco. Adeus. Saúda-vos fr. Conrado, 

que esteve comigo em Bolonha e recomenda-se às vossas orações
13

. 

  

                                                           
13

 Fr. Conrado de Höxter foi provincial da província da Alemanha, sucedendo a fr. Bernardo, talvez em 1225. Ainda era 

Provincial em 1233. 
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29ª Carta: Unidos no Senhor 

 

À Irmã Diana (data muito incerta, entre 1227 e 1233) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à sua querida Diana, serva de 

Santa Inês, deseja-lhe a salvação eterna. 

 

O Senhor, que me criou e me encheu de benefícios, multiplicou uma vez mais a 

sua misericórdia para comigo, por Jesus Cristo, seu Filho, para sua honra e glória e 

para salvação das almas. Com a força do Espírito Santo trouxe para a nossa Ordem 

umas trinta pessoas muito capazes e letradas. Por todas elas dá graças a Deus com 

todas as monjas. 

Fortalecei-vos também vós no Senhor Jesus Cristo e que Ele habite nos vossos 

corações. A alma que não tem a Cristo é como espiga selvagem, sem grão, e é 

arrastada pelo vento, agitada pela tentação. Pelo contrário, a espiga com grão aguenta 

o vento. É o grão que a sustenta e, assim, o vento não a pode mover. De igual modo, 

também Cristo sustenta o coração em que habita, que não pode ser perturbado nem 

transtornado pela tentação por muito que o empurre e sacuda. Dizei, pois, e que o 

diga também o vosso coração: que outros se unam a quem quiserem; para mim é bom 

unir-me ao Senhor. E também: a minha alma está unida a Ti. A espiga que o vento 

leva consigo, não está unida ao grão. Para nos unirmos a Ele com força, Ele próprio 

nos aperta com o resistente apego do seu amor. Diz pelo Profeta: Juntai comigo toda 

a casa de Israel, isto é, o coração dos que vêem a Deus, dos que têm sempre o Senhor 

na sua presença. Porque nos quis unir a Ele, que se digne também levar-nos e admitir-

nos na vida eterna, porque é bendito pelos séculos dos séculos. Ámen.  

Parto para Roma. Rezai por mim. Podes ler a carta às monjas. 
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30ª Carta: Esperança na Ressurreição 

 

À Irmã Diana (Lombardia, Verão de 1225) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, a Diana, dilecta filha em 

Cristo, deseja-lhe saúde, satisfação na graça do Espírito Santo e alegria na sua 

consolação. 

 

Penso que estarás triste. Mas a tua tristeza converter-se-á em alegria. Porque 

na medida da abundância das dores do teu coração, as consolações do Senhor 

alegrarão também a tua alma, e consolar-te-á o Paráclito, que o Pai te enviará. Eu 

também envio a fr. Bernardo para teu consolo e da Senhora Giaccomina, rogando e 

suplicando que quem consola os seus em todas as suas tribulações, console também a 

tristeza dos vossos corações. Como diz São Pedro, é necessário que por algum tempo 

tenhamos de andar tristes, não muito. Assim nos tornamos um pouco semelhantes a 

quem disse: A minha alma está triste até à morte. Depois da morte alegrar-nos-emos 

e gozaremos, pois os justos alegram-se e desfrutam da presença do Senhor, porque já 

terá desaparecido a dor e o pranto. Se achais que vos excedeis um pouco na dor, 

dizei: Porque estás triste, minha alma e te perturbas? Espera no Senhor. 

O teu irmão foi arrebatado para que a malícia não desviasse a sua consciência e 

a hipocrisia deste mundo não enganasse a sua alma
14

. Não vos entristeçais em 

excesso, como quem não tem esperança. Minhas amadas, seja plena a vossa 

esperança na ressurreição e pedi ao Senhor que vos dê a alegria do coração, da boa 

esperança e dos santos desejos, que estão acima de qualquer outra alegria do coração. 

Saudações às duas Senhoras Otha e Giaccomina e a toda a querida comunidade 

de Santa Inês. Adeus. 

Saúda-vos muito afectuosamente fr. Henrique, acompanhando-vos de todo o 

coração na vossa dor. O Senhor, que depois da tormenta traz a calma, conceda 

serenidade à vossa consciência; ele transformará o furacão em brisa e guiar-vos-á ao 

porto de uma vontade muito tranquila. Adeus. Saúda, da minha parte, a Jordana e a 

nossa Maria. Com autorização do Mestre Jordão, envio a Jordana pano para a túnica e 

capuz, pedindo-lhe que o confeccione. Adeus. 

 

  

                                                           
14

 Brancaleone de Andaló, irmão de Diana era Prefeito de Génova quando morreu nos finais de Junho de 1225, 

deixando fama de magnífico, sábio, magnânimo e valente. Giaccomina é a esposa de Brancaleone. As duas senhoras 

Otha são a mãe e a irmã de Diana. Fr. Bernardo é o Provincial da Alemanha (carta 27). Fr. Henrique é o grande amigo 

de Jordão, que morreu quando era Prior de Colónia (Carta 44, 52, 53). Otha, a irmã de Diana, morreu em 1229. 
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31ª Carta: Fiel na Tribulação 

 

À Irmã Diana (Lombardia, Verão de 1225) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à muito querida filha em 

Cristo, Diana, desejando-lhe a salvação eterna e alegria da consolação do Espírito 

Santo. 

 

Minha muito querida: considera o que diz a Escritura: É necessário passar por 

muitas tribulações para entrar no Reino de Deus. Quando lá estivermos, nunca mais 

teremos tribulação. Enquanto isso, o teu Esposo Jesus Cristo nunca te abandonará. 

Ele diz: não te deixarei nem te desamparei, ainda que alguma vez te pareça que tenha 

ido para longe e chegues a exclamar: Senhor, por que é que, foste para longe? 

Desprezas-me quando a tua ajuda me é mais necessária, Mas quando é que isso 

acontece? Ele pode responder-te: na tribulação. Mas, na verdade, nem sequer aí te 

abandona. Pelo contrário, aproxima-se mais, porque o Senhor está ao lado dos que 

sentem o coração atribulado. Se alguma vez estás triste e vives assim enquanto o 

inimigo oprime o teu coração, pensa então no que diz o teu Esposo, que é a alegria 

dos anjos: a minha alma está triste até à morte. Se estás a sofrer, também te diz: 

Olhai e vede se há dor igual à minha dor. Depois do trabalho, teremos descanso e, 

depois da dor, eterna consolação. Conforme a abundância das nossas dores, assim as 

consolações alegrarão a nossa alma, que serão prenda do teu Esposo Jesus Cristo, 

que, com o Pai, é bendito pelos séculos. Ámen. 

Não te prives da comida, nem da bebida nem do sono; usa-os com moderação. 

Saúda todas as monjas, a Otha mãe e Otha filha e a Giaccomina. Alegro-me 

por não vos terdes entristecido demasiado com a morte do teu irmão. Vê que as 

monjas não se aflijam exageradamente e que em tudo procedam com moderação. 

Escrevo-te esta carta pelo meu punho. Fica bem em Cristo e reza por mim. 

Diana, saúdo-te de todo o coração, eu, fr. Henrique. 
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32ª Carta: Vocações em Paris 

 

À Irmã Diana (Paris, Primavera de 1226) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à sua dilecta filha Diana, 

desejando-lhe a salvação em quem é Salvador de todos. 

 

Chegou-me há pouco tempo a notícia das angústias e tribulações da cidade de 

Bolonha e, por isso, também das tuas e das tuas monjas. E dá-me ainda mais pena, 

pois compreendo que, nestas circunstâncias, não vos posso dar nenhum conselho nem 

encontrar nenhum alívio. Só quanto vos possam ajudar as orações deste pecador e dos 

frades, que, espero, sejam eficazes diante de Deus. Não é seu costume rejeitar as 

orações e pedidos dos seus servos em tempos de necessidade. 

Caríssima, não temas nem te angusties do mal que possa acontecer, porque tens 

um Esposo em tudo provado e que sabe compadecer-se das tribulações, 

especialmente das da sua esposa e das suas esposas. Ele é um Deus ciumento e 

enviar-te-á o seu anjo que, com grande zelo, defenderá o teu corpo e ainda mais a tua 

alma. Filha, não fiques preocupada, tem força e sê forte. O teu Esposo é o Emanuel, 

que não abandona os que n’Ele esperam, mas que está com eles, como prometeu, até 

ao fim dos tempos. Abandona, pois, com confiança a tua preocupação no poder de 

quem não pode ser vencido nem falhar na sua sabedoria, nem cansar-se na sua 

benignidade. Assim é o teu amado, que pode, sabe e quer livrar-te de todas as tuas 

angústias e tribulações. Entretanto, pensa que Ele teve de suportar a contradição dos 

pecadores contra si mesmo e não exactamente contra os seus ou as suas, e não te 

angusties na tua alma. 

O Imperador é homem que não respeita nem escuta as pessoas religiosas, cuja 

presença o incomoda, como ele próprio confessa
15

. Por isso, como tu dizes, e bem, na 

tua carta, seja o que Deus quiser. Por agora não vou, porque a minha presença seria 

completamente inútil. Se Deus quiser, irei ainda este ano e voltar-nos-emos a ver e se 

alegrará o nosso coração. Neste momento alternam-se a alegria e a tristeza. Um 

pouco mais, e chegará a hora em que a nossa alegria será completa e ninguém no-la 

poderá tirar. 

Minha muito querida Caríssima, quero que também conheças a graça que o 

Senhor concede à Ordem e como crescem os nossos frades em número e em méritos. 

Depois da minha chegada a Paris, em quatro semanas, entraram vinte e um frades. 

Entre eles contam-se seis Mestres de Artes; os outros são Bacharéis bem preparados e 

capazes para a Ordem. O Senhor Bispo de Paris tem muito afecto pelos frades; ele 

                                                           
15

 O Imperador, a que se refere Jordão, é Frederico II da Suévia, excomungado por Gregório IX, voltou a ser 

excomungado e deposto no I Concílio de Lião, em 1245. A Rainha de França é Branca de Castela, Mãe de São Luís. 
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próprio veio em pessoa à minha pregação e almoçou no nosso refeitório com os 

frades. Também o Senhor Núncio de França comeu com os frades no dia da 

Anunciação da Virgem. A própria Rainha ama os frades com imensa ternura e, 

comigo, falou familiarmente dos seus assuntos. Minha filha, conto-te estas coisas, 

para que por elas e por outros bens, louves e dês glória a nosso Senhor e procures que 

também as tuas monjas o façam sem cessar, como é justo. Adeus. Manda rezar por 

mim e pelos frades. 

Saúda-te fr. Conrado, alemão, que esteve comigo em Bolonha e pede que 

rezeis por ele. Adeus. 
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33ª Carta: Suportar as Doenças 

 

À Irmã Diana (Trento, Agosto de 1227) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à sua muito querida filha em 

Cristo, Irmã Diana, deseja-lhe a salvação eterna. 

 

Tenho a certeza de que não estou à mesma altura que tu. Tu amas-me mais a 

mim do que eu te amo a ti. No entanto, não quero que, por causa deste amor, de que 

gosto, castigues demasiado o teu corpo e faças sofrer a tua alma. Chegaram-me 

notícias de que tanto tu como as monjas ficastes apreensivas e vos preocupastes 

demasiado pela minha doença. A vossa oração chegou à presença do Senhor e, pela 

sua misericórdia, aumentou o tempo da minha vida, ou melhor, o tempo do meu 

arrependimento. Saí de Verona no dia de São Lourenço. Em Trento, foi tal a minha 

recuperação que pude pregar ao povo na Festa da Assunção e, no dia seguinte, ao 

clero. Interessa-me muito saber como é que estás tu e as tuas monjas e saber o que é 

que há contra vós. Caríssima filha, sê forte e confia no Senhor. Em qualquer situação 

incómoda, em qualquer circunstância molesta, Deus está no meio de vós e, por isso, 

não vos deixeis impressionar. 

Ficai bem em Cristo. Escrevo-te esta carta de Trento, no dia depois da 

Assunção. 
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34ª Carta: Com o Pensamento em Deus 

 

À Irmã Diana (Paris, final de 1227) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à sua muito amada em 

Cristo, Irmã Diana, desejando-lhe que se deleite sempre nas alegrias e nas delícias do 

Paraíso. 

 

Caríssima: com a ajuda de Deus e graças às tuas orações e às das minhas filhas, 

fui a Paris, onde cheguei são e incólume. Escrevo-te agora esta carta, para que tenhas 

ao menos algum consolo com a saudação epistolar, já que ficaste durante um certo 

tempo sem a minha presença física, sem a minha palavra pessoal e sem a consolação 

das duas coisas ao mesmo tempo. Minha filha, tu e as tuas filhas, que também são 

minhas, esforça-te por te ocupares com grande empenho, não tanto em mortificações 

corporais, nas quais com facilidade se ultrapassa a medida da razão e moderação, 

quer na prática quer da virtude; esforça-te por alcançar a piedade verdadeira que, 

como diz o Apóstolo, é útil para tudo. Que esteja constantemente no teu coração e 

fervorosamente no teu desejo a região bem-aventurada dos cidadãos do céu, depósito 

glorioso da felicidade e de toda a alegria, lugar cheio da luz da plenitude da beleza, 

que ultrapassa a compreensão da inteligência humana, região em tudo divina e ideal 

para nela viver quem foi criado à imagem de Deus. Seja frequente e devota no 

pensamento das esposas a memória do Esposo, em cujo olhar seja purificado com o 

desejo da beleza o que está sujo e deformado, para que – não suceda – nem no ínfimo 

se ofenda o sagrado olhar do Esposo. Haja em vós pureza de coração, inocência de 

vida, unidade de costumes, paz e concórdia, caridade inalterável; haja também 

piedosa humildade que conserve tudo o que é bom, para que ao deleitar-se a alma 

continuamente nas delícias das virtudes, tenha também as suas delícias na alma do 

Filho de Deus bendito pelos séculos dos séculos, Ámen. Ficai bem. 

Reza por mim. Saúda por mim as monjas filhas amadas no Senhor, e diz-lhes 

que rezem pelos universitários de Paris para que o Senhor abra os seus corações, se 

tornem dóceis à conversão e os que tomaram a decisão de boa vontade, sejam 

eficazes no seu trabalho e aproveitem com perseverança em ordem à vida eterna. 

Adeus. 

Saúdam-te o fr. Arcanjo e o fr. João
16

. Saúda as conversas de Santa Inês, as 

Senhoras da família e as amigas. Adeus. 

 

  

                                                           
16

 Fr. Arcanjo e fr. João são dois jovens religiosos, bolonheses, conhecidos de Diana. Possivelmente Jordão levou-os 

para estudarem em Paris. 
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35ª Carta: A Oração das Monjas 

 

À Irmã Diana (Veneza, Verão de 1227) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à muito querida filha em 

Cristo, Irmã Diana, desejando-lhe gotas de caridade no caminho e torrentes de 

felicidade do amor na Pátria. 

 

Com a graça de Deus cheguei bastante bem a Veneza, como te contará com 

mais pormenores o milanês portador desta carta. Agora preparo-me para ir a Pádua, 

desejando que o saibas e digas às monjas, para que rezem a Jesus Cristo, Filho de 

Deus, e lhe peçam que me dê voz poderosa para produzir algum fruto em sua honra. 

Caríssima filha: fortalece-te no Senhor e fortifica as outras monjas, na força do 

poder de Deus e deleita-te sempre n’Aquele, cuja direita está cheia de felicidade até 

ao fim. Depressa virão as bodas do Cordeiro, cuja mão está cheia de prendas, para 

consolação dos que choram pelo desejo da Pátria. O seu amo dará a doce sidra aos 

que têm a alma triste de amor, mudará a água da presente insipidez e tristeza em 

vinho da vinha santa, em vinho doce, em vinho que alegra o coração do homem, em 

vinho de cuja doçura se embriagam os mais íntimos, que é o vinho da eterna alegria, 

vinho notável e novo que, na mesa da cúria celestial o Filho de Deus, bendito pelos 

séculos dos séculos, oferece aos seus escolhidos.  

Fica bem. Reza por mim. 

Saúdam-te cordialmente os frades que estão comigo, fr. Arcanjo e fr. João. Fr. 

Arcanjo tem muita pena por não te ter visto antes de ir para Bolonha. Tê-lo-ia feito se 

não fosse impedido por uma série de obstáculos. Mas leva-te no coração e no seu 

afecto, mesmo se tivesse parecido um pouco indiferente. Desculpa-o e lembra-te dele 

nas tuas orações. 

Saúda as monjas. Que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o teu 

espírito. 
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36ª Carta: Informação de Viagens 

 

À Irmã Diana (Reggio Emilia, Verão de 1231) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à amada filha, Irmã Diana, e 

às outras suas filhas de Santa Inês, desejando-lhes a salvação eterna. 

 

Estive em Modena até ao dia 9. Semeei muito; mas, por culpa dos meus 

pecados, recolhi pouco. Voltando atrás, vim a Reggio. Daqui decidi fazer o caminho 

aos poucos, de casa em casa, até atravessar os montes. Tendo-me decidido a passar os 

Alpes antes do inverno, teria sido demasiado cansativo voltar a Bolonha. Peço, pois, 

ao vosso amor, que encareis com paciência a minha partida e me perdoeis por não ter 

recebido o vosso consentimento expresso, como costumo fazer. Fi-lo por mim e por 

vós, porque não teria conseguido ver sem dor a abundância e a torrente das vossas 

lágrimas. Também não sabia ainda o que ia fazer. Por isso, não vos quis dizer nada 

para não vos entristecer. 

Agora peço-vos que, se é verdade que me amais, não vos ponhais tristes, que 

assim estarei também eu de bom ânimo. Regozijai-vos no vosso Esposo Jesus Cristo, 

que está em vós. Ele consola-vos, porque é chamado Paráclito, que quer dizer 

consolador. Que as suas consolações alegrem as vossas almas, na medida das dores 

do vosso coração, as quais, às vezes, temos de sofrer na vida presente por causa das 

diferentes tentações e provas. Confortadas e como atraídas pelo odor dos seus 

perfumes, chegareis ao próprio Salvador. N’Ele obteremos a consolação e a alegria, 

pois desaparecerá qualquer pranto e dor e seremos cumulados dos bens da sua casa. 

Habitando nela com os bem-aventurados e eleitos, louvá-lo-emos pelos séculos dos 

séculos. Ámen.  

Ficai bem em Cristo Jesus. 
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37ª Carta: Doença de Jordão 

 

Às monjas de Santa Inês (Lombardia, Maio de 1235) 

 

Às muito amadas em Jesus Cristo, as monjas de Santa Inês de Bolonha, Fr. 

Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, deseja-lhes saúde e consolação do 

Espírito Santo. 

 

Já sabeis que, assim dispondo o Senhor, me encontro outra vez na 

impossibilidade de assistir ao Capítulo Geral. Se não existisse outra razão que me 

tivesse custado, teria muita pena só por vós, pois não posso ver-vos e consolar-me 

com a vossa companhia. Temos de suportar com paciência as ordens do nosso Deus. 

Por todos os meios vos mostra que, nesta vida, não temos de pôr a esperança nos 

homens, nem esperar o consolo dos mortais. É Ele quem há-de ser amado com todo o 

coração, com toda a alma e com todas as forças, porque só Ele pode e deve bastar à 

alma, agora pela graça e depois pela glória. 

Minhas queridas, sede constantes, alegres e moderadas em tudo e assim 

podereis ser contadas entre as virgens prudentes e não entre as insensatas. Agora não 

tenho tempo para vos escrever. Mas encomendo os vossos corpos e as vossas almas à 

misericórdia d’Aquele, em cuja mão estão todos os confins da terra, que é bendito 

pelos séculos dos séculos. Ámen.  

Ficai bem e rezai por nós. Fr. Gerardo saúda-vos com toda a devoção e 

recomenda-se às vossas orações. 
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38ª Carta: Melhoras de Saúde 

 

À Irmã Diana (Milão, 1229) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à querida em Cristo, Diana, 

desejando-lhe a salvação eterna. 

 

Como não posso ver-te com os olhos corporais, como os dois quereríamos, 

escrevi-te várias vezes depois da minha saída de Bolonha, para que não se perturbe o 

teu espírito, no caso de ouvires vários e incertos rumores sobre a minha pessoa. 

Sem dúvida que ouviste dizer que em Brescia estive com febre. Mas, pela 

misericórdia de Deus, restabeleci-me rapidamente e pude chegar a Milão. Espero no 

Senhor Jesus poder continuar as minhas viagens com saúde. Consola-te, pois, no 

Senhor, para que eu também possa consolar-me, já que a tua consolação é para mim 

gozo e alegria no Senhor. 

Conserva-te bem no Senhor. Transmite as minhas saudações a todas as monjas 

e recomenda-me a elas. Que também fiquem bem. 
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39ª Carta: Viagem a Paris 

 

À Irmã Diana (Paris, Dezembro de 1225) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à muito amada filha em 

Cristo Jesus, Diana, saúde e abundância de muitos, muitos abraços em Cristo. 

 

Querida filha, já que não posso ver-te corporalmente tantas vezes como dos 

dois quereríamos e não posso por isso consolar-me contigo; de alguma forma se 

refresca e modera o desejo do meu coração, quando posso visitar-te por carta e 

contar-te alguma coisa sobre o meu estado de saúde. Também eu gostaria de saber 

com mais frequência como é que te encontras. Para mim é um prazer poder conhecer 

os teus avanços no Senhor, e o das monjas, também. Na verdade, queria ter-te escrito 

antes; mas faltam-me os mensageiros. Quero que saibas que acabei de chegar com 

saúde ao convento de Paris quinze dias antes do Natal. O Senhor da nossa salvação 

concedeu-me uma viagem muito feliz. No entanto, estou em Paris a pregar e 

esperando a habitual misericórdia do nosso Deus. Sobre isto quero que as tu e as 

monjas que estão contigo, sejam assíduas e solícitas na oração, para que Deus atenda 

os desejos dos seus pobres e aumente, benigno, o nosso número e mova, eficaz e 

piedosamente, os corações dos estudantes de Paris. 

O portador tem pressa de se ir embora. Se Deus quiser, noutra ocasião 

escrever-te-ei mais longamente. 

Agora só quero que saibas isto: muitas vezes te aconselhei a que sejas 

vigilante, em primeiro lugar, em relação a ti mesma, para que, por causa de um 

espírito abatido e de um corpo debilitado, não impeças as boas obras do teu corpo, 

nem o fervor do teu espírito, nem o exemplo para o próximo, nem a honra de Deus e 

evites também os outros males que costumam acompanhar o vício da tagarelice. Aliás 

já passaste por isso. Com as outras quero que sejas muito cautelosa e prudente. Já vos 

disse muitas vezes que as mortificações corporais valem muito pouco e que é muito 

fácil ultrapassar a justa medida nas vigílias, nas abstinências e nas lágrimas. Em 

contrapartida, na virtude, como a humildade e a paciência, a caridade e a obediência, 

ou mesmo a caridade e a modéstia, nunca podem crescer demasiado. Por isso, exorto-

vos a que cresçais cada vez mais em todas elas. Porque deveis saber que nesta vida 

não há nada tão perfeito que não possa aperfeiçoar-se cada vez mais, até que 

cheguemos felizmente onde não haja nada defeituoso, onde cada um será repleto de 

tão grande perfeição, que não necessitaremos de mais, uma vez que a nossa 

suficiência virá de Deus, ou melhor, será superabundantemente o próprio Deus, que 

será tudo em todos, louvável e glorioso pelos séculos dos séculos. Ámen. 
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40ª Carta: Vocações em Paris 

 

À Irmã Diana (Paris, Maio de 1228) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à querida filha em Cristo, 

Irmã Diana, em Santa Inês, deseja-lhe a salvação eterna. 

 

Uma vez que tenho portador e sei que estás à espera de uma carta minha, não 

quero esperar mais para escrever-te. Alegra-me comunicar-te que desde a minha 

chegada a Paris gozei de uma excelente saúde, apesar de uma simples febre terçã que 

tive a meio da Quaresma. Graças a Deus, com os estudantes correu muito bem. Do 

Advento à Páscoa entraram na Ordem uns quarenta noviços: Muitos já tinham sido 

Mestres e os outros estão muito bem preparados doutrinalmente. Temos fundada 

esperança de muitos mais. Dai graças a Deus pelos já admitidos e rezai pelos que 

estão para entrar, para que com a sua graça opere neles a vontade e o desejo de 

tornarem realidade os seus propósitos. 

Tu e as minhas filhas, que também são tuas, procurai – já sei que o fazeis – 

consolidai-vos na paciência, enraizai-vos na humildade e crescei na caridade. 

Esforçai-vos por crescer sempre na santidade, caminhando de virtude em virtude, até 

contemplar o Deus dos deuses em Sião, isto é, na suprema e eterna Jerusalém, onde o 

veremos como Ele é e, vendo-o, nos regozijemos com alegria inenarrável que 

ninguém no-la poderá tirar. 

Adeus. Saúda todas as minhas filhas. Saúda-te, fr. João. 
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41ª Carta: No Natal 

 

À Irmã Diana (data incerta) 

 

À muito querida filha em Cristo, Irmã Diana, da casa de Santa Inês de 

Bolonha, Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, deseja-lhe que seja 

saciada das substâncias celestiais. 

 

Por agora não tenho tempo para escrever à tua caridade uma carta tão grande 

como desejaria. Não obstante, escrevo-te e mando-te a Palavra abreviada e encolhida 

no presépio, que se fez carne por nós, Palavra de salvação e de graça, Palavra de 

doçura e de glória, Palavra boa e suave; remeto-te para Jesus Cristo e para este 

crucificado, exaltado na cruz, elevado à direita do Pai. Ele edifique a tua alma e seja 

teu o descanso sem fim pelos séculos dos séculos. Esta Palavra lê-a no teu coração, 

rumina-a na tua mente e que ela torne a tua boca doce como o mel. Pensa e repensa 

nesta Palavra. Que permaneça em ti e habite sempre contigo. Há também outra 

palavra breve e pequena, que é o vosso afecto e o vosso coração, que satisfará as 

exigências do teu amor e falará em meu favor no íntimo da tua alma. Que esta 

Palavra seja também tua e que permaneça sempre contigo. 

Adeus e rezai por mim. 
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42ª Carta: Notícias de Paris 

 

À Irmã Diana (Paris, 1236, por volta de Maio) 

 

À Irmã Diana, esposa de Jesus Cristo e sua filha, muito querida em Cristo 

Jesus, fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, deseja-lhe a salvação eterna e 

a consolação do Espírito Santo. 

 

Quanto mais tempo estamos afastados um do outro, com mais força se acende 

em nós o desejo de nos voltarmos a ver. No entanto, creio que foi a vontade de Deus 

ainda não ter podido ver-te. 

Este Inverno, desde o Advento, estive em Paris e, pela graça de Deus, entraram 

muitos nobres e grandes letrados e também Mestres. No dia em que te escrevi a 

minha carta, diziam os frades que eram já setenta e dois os que tinham tomado hábito. 

Quero que tu e as monjas dêem graças a Deus por eles. 

Sobre a minha saúde, enquanto não chega o dia em que vos possa ver, quero 

que saibas que há muito tempo desapareceram completamente as febres. Mas sofro 

muito, porque corro o risco de perder um olho. 

Saúda a todas as minhas filhas em Cristo e recomenda-me a elas. A ti e a elas 

saúda-vos afectuosamente fr. Gerardo. 

Fica bem em Cristo. Ámen. Saúda a todas e todos os amados em Cristo. 
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43ª Carta: Canonização de São Domingos 

 

À Irmã Diana (Estrasburgo, Agosto de 1234) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à querida filha em Cristo, 

Irmã Diana, deseja-lhe que as suas consolações sejam cumuladas de alegrias e as suas 

doçuras de ternuras. 

 

Caríssima, soube pela tua carta da boa e feliz e digna de plena aceitação a 

notícia da canonização do nosso Santíssimo Pai e também da tua alegria no Senhor 

por ela. Uno-me à tua alegria e dou graças a Deus. Mas não pude estar aí na data 

marcada, porque o mensageiro do P. Provincial encontrou-me em Estrasburgo, na 

véspera de São Sixto. Já tínhamos sido informados da canonização do nosso Pai 

através de uma carta de fr. Raimundo, que vive na Cúria Romana. Os frades também 

já sabiam, porque fr. Godofredo, que também vive na Cúria, tinha comunicado a 

notícia
17

. Com grande alegria celebrámos a Festa, na véspera de São Sixto, em honra 

de Deus e do Nosso Bem-Aventurado Pai, dando graças ao Filho de Deus, que é 

admirável nos seus santos e em tudo e por tudo glorioso. Agora preparo-me para ir 

para a Lombardia e espero ver-te depressa, se Deus quiser. 

Lamento a ferida do teu pé. Por favor, vê se tens cuidado e se és mais prudente 

no que se refere aos teus pés e a todo o teu corpo. Saúda as monjas e convido-as a 

que, como diz a exortação de Santo Agostinho, leiam sem descanso os preceitos de 

Deus, os amem, os cumpram eficazmente e corrijam o que nelas próprias encontrem 

de repreensível. Que conservem o que é recto, corrijam o errado, cultivem o que é 

belo e fomentem o que é são; que robusteçam o que é frágil e guardem com 

perseverança o que é agradável ao Filho de Deus, seu Esposo, que é bendito pelos 

séculos dos séculos. Ámen.  

  

                                                           
17

 O Provincial de que fala o Mestre Jordão é fr. Estêvão de Espanha que, como Jordão, foi Provincial da Lombardia. A 

ele, fr. Jordão dirigiu uma carta, a nº 49. Fr. Raimundo é São Raimundo de Penhaforte, capelão e penitenciário na Cúria 

Romana, que foi sucessor de Jordão no governo da Ordem. Fr. Godofredo, também penitenciário na Cúria Romana, 

será quem irá transmitir a notícia da trágica morte de Jordão aos conventos de Paris e Bolonha. 
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44ª Carta: Morte de fr. Henrique 

 

À Irmã Diana e às monjas de Santa Inês (Alemanha, Outono de 1229) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à querida Diana, esposa e 

filha em Jesus Cristo e à santa Comunidade de Santa Inês, deseja-lhes a salvação 

eterna que apareceu ao género humano e que sigam o Cordeiro aonde quer que Ele 

vá. 

 

Quando Deus enxugar as lágrimas dos olhos dos santos, enxugará também as 

lágrimas amargas que derramastes tão abundantemente pela minha partida. 

Por inspiração do divino Consolador, esperava ter podido consolar-vos um 

pouco com as minhas cartas, ainda que, de modo algum, em proporção com as muitas 

dores do vosso coração. Mas a minha esperança desvaneceu-se e desapareceu o 

consolo do meu coração. Ele que separa e divide os homens entre si, não separará já 

os frades entre si. Já os dividiu e separou como achou conveniente. Chorei muito e 

ainda choro algumas vezes. Choro o companheiro fidelíssimo, choro o amigo 

dulcíssimo, choro o irmão amadíssimo, choro o filho muito querido, a Henrique, 

Prior de Colónia! Felizmente que foi deste desterro para o Pai e para a Pátria, e a 

mim, miserável, deixou-me neste mundo malvado. Mas não fui só eu quem chorou. 

Como chorou toda a cidade de Colónia! Nunca se tinha visto um luto tão grande por 

um só homem. Quantos lamentos, particularmente dos frades, das viúvas e das 

virgens! Amava os frades e, desde a terna infância, era zeloso na castidade. Foi 

piedoso, prudente, humilde e puro; foi casto e pacífico e na terra teve uma vida de 

anjo. Tenho plena certeza de que agora reina com Deus e o Cordeiro está com ele. 

Reina com Cristo, pedra preciosa dos pregadores. Bastaram poucos dias para viver 

longo tempo. Escuto aquele doce convite: Ânimo, servo bom e fiel, entra na alegria 

do teu Senhor! Não o perdemos, enviámo-lo à nossa frente. Já passou das trevas à luz 

da claridade eterna, do perigo à segurança, da pobreza às riquezas, do combate à 

vitória, da tristeza à alegria, do tempo à eternidade e dos fétidos odores da terra aos 

suaves perfumes do céu. Sigamo-lo. Apressemo-nos a entrar naquela paz sempiterna. 

Mas não vos apresseis demasiado, porque nos falta ainda muito caminho para 

percorrer. Se vos cansais, também o vosso Jesus se cansou no caminho e sentou-se no 

poço. Se vos sentis entorpecidos, preguiçosos ou frágeis, dizei a Quem se lança como 

um gigante, a percorrer o seu caminho: arrasta-me, atrás de Ti correremos ao aroma 

dos teus perfumes. Comportai-vos em tudo com paciência e humildade. O lavrador 

espera pacientemente o fruto precioso da terra. Vós, cultivando os vossos corações, e 

sem triturar as energias do vosso corpo, esperai com paciência o fruto precioso e 

bendito do ventre da gloriosa Virgem Maria. 

Tu, minha filha, muito amada Diana, não sintas tristeza pela morte do teu 

irmão e da tua irmã Otha, tua querida, doce e fiel amiga, a quem com alegria eu teria 

visto, se assim o tivesse desejado Jesus. Consola-te no teu Esposo, Filho unigénito de 

Deus, em cuja presença veremos os nossos amigos e nos alegraremos n’Ele e diante 

d’Ele como exultam os que colhem a seara. Agora entristecemo-nos um pouco ao ir a 
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chorar, espalhando as sementes; mas na colheita voltaremos alegres trazendo as 

espigas. Desfrutaremos, então, com ele uma alegria inenarrável e toda a nossa tristeza 

se converterá em alegria e a nossa alegria ninguém no-la poderá tirar. A ela nos faça 

chegar Jesus Cristo, vosso Esposo, que, com o Pai e o Espírito Santo, reina pelos 

séculos dos séculos. Ámen.  

Ficai bem em Cristo Jesus. Diana, saúda a Senhora Otha e diz-lhe que eu 

queria estar com a querida Otha e com o querido Henrique. Ó Diana, eles estão 

melhor que nós. Eles, na glória, e nós, na miséria, eles na vitória e nós, no combate, 

eles, na Pátria, e nós, no desterro. No entanto, rezemos por eles, para o caso de terem 

levado algumas faltas veniais, para que sejam libertados e coroados mais depressa. 

Eu estou bastante fortalecido no corpo e espero que Cristo conserve o meu espírito e 

me guarde no Espírito Santo. Ámen. 

Saúda-vos Fr. Conrado, que esteve comigo em Bolonha e pede-vos que rezeis 

por ele. 
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45ª Carta: Consolo e Oração 

 

À Irmã Diana e às monjas de Santa Inês (Lombardia, Verão de 1225) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, às muito queridas filhas em 

Cristo, Diana e a toda a Comunidade de Santa Inês, saúde e consolações do Paráclito. 

 

É grande dever de piedade consolar os tristes. Por isso, peço à vossa caridade, 

que procureis dar todo o consolo à Senhora Giaccomina, viúva. Fazendo assim, 

agradareis a Deus e ganhareis a sua alma. 

Esforçai-vos, pois, no exercício da oração e rezai por mim e pelo fr. Henrique, 

Prior de Colónia, por Fr. Bernardo e pelos meus outros Assistentes, para que o 

Senhor se digne dirigir o nosso caminho segundo o seu beneplácito, e, pela sua graça, 

nos conceda procurar a salvação das almas, na qual estamos trabalhando. Deste 

modo, também vós vos tornareis participantes do nosso trabalho. 

Ficai bem. Que o Unigénito de Deus desça do seio do Pai aos vossos corações 

e habite sempre em vós. Ámen. Saudai as Senhoras Otha, mãe e filha, Giaccomina e 

Inês. 
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46ª Carta: Fortaleza de Ânimo 

 

À Irmã Diana (talvez no Verão de 1233) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à muito amada filha Diana, 

saúde e consolação em Cristo Jesus. 

 

Quando me despeço de ti, faço-o sempre com grande dor no meu coração. E tu, 

ainda por cima, aumentas o meu sofrimento. Ficas tão desconsolada, que me obrigas 

a entristecer-me não só pela nossa separação, mas também pela tua singular 

desolação. Porque é que te hás-de angustiar desse modo? Não sou teu e não estou 

sempre convosco, teu no trabalho e no descanso, teu quando estou presente ou 

quando estou longe, teu na oração e no mérito e teu, assim espero, também no 

prémio? Que farias se eu morresse? Mas nem na minha morte deverias chorar tão 

desconsoladamente. Porque, ainda que morresse, não me perderias, mas mandar-me-

ias à tua frente para as moradas luminosas, onde, sem dúvida, pediria por ti ao Pai. 

Ser-te-ia mais útil vivendo com o Senhor, do que não morrer em todas as horas deste 

mundo. Consola-te, pois, comporta-te com mais energia e respira na misericórdia e na 

graça do teu Senhor Jesus Cristo, que é bendito pelos séculos. Ámen. 

Ficai bem e saúda as monjas, especialmente a Prioresa, Galiana, Julita, Jordana 

e as outras nossas amigas que tu bem sabes. Cristo Jesus esteja com o teu espírito. 

Ámen. 
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47ª Carta: Esclarecimentos 

 

À Irmã Diana (Julho de 1233, em viagem) 

 

À sua querida filha em Cristo, Irmã Diana, de Santa Inês de Bolonha, Fr. 

Jordão, servo inútil, saúde e graça de alegrias espirituais. 

 

Depois de sair da Lombardia, fiquei doente em Trento e não pude assistir ao 

Capítulo Geral. Por isso, os Definidores não estavam muito ao corrente da situação da 

casa de Santa Inês e, ao não estar eu presente, decretaram qualquer coisa que vos é 

prejudicial. Ao saber disto e, vendo o mal que estava feito, anulei tudo
18

. 

Querida filha, não te atormentes por tais coisas. Tens, por acaso, motivos para 

isso? O Senhor permitiu às vezes alguma aflição momentânea na tua vida; mas 

sempre te tirou delas clementemente. Ele mesmo te livrará e te ajudará até ao fim. 

Confia ao Senhor o teu destino e deixa nas suas mãos os teus assuntos e os das tuas 

monjas, porque Ele cuida de vós. É verdade que Deus vos prova com coisas como as 

que agora sofrestes. Mas faz assim para conhecer melhor o muito que crescestes na 

virtude e o muito que ainda sois capazes de aguentar por sua causa. 

Quanto ao resto, sobre a minha saúde quero que saibas que me encontro de 

novo muito melhor fisicamente, que já celebro a Missa e prego ao clero e ao povo, 

ainda que não tenha recuperado totalmente as minhas forças. Não te incomodes com 

o que há pouco escrevi ao Provincial, ao dizer-lhe na minha carta, que gostaria que 

ele ouvisse o Prior, fr. Nicolau, em favor daquela jovem. Fr. Nicolau estava muito 

angustiado e insistiu muito comigo. Tanto que me pareceu muito grave não escutar 

este homem tão estimável e tão necessário à nossa Ordem. Exorto-te, pois, a que o 

aceites com boa vontade. 

  

                                                           
18

 A decisão capitular deve estar relacionada com o problema levantado com uma constituição do Capítulo 

Generalíssimo de 1228 a cuja solução são dirigidas as duas cartas que se seguem. 
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48ª Carta: Rectificações 

 

À Irmã Diana (Génova, Verão de 1229) 

 

À sua dilectíssima filha em Jesus Cristo, Irmã Diana de Bolonha, Fr. Jordão, 

servo inútil da Ordem dos Pregadores, saúde e graça do seu Esposo. 

 

A tua inquietude por causa da constituição de que me falas na tua carta mais, 

me parecem mexericos e medo desnecessário. Nesta constituição nunca entendemos, 

nem eu nem os Definidores, que estavam incluídas as monjas da nossa Ordem. Sobre 

isso nunca se disse uma palavra, nem sequer foi essa a nossa intenção. Disto não 

tenho nenhuma dúvida, porque intervim em todos os Capítulos e definições e 

conheço as causas de todas as constituições que, até agora, promulgámos. Foi outra a 

causa pela qual determinámos aquilo. Não foi certamente pelas nossas monjas, mas 

por causa de mulheres estranhas à Ordem. Alguns dos nossos frades de certas 

províncias muito concretas recebiam com grande facilidade a tonsura dos cabelos, a 

tomada de hábito e a profissão de castidade de algumas mulheres determinadas, que 

queriam mudar de vida e converter-se. Assim, pois, sobre este assunto não voltes a 

falar com ninguém e vive com a segurança de que nada mudou para vós. Com grande 

indiscrição procedeu quem te suscitou esta dúvida, com a intenção de te atemorizar 

no que nada havia a temer. 

Caríssima: vive sempre com confiança e alegria. O que te falta da minha 

presença recupera-o com o teu melhor amigo, o teu Esposo Jesus Cristo, a quem 

podes ter sempre presente em espírito e em verdade. Ele fala-te mais amena e 

saudavelmente que Jordão. Se alguma vez te parecer que a sua presença se afasta de 

ti e se te torna ausente, considera isso como graça e não como vingança. O laço com 

que o meu espírito está unido ao teu n’Ele no qual te tenho sempre presente onde 

quer que vá, é o teu Esposo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, a quem pertence a honra e 

o poder pelos séculos dos séculos. Ámen. Fica bem no Senhor e saúda as minhas 

filhas. 

Hoje mesmo parto de Génova. Estou bem de saúde. As monjas que tinham de 

professar, podem fazê-lo com toda a tranquilidade nas mãos da Prioresa ou do Prior 

conventual ou do Provincial, em meu nome e, com isso, alegrar-me-ei como se 

professassem nas minhas mãos. Que não tenham nenhuma dúvida acerca da sua 

validade. 
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49ª Carta: Esclarecimentos 

 

A Fr. Estêvão, Provincial da Lombardia (Génova, 1229) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, a fr. Estêvão, Prior 

Provincial da Lombardia, desejando-lhe a salvação eterna
19

. 

 

Vejo que a sua consciência se assustou com o barulho da folhagem. Achou que 

tinha sido promulgada contra as monjas de Santa Inês a constituição que proíbe aos 

frades receberem das mulheres a tonsura dos cabelos, a tomada de hábito e a 

profissão. Elas repararam no espírito de alguns que, nisto, não são de Deus e, em si, 

surgiu uma questão inútil. Os Definidores nunca pensaram nisto e essa constituição 

só se refere àqueles frades que, nalgumas províncias, como a Teutónia e outras que, 

nas suas missões apostólicas, recebiam facilmente a tonsura, a tomada de hábito e a 

profissão de prostitutas e raparigas muito novas, que queriam converter-se à 

penitência ou consagrar-se ao Senhor com voto de castidade. Conheço perfeitamente 

os factos, as ordenações e as intenções de todos os Capitulares. E sei que na 

promulgação dessa ordenação não houve nem uma palavra nem intenção alguma em 

relação às monjas da Ordem. Isso teria sido a mesma coisa que afastá-las totalmente 

de nós. 

Mas admitamos que quereríamos decretar uma coisa dessas. Teríamos direito a 

fazê-lo? De modo nenhum. Teríamos agido contra a vontade do Papa, por cujo 

mandato estamos obrigados a atender às monjas, e também aos outros frades da 

Ordem. Sobre esta questão, pois, não volte a suscitar em si nenhuma ambiguidade. E 

quando falamos com outros sobre este assunto, não se nos ocorra duvidar de quem 

pode ser admitido com toda a segurança e sem margem de dúvidas. E nas outras 

coisas, se alguém pensa que não tenho autoridade para dispensar das regras da 

Ordem, o mesmo é pensar que não me devia ter sido confiado o cargo de Mestre 

Geral. Não há nas Constituições nada tão grave, para cuja dispensa não me tenha sido 

outorgada autoridade, tendo em conta as necessidades das pessoas, do lugar e do 

tempo e conforme julgue conveniente. Só temos de excluir os três artigos que foram 

firmemente estabelecidos no último Capítulo de Paris, que não podem revogados nem 

admitem dispensa, os quais eu próprio quis, então, que fossem confirmados pela 

autoridade da Santa Sé. Sobre todas as outras coisas, não tenho dúvida nenhuma de 

que estão confiadas ao meu poder de dispensar; como, por exemplo, viajar a cavalo, 

                                                           
19

 Fr. Estêvão de Espanha conheceu São Domingos em Roma em 1218; das mãos do Fundador tomou hábito no ano 

seguinte, sendo estudante de Direito naquela Universidade. Assistiu ao Capítulo Geral de 1220. Foi Provincial da 

Lombardia de 1224 a 1238. Trabalhou muito para a trasladação das relíquias de São Domingos e para a sua 

canonização. Testemunhou no processo de canonização de Bolonha. Gregório IX nomeou-o Bispo de Orestano, na 

Sardenha. 
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levar dinheiro para as viagens e coisas semelhantes ou diferentes, grandes ou 

pequenas. Caso contrário, com que consciência me atreveria eu a atribuir-me o que 

de, modo nenhum, recebi? Graças a Deus, não me inquieta a consciência de, até ao 

presente, em nada ter concedido dispensa que não tivesse a maior das seguranças em 

poder fazê-lo. Por esta razão, meu muito estimado, descarte sobre isto qualquer 

meticulosidade e escrúpulo de consciência. Mais ainda, agora pode aprender a ser 

mais firme nas suas ideias, já que não é sinal de muita segurança mudar 

constantemente de parecer por causa dos diferentes sentidos das palavras que 

ouvimos. 

Às monjas de Santa Inês faça-as regressar do medo à total segurança/confiança. 

Que perseverem na paz em nome do Senhor, porque, neste assunto, não há nada que 

as possa prejudicar. 

Quanto ao resto, escrevo-lhe de Génova e com boa saúde. Embarco em 

direcção a Montpellier. Escrevi há pouco tempo ao Prior de Bolonha, contando-lhe os 

frutos que o Senhor nos deu em Vercelli. Repito-lhe, já que me pergunta. No 

princípio achei que os estudantes de Vercelli eram muito difíceis. Como a quem dão 

autorização, estava eu já pronto a ir-me embora. Mas, de repente, graças à boa mão 

de Deus, entrou em primeiro lugar, o Mestre Walterio, da Alemanha, professor de 

lógica, grande perito na sua Arte, tido por um dos maiores Mestres de Paris. 

Seguiram-se-lhe dois bacharéis muito virtuosos, aos quais ele já tinha preparado para 

dirigir a cadeira, se eu quisesse: um é provençal, o outro lombardo. Veio logo outro 

estudante estupendo, de direito canónico, alemão e cónego de Espira, que era Reitor 

dos estudantes em Vercelli. Depois, entrou outro alemão muito bom e virtuoso, o 

Mestre Godescalco, cónego de Utrecht. Em seguida, entraram dois provençais 

magníficos; os dois eram Mestres, um na Cátedra de Decretais e outro na de Leis. 

Parecia que tinham sido escolhidos entre todos os universitários. Logo a seguir, 

entraram outros mais, também muito bons, doze ou treze, todos em muito pouco 

tempo. Trouxe-os a quase todos para Génova e dois foram para Montpellier. Os 

outros vão esperar algum tempo em Génova. Cinco são lombardos. Por tudo isso 

temos de dar graças a Deus, cuja bênção se manifesta tão constantemente sobre mim 

e sobre os meus filhos. 

Fique bem no Senhor e reze por mim. Saúde os frades e outros amigos e 

recomendo-me às suas orações. Entre os noviços que ficam em Génova, há um de 

Cremona, que se chama Peregrino; é muito bom, muito competente em lógica, 

homem nobre, segundo dizem, e muito bem-disposto. A ele, depois de passar algum 

tempo aí, pode enviá-lo aonde julgue ser melhor a formação. 
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50ª Carta: Oração pelas vocações 

 

À Irmã Diana (Pádua, Natal de 1230-32) 

 

À sua muito querida filha Diana, Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos 

Pregadores, saúde e alegria no Espírito Santo. 

 

Alegra-te e rejubila, filha de Sião, caríssima, tu e as tuas monjas e dai graças 

ao vosso Jesus, porque a vossa oração chegou à sua presença e já nos deu muitos 

universitários em Pádua, bons e aptos para a Ordem, e tocou também o coração de 

muitos outros que ainda estão no século e que, de agora em diante, têm que ser muito 

fortemente ajudados pelas vossas orações, para que com os vossos pedidos possam 

romper os laços fortíssimos que os separavam de Deus. Há um que está em tão 

grande perigo que tem medo de cair em pecado mortal; peço-vos muito que rezeis 

solícitas ao Senhor para que não o abandone e o ajude e livre de todo o mal e de todo 

o perigo. 

Minha querida, conforta-te e consola-te também tu no Senhor e no Menino, 

agora que te nasceu; acaricia-o e expõe-lhe as tuas necessidades. Embora pequeno de 

corpo, é grande e proeminente em generosidade e misericórdia, que é bendito pelos 

séculos. Ámen.  

Fica bem em Cristo, saúda, da minha parte, a todas as tuas monjas, minhas 

filhas, especialmente a Prioresa, Julita e Jordana.  
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51ª Carta: O Alimento do Espírito 

 

À Senhora Diana (Lombardia, 1222-1223) 

 

À Senhora Diana, filha sua no temor do Pai, sua irmã na adopção do Filho, 

muito querida sua no Espírito Santo e sua companheira na participação da nossa 

Ordem, Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, deseja-lhe saúde e rápida 

libertação da tristeza presente e satisfação da alegria futura
20

. 

 

O teu desejo levou-te a escrever-me a carta que enviaste. Eu também te quero 

dizer alguma coisa sobre o desejo do céu. Irmã muito querida, o desejo dos antigos 

Pais levou o teu Esposo, o Filho de Deus, a sofrer a sua Paixão; e veio. Como é que 

não há-de vir às delícias, a ti, se o convidas com os teus desejos? Por isso, agarra do 

céu todos os teus desejos. Quem não quiser ser agarrado no inferno, há-de segurar-se 

a si mesmo no céu. Quem vive no pranto, não vive seguro, exposto como está a todos 

os seus inimigos. Em contrapartida, quem vive no acampamento e nas fortalezas, esse 

está seguro. Por isso, tu, minha muito querida, não armes a tua tenda no pranto. 

Como David, foge da presença de Saúl para lugares bem fortificados. Assim 

habitarás com o desejo na fortaleza dos céus. 

Parece-me que que não sabes falar alemão, porque nunca estiveste na 

Alemanha. Neste mundo qualquer língua serve para falar das coisas carnais. O que 

procede da terra fala da terra. Se, pois, tu, caríssima, queres aprender a linguagem 

espiritual, vive com o desejo do céu. Assim, quando leres um livro de coisas 

espirituais ou escutes um pregador que fala delas, poderás facilmente entendê-las. 

Não as pode entender quem nunca esteve no mundo do espírito. 

Sabes que o homem é composto de alma e de corpo. Para não morrer de fome, 

o corpo está sempre a satisfazer os seus desejos no mundo material. Mas a alma é 

superior ao corpo. Por isso, minha muito querida, não abandones o teu espírito ao teu 

corpo; pelo contrário, remete-o, de vez em quando, para a região espiritual, a fim de 

lá ser comprado o alimento que não se encontra na terra, o qual se consegue com o 

desejo devoto e não com dinheiro. 

Quem será o infeliz que morre de fome pela falta de um alimento, que se 

compra só com o desejo? Diz, pois, com o Profeta: Os meus olhos estão sempre fixos 

no Senhor, como os olhos do pobre nos do rico, esperando com veemente desejo a 

sua esmola. As abelhas recolhem nas flores da terra o mel terreno e depositam-no nos 

favos, atentas ao futuro. O teu espírito morre se não se alimenta do mel espiritual. Já 
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notar que nesta carta fr. Jordão, na saudação, dá a Diana o apelativo de Domina, Senhora, o que parece indicar que 

ainda não pertencia à Ordem. 



71 

 

sei que é muito delicado e não gostas dos alimentos grosseiros. Envia, pois, o teu 

espírito às flores do prado celestial que não murcham, para recolher o mel para te 

alimentares. Que na recolha não seja todo consumido, para que uma parte possa ser 

armazenada no vaso do coração, a fim de que, se alguma vez fraquejar no desejo, 

encontre em si própria o que tinha reservado e com isso possa deleitar-se. Então, 

minha muito querida, sentindo-te feliz com tais desejos, não te esqueças deste 

pobrezinho que te escreve. 
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52ª Carta: Oração por fr. Henrique 

 

À Irmã Maria, monja do Mosteiro de Oeren (Colónia, 1229) 

 

À predilecta virgem em Cristo e ramo de mirra que mora no meu coração, 

embora viva no mosteiro de Oeren, consagrado à gloriosa Virgem; a Maria, repito, 

ramo de mirra, que não só se resguarda no celeiro mas também é sacudido na arca 

pelas tentações, é purificado na fornalha pelas fervorosas meditações, é posto na 

mesa como pão quente da proposição, renova-se ao sábado com suaves 

contemplações de Cristo, desejo-lhe que possua finalmente a quem deseja a sua 

alma
21

. 

 

Longa foi a minha saudação, irmã muito querida, ou melhor, se não o 

desdenhas, dir-te-ei filha, ou, com mais exactidão ainda, irmã e filha, porque a 

saudação não consegue exprimir nem sequer um pouco o meu afecto por muito 

grande que seja. Que posso dizer-te da tão grande caridade com que eu te amo, 

caridade em Cristo Jesus nosso Medianeiro, que medeia não só entre os homens que 

se amam em Cristo, mas também entre Deus e os homens? Ele fez de duas coisas 

uma só: que Deus fosse homem e o homem fosse Deus, que o homem amasse a Deus 

no homem e que amasse o homem em Deus. Amada e sempre digna de ser amada é 

esta predilecção, que não diz respeito aos anjos, mas só aos filhos de Abraão. 

Amemo-nos também nós mutuamente n’Ele, por Ele e para Ele. Corramos no mútuo 

amor pelo mesmo Jesus, que é caminho no qual Ele nos guia, verdade para ir a Ele, 

vida que Ele próprio nos dá, Ele que vive e reina na vida e no reino glorioso. 

O amor ensinar-me-ia a escrever-te muitas coisas sobre o amor; mais ainda, 

obrigar-me-ia a isso, se não fosse a razão de o nosso amado ter partido e ter 

murchado a flor; a nossa vinha já não exala perfume mas tristeza. Sem dúvida que 

emudeceu o cantar da rola na nossa terra. Levanta-te e apressa-te comigo, chora a flor 

que secou e a rola que emudeceu. De quem estou eu a falar senão do teu Henrique, 

melhor ainda, meu; teu e meu, direi; sim, teu e meu, ou com mais verdade ainda, de 

todos, pois fez-se tudo para todos para ganhar a Cristo? 

Entre as flores, comparo-o ao lírio e à rosa, e, ao lírio não sem razão, por causa 

da sua inocência imaculada. Atesto-to e sei que o meu testemunho é verdadeiro. 

Ainda que indigno, fui eu quem, recolhendo as últimas flores do seu coração, me 

encontrei com a castidade imaculada do corpo e da alma, que cultivou com zelo 

desde tenra idade e conservou intacta até à morte. Do mesmo modo, encontrei 
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também a rosa florida da sua caridade. Que odor exalaram as duas coisas, não só eu 

que o conheci, mas toda a Província, que no seu odor corria unida para o prémio. 

Chora, pois, comigo, para que eu possa lamentar a quem Colónia inteira e toda a 

Alemanha chorou, ainda que de um modo diferente dos que não têm esperança. 

Confesso-te sinceramente que nunca tinha derramado tão abundantes lágrimas 

pela morte de alguém. Chorei-o antes da morte, na morte e depois da morte. E mais 

devia ter chorado, porque as lágrimas não eram de desolação mas de consolação. Não 

eram lágrimas de quem se lamenta e chora pelo defunto, mas lágrimas de quem reza e 

adora o Deus vivo, como faz a gente devota, quando a Igreja celebra as festas dos 

seus Santos Patronos. O seu dia natalício foi o de São Severino, arcebispo de Colónia. 

E ele, passando deste século, morreu certamente para o mundo, mas nasceu para 

Deus, ou seja, para Cristo. Na noite de 23 de Outubro, ao tocar para matinas, fui vê-lo 

antes de entrar no coro. Vendo-o muito cansado e já na crise da morte, perguntei-lhe 

se queria que lhe administrássemos a Unção dos doentes. Disse-me que desejava 

muito. E demos satisfação ao seu desejo, antes de começar Matinas. Santa Unção que 

parecia que ele mesmo administrava a si próprio, em vez de a receber de outros, 

porque ele próprio recitava devotamente as orações. 

Terminada a Santa Unção, entrámos no coro. Em honra de São Severino, 

Padroeiro de Colónia, rezámos o ofício de nove lições. Impressionou-me o seu 

sentimento e, interiormente, eu aplicava-as, bem como o canto, ao nosso Henrique, 

que já estava a caminho da Pátria. Os meus olhos inundaram-se de lágrimas, que 

começaram a correr abundantes e suaves. Voltei depois para o ver e encontrei-o a 

falar de Deus com entusiasmo e com Deus, exortando-se a si próprio e aos outros 

sobre o desejo da Pátria, execrando com determinação o desterro presente, 

consolando os frades e dizendo-lhes: Irmãos, a minha alma estendeu-se sobre vós. 

Com estas palavras exultou de júbilo no seu espírito e repetiu muitas vezes com 

alegria: rogai, Virgem Maria, para que sejamos dignos do pão do céu. Depois, 

dirigindo-se aos que já brilham como luz do mundo e como estrelas no firmamento, 

disse: Deus escolheu-vos como sua herança. 

Dizendo isto e muitas outras coisas, desejando a morte e exortando-nos a uma 

vida santa, quando já se preparava para a partida aquela alma bem-aventurada, 

chamada por Deus e defendida do inimigo que atinge o calcanhar de todos, 

pronunciou aquelas palavras de Jacob: Se o Senhor está comigo neste caminho que 

percorro, que me conduz com segurança, que me dá pão para comer e roupa para 

vestir, o mesmo Senhor será o meu Deus e a Cruz de Cristo a minha nobreza. Uns 

instantes depois, acrescentou: vem aí o príncipe deste mundo, que não tem nada 

comigo. 

Ditas estas e muitas coisas mais, dignas de memória, começou a agonia. 

Lemos-lhe a encomendação da alma entre lágrimas e lamentos. Os soluços 
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entrecortavam as palavras e, às vezes, o silêncio interrompiam-nas. Quantos lamentos 

e quantas lágrimas no momento em que o pai deixou os seus filhos amados e os filhos 

perderam o pai! E eu, um pai como qualquer outro, perdi um filho para mim tão 

necessário, gerado sem dor, mas que não sem dor perdia. Mas não o perdi, mandei-o 

à frente. Ainda que fosse jovem, já estava carregado de dias. Não morreu, adormeceu 

no Senhor. Isto consola-me ainda mais do que me entristece a sua ausência. Tens um 

mensageiro fiel em Cristo, e também um intercessor. Reza por ele ao Senhor, para 

que, entretanto purificado, peça por ti diante de Deus. 

Encomenda-o também às outras. Reza também por mim, como sempre faço por 

ti. Fica bem em Cristo Jesus. 
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53ª Carta: Em Louvor de Frei Henrique 

 

A uma monja do Mosteiro de Oeren (Colónia, 1229) 

 

À querida esposa de Jesus Cristo, que está no Mosteiro de Oeren, fr. Jordão, 

servo inútil da Ordem dos Pregadores, deseja-lhe a salvação eterna. 

 

Deus, que enxuga as lágrimas dos olhos dos santos, enxugará também as que 

derramaste no pranto amargo pela minha partida. Eu esperava escrever à tua caridade 

algumas consolações por inspiração do Espírito Paráclito, benigno consolador, 

embora não sejam suficientes para a imensidade das tuas dores. Mas, por desgraça, a 

minha esperança desvaneceu-se. Dos meus olhos escondeu-se a consolação, porque 

Aquele que a cada um distribui as coisas segundo o seu beneplácito, já não dividirá 

os irmãos queridos, porque Ele já os dividiu como quis. Por isso, choro o amigo 

dulcíssimo, o irmão amantíssimo, o filho muito querido. Choro Henrique, o Prior de 

Colónia. Minha muito querida, ele mesmo, em pessoa partiu desta vida e a mim, 

miserável, deixou-me neste mundo perverso. Quem, em seu lugar, congregará a 

fortaleza de Sião? Anjo da paz, que levava a paz e iluminava a Pátria, já voltou à sua 

Pátria. Não é sem merecimento que chamo anjo a quem na terra levava uma vida 

evangélica. Era, por conseguinte, verdadeiro anjo do Senhor dos exércitos, que falava 

mais a língua dos anjos que a dos homens, não como um bronze que soa ou um 

címbalo que retine, mas como um címbalo de júbilo, que com todo o seu espírito 

louvava e pregava ao Senhor. Era amado por todos os frades, porque era mais amado 

pelo Pai do que por todos os irmãos e também porque amava os irmãos e o povo de 

Israel, todos os fiéis e os que vêem sempre a Deus na sua presença. Ó meu irmão 

Jónatas, muito meu amado! Para mim eras uma prenda da Pomba, a gloriosa Virgem 

Maria. Quando no meu coração decidi a minha entrada na Ordem, pedi à minha 

Senhora que mo desse por irmão. E assim o fez. Mas não pelo mérito das minhas 

orações, mas pela caridade da sua misericórdia. Ele próprio, muito firme na sua 

decisão, pediu com lágrimas à minha Senhora, que lhe desse a vontade de entrar 

comigo na Ordem. Pediu-lhe e conseguiu o que pedia. Deu-o à Ordem da Pomba 

única. Esta prenda, como era da Pomba, tinha as qualidades das pombas, 

comportando-se com simplicidade e, por isso, também com confiança. Era o bom 

trabalhador da vinha do Senhor, que o chamou, não ao anoitecer, mas ao meio dia e 

lhe deu o seu salário. Não na tardia velhice, mas correndo veloz e ardente na 

juventude florida e, chegando mais rapidamente, recebeu o prémio do céu e a coroa 

incorruptível. Ó servo bom e fiel, que multiplicaste o talento que o Senhor te confiou! 

Terminado, finalmente, o teu trabalho, entraste seguro na alegria do teu Deus amado. 

Canto os teus louvores depois da tua morte e celebro-te depois da tua consumação. 
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Minha muito querida, já vês quão repentina e inesperadamente Deus me fez 

isto. Que consolação podes esperar de mim agora que estou desolado? Mas o bem-

aventurado Deus Jesus Cristo, cujo nome te escrevi por meu filho Félix… que 

consola os humildes, também nos consolará a nós e, tal como entregou a sua Mãe ao 

discípulo, te conceda a ti também a sua graça em todas as tribulações. 
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54ª Carta: Vida Interior 

 

A uma monja do Mosteiro de Oeren (Colónia) 

 

Fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, à minha querida filha em 

Cristo do Mosteiro de Oeren, desejando-lhe que siga o Cordeiro aonde quer que Ele 

vá. 

 

Desde o dia em que dedicaste o teu coração a procurar como abandonar de 

modo perfeito não só as tuas coisas e os teus, mas também a ti própria, tornaste-te 

muito amiga de Deus. 

Minha querida, permanece firme qual coluna imóvel no temor de Deus e na 

observância da tua Ordem. Exercita-te na piedade, que é o culto de Deus. Porque, 

como diz o Apóstolo, a piedade é útil para tudo. Afasta-te, na medida do possível, de 

discursos e conversas inúteis. Une-te a Deus com a assídua familiaridade da oração. 

Que te seja amável o teu querido Esposo, Jesus e também o rosto do Amado, 

escolhido entre mil. O teu amado é cândido e encarnado e rodeiam-no as rosas e os 

lírios dos vales, ou seja, o coro dos mártires e das virgens. Ele próprio é virgem e 

mártir. Sê afável com Ele. A mim, pecador, encomenda-me sempre a Ele, como 

confio que já o fazes. Adeus. 
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55ª Carta: Amor Correspondido 

 

A uma monja do Mosteiro de Oeren 

 

À esposa predilecta de Jesus Cristo, fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos 

Pregadores, deseja-lhe a salvação de Deus e que Ele diga à tua alma: Eu sou a tua 

salvação. 

 

O amor, com que, segundo Deus, me abraças em Cristo Jesus com força e em 

verdade, não te sugere outra coisa de mim, senão que eu também te ame. E isto é o 

que certamente faço, pois, de outra forma, não seria imitador de quem disse: Eu amo 

os que me amam. Isto é o que fazem até os pagãos e os publicanos. Seria pior que 

eles, se não te amasse. De qualquer modo, tenho consciência de que me ganhas no 

amor. E dá-me pena defraudar assim o teu carinho. Sou injusto contigo. Não tenho 

dúvida de que semeaste em mim a autêntica semente do teu amor, que sou terra 

estéril, e não recolhes o que semeaste. Semeaste muito e recolhes pouco. É menor o 

amor que ceifas do que o que semeaste, de mãos cheias, em mim. Suporta-o com 

paciência. Não é só a ti a quem faço esta desconsideração, mas também a Cristo, o 

teu Esposo, cujo Pai agricultor esperava de mim, sem dúvida, o fruto precioso da sua 

preciosa semente. Tanto me amou, que entregou o seu Filho por mim. Ó que amor tão 

autêntico e que semente tão boa recebi! Mas onde está o fruto? Onde, ao menos, um 

pequeno proveito de um amor tão grande? Sim, Senhor; mas se tu és Pai, onde está o 

meu amor para contigo? Ó maldita terra minha, que produz espinhos e abrolhos! Se 

compreendes isto, dar-te-ás conta de que a escrava tem o suficiente com que ser 

tratada pelo seu Senhor. Tenho alegria em ser amado por ti. Mas a minha alegria 

diminui ao dar-me conta de que eu te amo menos. Tu amas-me totalmente, porque 

pensas que recebeste por meu intermédio a palavra de salvação e o dom da tua 

conversão. Mas eu penso que antes de nos termos encontrado, acontece que já tinhas 

concebido do Espírito Santo. Por isso me amas com amor mais gratuito e tens em 

mim uma confiança tão grande, pois até queres depender do meu conselho. Que o 

anjo do grande conselho nos dê conselho e confiança. 

Já sei que desejas deixar a tua terra e a tua família. Por agora não me atrevo a 

aconselhar-te tal coisa. E não te consideres entre os habitantes da terra, sobre os quais 

desceu o diabo e que, por isso, mereceram a maldição. Porque não desceu sobre ti, 

pelo contrário, tu subiste à altura de Cristo. Bom para ti é apegares-te a Ele, tendo as 

tuas conversas no céu. E se tu não o vês assim, pensa que por amor de Deus és 

estrangeira e peregrina sobre a terra e tanto mais peregrina quanto tenhas diante dos 

teus olhos os teus amigos e conhecidos. Chegará o dia em que já não serás peregrina 

na terra, pois alegrar-te-ás para sempre com os anjos no céu, jubilosa e exultante no 
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coro das virgens, que cantam o cântico novo que ninguém mais, além delas, pode 

cantar. Ali estarás sem mancha diante do trono de Deus, seguindo o Cordeiro 

imaculado para onde quer que Ele vá. E contemplá-lo-ás na sua beleza, na qual os 

anjos se querem ver reflectidos, esplendor que o sol e a lua admiram. Lá te envolverá 

de pérolas brilhantes e resplandecentes. Então, com Job, esquecer-te-ás da tua miséria 

e não te lembrarás das primeiras coisas que já passaram, porque Deus enxugará as 

lágrimas dos teus olhos. Por que é que, então, te consomes na tristeza? Não tens um 

conselheiro? O que é que ele te diz? Escuta-o: Disse a filha de Sião: Acaso pode uma 

mãe esquecer-se do seu filhinho, não ter carinho pelo fruto das suas entranhas? 

Ainda que ela se tivesse esquecesse dele, Eu nunca te esquecerei. Tracei o teu retrato 

nas minhas mãos. Diz isto por Isaías Aquele que não mente. Por isso, se alguma vez 

se retira por certo tempo, espera um pouco e voltarás a vê-lo, mesmo quando o pouco 

tempo se torna longo. Apesar de tudo, se se demorar, espera-o, porque vem e não 

tardará. Ele próprio te consolará, porque Jesus Cristo consola os humildes, Ele que é 

bendito pelos séculos dos séculos. Ámen. 
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56ª Carta: Exortação na Páscoa 

 

Ao Prior e Comunidade do Convento de Paris (Pádua, Páscoa de 1233) 

 

Aos muito queridos filhos no Filho de Deus, o Prior e a comunidade de Paris, 

fr. Jordão, servo inútil da Ordem dos Pregadores, deseja-lhes saúde e gosto pelas 

coisas do alto e não pelas da terra. 

 

Meus muito queridos, senti alegria e júbilo ao saber que agora viveis em 

máxima/ na maior unanimidade, que sois constantes na oração e ávidos no estudo, 

crescendo em mútua caridade e tranquilidade. Exultante e feliz por estas coisas, como 

é que não vai a minha alma bendizer o Senhor e todo o meu ser o seu santo nome? 

Contemplo nestes dias de solenidade e de alegria como Cristo, nossa vida e 

ressurreição, ressuscitando de entre os mortos já não morre, e me pareceis aqueles 

cujos corpos ressuscitaram com Cristo para serem testemunho da sua ressurreição. 

Não vos quero lisonjear e espero que nenhum de vós se lisonjeie a si próprio, mesmo 

que, sem dúvida, lhes seja permitido alegrar-se e gloriar-se no Senhor, a todos os que, 

calcada a velha morte dos pecados, caminham na vida nova e, além disso, rejeitam 

qualquer pacto com a morte, não como Lázaro, que ressuscitou para depois voltar a 

morrer. Estes, pelo contrário, possuem os princípios da imortalidade e esforçam-se 

dia-a-dia em renovar cada vez mais o espírito da sua mente. Confio no Senhor que 

nos chamou à luz admirável desta ressurreição, a qual estais a viver; que não vos 

apeteça saborear nenhuma outra coisa. Ressuscitastes com Cristo e, portanto, não o 

saboreeis em vão, como se fosseis crianças. Saboreai as coisas do alto, onde Cristo 

está sentado à direita de Deus. Rezai, trabalhai, insisti para que, enquanto não vos 

seja dado ver a Jesus na Jerusalém celeste, venha já, de algum modo, visitar-vos com 

as suas aparições, como então consolava tão generosamente os seus discípulos, 

aparecendo-lhes em muitas ocasiões durante quarenta dias e falando-lhes do Reino 

de Deus de muitas e diferentes maneiras. Se, entre vós, há alguma Maria que antes 

tenha regado os seus pés com a abundância das suas lágrimas, esse não será privado 

do consolo da sua aparição, quando, ao amanhecer, tiver enchido o sepulcro com os 

seus gemidos. Que não haja nenhum Pedro, pois não poderá vê-lo até que, 

convertido, não tenha chorado amargamente a sua negação de Jesus. Mas ainda 

aqueles que aprenderam na sua carne, por experiência própria, que enquanto estamos 

neste corpo, vivemos peregrinando longe de Deus, e os que sentem verdadeiramente 

compaixão por si mesmos pela demora da sua morada no mundo, nem eles, tal como 

os que iam felizes a Jerusalém e os que caminhavam com tristeza para Emaús, se 

verão privados de alguma aparição de Jesus. E quando, no fundo, a piedade começar 

a fervilhar, confessarão admirados: Não ardia cá dentro o nosso coração quando nos 
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falava no caminho? Meus muito queridos, sobre isto, só mais uma coisa: que tenhais 

caridade constante uns para com os outros, porque é impossível que Jesus apareça a 

quem se separou da unidade comum. Tomé, que não estava na reunião dos Apóstolos, 

não mereceu vê-lo. És tu mais santo que Tomé? Por isso, eu asseguro ao homem 

animal, que não tem espírito, e ao que prefere as coisas próprias às comuns e vive na 

em excentricidades, que se não se esforça mais na caridade, não verá a presença de 

Jesus. A caridade não procura o que é seu, mas prefere as coisas comuns às próprias, 

não conhece as divisões, alegra-se com as coisas de todos, ama a unidade. Quem 

sabe, talvez pudesse então experimentar levemente uma pequeníssima e rara 

consolação; mas não receberá uma aparição plena, se não está em casa reunido com 

os discípulos. 

Meus caríssimos, queria recomendar-vos estas coisas neste tempo, na 

esperança de que já as observais e vos esforçareis ainda mais por aceitar melhor tudo 

o que vos escrevi com a consolação e a orientação do Filho de Deus, Jesus Cristo, ao 

qual seja dada a honra e o poder, pelos séculos dos séculos. Ámen. 

Escrevi-vos na oitava da Páscoa, de Pádua, onde Cristo nos deu já uns trinta 

noviços aptos e letrados. Entre eles há também muitos Mestres e nobres. Na quarta-

feira antes da Páscoa entrou o Mestre Santiago, o melhor reitor de Direito de toda a 

Lombardia, Arcediago de Ravena, reitor de Bobbio, varão de grande conselho, 

famosíssimo, muito complacente e de muitos amigos; antes de entrar, tinha recusado 

um bispado, apesar de lhe terem pedido. Com ele também entrou também um jovem 

de grande talento, muito instruído em filosofia, dos mais nobres e ricos de toda a 

Hungria, também ele Arcediago. Por mensageiros e por carta, chegam-me, 

constantemente, notícias de tão longe e tão numerosas, pela graça de Deus, progridem 

os meus e vossos irmãos na Igreja e corre a palavra de Deus, viva e eficaz, contra os 

corações dos inimigos do Rei. Por tudo isto, dai graças ao Senhor, dispensador de 

todos os bens. 
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57ª Carta: Encíclica à Província da Lombardia  

 

Ao Prior e Comunidade do Convento de Paris (Pádua, Páscoa de 1233) 

 

Aos caríssimos filhos em Cristo Jesus, todos os frades da Província da 

Lombardia, fr. Jordão, seu servo inútil, deseja-lhes saúde e fervor de espírito. 

 

Impele-me a caridade e persuade-me a utilidade a que, não podendo aproximar-

me de vós com a minha presença, como seria o meu desejo, vos visite de alguma 

forma, pelo menos epistolarmente, quando a oportunidade se mostra propícia. 

Enquanto nos encontramos neste lugar da nossa peregrinação, em que o 

coração do homem é mau, inclinado para o vício, preguiçoso e indolente no exercício 

das virtudes, necessitamos de exortações mútuas pelas quais um irmão ajude o outro 

e a diligência da caridade sobrenatural inflame a chama do espírito, absorvida como 

está pela tibieza quotidiana da negligência. Rogo-vos, pois, meus filhos caríssimos, 

com grande insistência vos advirto da parte d’Aquele que, com o seu precioso 

sangue, vos redimiu e com a sua piedosa morte vos alcançou a vida: não vos 

esqueçais da vossa profissão e do vosso propósito, lembrai-vos antes dos velhos 

caminhos percorridos pelos nossos antepassados, com espírito firme, para a meta. 

Eles reinam já com o Senhor, consolados para sempre com o bem-aventurado 

descanso, agora contentes dos dias em que Deus os humilhou e sofreram 

adversidades. Enquanto viveram aqui, foram seguidores dos carismas, vencedores de 

si mesmos, desprezando o mundo, ansiosos pelo Reino, fortes para a paciência, 

persistentes na pobreza, fervorosos no amor. De entre todos eles, assim acreditamos, 

destaca-se o nosso venerável Pai Domingos, de santa memória. Ele, enquanto viveu 

na carne, entre nós, caminhava no espírito e não satisfazia as concupiscências carnais 

mas extinguia-as, mostrando em si mesmo a pobreza autêntica na comida, na roupa e 

nos costumes. Era constante na oração, admirável na compaixão, fervoroso na efusão 

das lágrimas pelos seus filhos, zeloso pelas almas. Não se mostrava negligente nas 

dificuldades e, na adversidade, actuava decidido. As suas obras, virtudes e milagres 

testemunham e proclamam quão grande foi na terra, entre nós. E quão grande 

continua a ser agora junto de Deus, ficou também provado, por prodígios e milagres, 

nestes últimos dias em que trasladámos o seu sagrado corpo da antiga sepultura para 

um lugar venerável. A este respeito recebereis mais informação noutra coisa ocasião, 

como espero
22

. 

                                                           
22

 Jordão está-se a referir à crónica do grande acontecimento, a cerimónia da trasladação de São Domingos, que ele 

mesmo redigiu com filial amor e profunda devoção. Ainda que com data do mesmo dia da trasladação, 24 de Maio de 

1233, esta crónica, ao modo de Carta Encíclica à Ordem, foi escrita depois da Canonização do Santo Patriarca, a de 3 

de Junho de 1234. 
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Por tudo isto há-de ser louvado o nosso Redentor, o Filho de Deus, Jesus 

Cristo, que se dignou escolher para si tal servidor e no-lo conceder como Pai, para 

que o seu estilo de vida regular nos ajude e o seu exemplo de resplandecente 

santidade nos inflame. 

Oh! como estima a verdadeira humildade do coração acompanhada da pobreza 

voluntária o Juiz que examina as almas! Que formosa é diante de Deus a vida 

humana, casta e iluminada! O servo de Deus destacava-se nestas virtudes: 

profundamente humilde, parco consigo próprio, zelador de todos com zelo de Deus, 

virgem e íntegro desde o ventre de sua mãe. 

Mas não são assim os que se glorificam a si mesmos, os ávidos de louvores 

pessoais, os que, quanto mais dotados são para se poderem entregar ao bem dos 

outros, tanto mais se enaltecem a si mesmos. Também não são assim os que 

procuram comodidades para si próprios, porque têm a pobreza por profissão, e não as 

obras. Prometendo desprezar todas as coisas, ocupam-se rápida e excessivamente de 

algumas que são pequenas e indignas, e não aguentam que lhes falte qualquer coisa 

do que lhes pede a vontade desordenada. Estes nem sequer observam a regra da 

caridade paternal, porque, vivendo entre nós, escondem debaixo do alqueire a graça 

da pregação ou do conselho e, ocultam no saco o talento do Senhor. Serão totalmente 

rejeitados, e queira Deus que não sejam também amaldiçoados aqueles que 

açambarcam os alimentos nas aldeias e não distribuem a seu tempo a ração de trigo à 

família de Jesus Cristo. A isto se acrescenta também uma já notável negligência de 

muitos, e muitos superiores, que não se interessam pelo estudo, frequentemente 

enviam e colocam frades inteligentes e de valor num posto qualquer, de modo a que 

já não possam estudar. Até os próprios Leitores em alguns sítios, sendo os próprios, 

tão tardia e preguiçosamente cumprem o seu dever de preparar as aulas que não é de 

estranhar que, ensinando com tanta frieza, sejam escutados ainda mais friamente 

pelos seus alunos. E se, por acaso, alguns leitores se empenham com diligência na 

explicação das suas aulas, existe ainda um terceiro perigo por parte dos frades: 

quando os ouvintes se mostram tão despreocupados com os estudos, tão pouco 

amantes da cela, tão indolentes para os ensaios, tão insípidos para os exercícios 

escolásticos (alguns por se dedicarem com mais liberdade nas suas inoportunas 

devoções, outros pelo pernicioso e miserável apetite da ociosidade), que não só se 

descuidam de si próprios e aborrecem os seus Leitores, como também privam muitas 

almas da oportunidade da salvação, pois poderiam ajudá-las para a vida eterna, se 

tivessem estudado como deviam e não com negligência. Por isso, há entre nós 

pessoas tímidas e alguns Superiores e Doutores estão como que adormecidos e até 

sucumbem por culpa da sua própria negligência. 

Mas, no meio disto tudo, feliz aquele que conserva a medida, não abandona o 

meio-termo e contorna de tal modo a pusilanimidade de espírito e a tempestade que, 
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edificando a muitos, não se afasta da utilíssima consideração de si mesmo e do juízo 

vigilante e exigente. A este não o muda o vento do favor humano, mas, em tudo o que 

faz impele-o a caridade de Deus e obriga-o o seu Espírito. Também não deixa que a 

terra manche o que faz ou o que diz, nem anda pelo desconhecido. Em tudo procura, 

pura e simplesmente, a glória de Deus, a edificação do próximo e a própria salvação. 

É esta, irmãos, uma palavra que nem todos entendem. Quantas vezes a aliança 

dos nossos afectos e do nosso discurso incerto caminham por lugares desviados e não 

são dirigidos na verdade, nem tendem para o seu devido fim! Falamos muito e, 

inclusivamente, fazemos muitas coisas e suportamos muitas mais. Por meio delas, se 

nos nossos corações abundasse a caridade que dirige todas as coisas para o verdadeiro 

fim, que é Deus, seríamos, sem dúvida, muito mais fecundos em merecimentos e 

mais ricos em virtude. Mas agora que pensamos com mais frequência nas coisas vãs e 

somos mais inutilmente impressionados e não deixamos amadurecer as intenções do 

nosso coração, não é de admirar o nosso atraso em aperfeiçoar-nos e a nossa lentidão 

em ascender à perfeição. 

Tudo isto, certamente, não o teria eu dito se, pela misericórdia de Deus, não 

visse a muitos de entre vós – do que me alegro e dou graças a Deus – que, tendo o 

desejo da beleza, cultivam a sua consciência, procuram a perfeição e trabalham na 

pregação, se esforçam no estudo, se inflamam na oração e na meditação, sempre com 

o olhar no Senhor como remunerador e juiz das almas. 

Vós, os que sois assim, exultai, caríssimos, e procurai crescer ainda mais; e 

vós, os que ainda não o sois, trabalhai, esforçai-vos para aumentar a vossa salvação 

n’Ele – que se dignou chamar-vos à perfeição e não à tibieza na sua graça, na qual 

estais firmes –, o nosso bom e piedoso Salvador, o Filho de Deus, Jesus Cristo, a 

quem é devida a honra e o poder, agora e pelos séculos dos séculos. Ámen.  
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EPÍLOGO 

 

Carta-Encíclica sobre a Trasladação do Corpo do Bem-Aventurado Domingos 

(Bolonha, 24 de Maio de 1233) 

 

Aos amados frades da Ordem dos Pregadores, no dilecto Filho de Deus, fr. 

Jordão, humilde Mestre e servo da mesma Ordem, saúde e alegria sempiternas. 

 

Na sua insondável sabedoria, costuma a bondade divina adiar muitas vezes o 

bem, não para o retirar, mas para que, esperando-o, se usufrua com maior abundância 

no tempo oportuno. Ou porque Deus queria prover mais piedosamente à sua Igreja ou 

porque em tudo há-de haver opiniões diversas, levados por uma simplicidade sem 

prudência, alguns afirmavam que bastava que fosse conhecida de Deus a imortal 

memória do servo do Altíssimo, São Domingos, fundador da Ordem dos Pregadores e 

que ninguém se deveria preocupar para que ele chegasse ao conhecimento dos 

homens. 

Os corações dos irmãos estavam de tal modo envolvidos em certa escuridão 

que não havia nenhum que correspondesse com gratidão condigna ao favor da graça 

divina. 

Animada, depois da morte do homem de Deus, a devoção das gentes, em que 

acorriam muitos que andavam atribulados por diversas doenças e sofrimentos e, 

permanecendo ali dia e noite, confessavam terem recebido o remédio da sua saúde. E 

assim traziam os testemunhos das suas curas em diversos ex-votos de cera, 

representando olhos, mãos, pés e outros membros, consoante havia sido a cura do seu 

mal físico e recuperada a saúde, e suspendiam-nos na sepultura do bem-aventurado 

que, certamente, manifestava com milagres na terra a vida gloriosa que possuía no 

céu. 

Muitos eram de parecer que tais milagres não deviam ser aceites, não viesse a 

acontecer que incorressem na fama de ambiciosos sob tal pretexto.  

Por isso, tiravam e destruíam as imagens oferecidas e, enquanto por outro lado, 

com uma santidade imprudente, eram zelosos da sua própria opinião, por outro, não 

tinham em conta o comum proveito da Igreja, ocultando a glória divina. Havia outros, 

porém, que pensavam de modo diverso, mas, dominados pelo espírito da 

pusilanimidade, não se opunham àquilo. 

E assim se manteve como que adormecida, sem nenhuma veneração de 

santidade, pelo período de quase doze anos, a glória do bem-aventurado Pai, São 

Domingos. 

O tesouro estava, pois, escondido sem utilidade e ao supremo Dador das graças 

eram-lhe subtraídos os benefícios. A equidade da justiça exigia que se negassem os 
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favores aos que se esforçavam por ocultar as graças e a glória de Deus. Porque o grão 

não chegará a produzir fruto se, ao brotar, for pisado muitas vezes. A virtude de 

Domingos brotava frequentemente; mas era sufocada pela negligência dos seus 

filhos. Ele, paciente e cheio de misericórdia, aguardava com paciência; mas, não se 

ouvindo nem voz nem sentimento que promovesse o culto devido ao homem de 

Deus, São Domingos, proporcionou o Senhor a ocasião que viesse acabar com o 

desleixo dos irmãos. 

Aumentando em Bolonha o número de religiosos, foi necessário ampliar e casa e a 

igreja. Para se fazerem novas construções foram desfeitas as antigas e o corpo do 

servo de Deus ficou exposto às intempéries. Quem, capaz de raciocinar, julgaria 

digno que o espelho de pureza, o vaso de castidade, o sacrário virginal, o órgão do 

Espírito Santo, o corpo daquele que toda a sua vida, como declarou na sua última 

confissão diante dos doze irmãos, não lançou fora da morada da sua alma o doce 

Hóspede com culpa mortal, permanecesse assim enterrado em tão humilde sepulcro? 

Alguns dos irmãos, caindo em si, trataram de o trasladar para um lugar mais digno; 

mas, nem isto queriam fazer sem licença do Papa. Na verdade, em muitas coisas se 

comprova que a virtude da humildade se torna credora da maior exaltação, porque 

aqueles que, ao mesmo tempo, eram irmãos e filhos podiam enterrar por si sós a seu 

Pai, mas, ao fazerem intervir nisto maior autoridade, obtiveram um bem maior, pois, 

assim, esta gloriosa trasladação não foi uma mera trasladação mas uma trasladação 

canónica. 

Contudo, passou-se algum tempo enquanto uns irmãos preparavam uma urna 

decente e outros foram ao Papa Gregório para lhe pedirem a respectiva autorização. 

Mas ele, homem de grande zelo e fé, repreendeu-os mui duramente por não terem 

cuidado de um tão grande Pai com as honras que merecia. E acrescentou: Conheci 

este homem, perfeito imitador de toda a regra apostólica, e não duvido de que esteja 

associado à glória aos santos apóstolos. Escreveu imediatamente ao arcebispo de 

Ravena para que, já que sua Santidade, cheia de muitos afazeres, não podia ir 

pessoalmente, fosse ele com os seus bispos sufragâneos. 

Deus todo-poderoso quis, assim, com a autoridade do Pastor da Igreja 

universal, pôr a descoberto as névoas do descuido; e Ele mesmo abriu as suas mãos 

de lá do alto e protestou com o fragor dos milagres para dar a entender claramente 

que toda aquela corte da Jerusalém celeste se regozijava com imensa alegria e se 

congratulava em que a glória do seu grande concidadão fosse revelada aos homens. 

Porque os santos, excluído já o princípio da inveja e, unidos intimamente ao amor 

divino, desejam estender a todos a abundância da sua bênção. Alcançam vista os 

cegos, ordenam a fuga aos demónios, desaparecem as febres, são curadas algumas 

doenças e a todos é claramente mostrada a santidade de Domingos, o eleito de Deus. 

Durante a solenidade, vimos um inglês, chamado Nicolau, há muito tempo paralítico, 
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saltar da cama; a uns, ao fazerem uma promessa, desapareceu a doença de um tumor 

incurável; os abcessos saram e muitos outros milagres brilham resplandecentes, lidos 

e expostos na sua canonização perante o Sumo Pontífice e os senhores Cardeais. Nem 

é para admirar que pudesse fazer estas coisas reinando com Deus quem, vestido de 

carne mortal, arrancou ileso das chamas o livro da fé, teve conhecimento de forma 

profética que a Virgem Mãe assistia a um irmão doente, fez parar a chuva com o sinal 

de cruz, acendeu com a sua oração uma vela na floresta, livrou um noviço dos ardores 

com que era abrasado pelo traje secular, afugentou o demónio com a cruz, anunciou a 

dois a morte do corpo e a outros dois a da alma; em Roma ressuscitou dois mortos; na 

hora da morte viu Cristo que o chamava; a um discípulo que estava a celebrar missa 

apareceu coroado e a outro foi mostrado num trono de glória a que Maria Santíssima 

e seu Filho subiam por duas escadas brancas. A bula da sua canonização, dada pelo 

Papa Gregório, confirma muitos outros insignes milagres seus e a sublimidade 

gloriosa da sua virtuosa vida. 

Chegou, pois, o célebre dia da trasladação deste doutor exímio: presentes o 

venerando arcebispo de Ravena e uma multidão de bispos e prelados; é grande a 

devoção de uma imensa multidão vinda de diversas regiões, comparecem tropas 

armadas dos cidadãos de Bolonha para evitarem que lhes levassem o santíssimo 

corpo. Os irmãos estão angustiados, pálidos e, cheios de medo, oram temendo, 

quando não era de temer, que o corpo de São Domingos, tendo permanecido tanto 

tempo sob a inclemência da chuva e do calor, enterrado num sepulcro vulgar, como 

um cadáver qualquer, aparecesse, quando fosse aberto o caixão, cheio de vermes, 

cheirando mal e assim ficasse obscurecida a devoção a tão grande santo. Não sabendo 

o que fazer, a única consolação foi recomendarem-se inteiramente a Deus. 

Aproximam-se os bispos com piedosa devoção, acercam-se outros com os 

respectivos instrumentos, levanta-se a pedra agarrada à sepultura com forte 

argamassa, sob a qual estava um caixão de madeira metido na terra tal como o 

venerando Pontífice Gregório, então bispo de Óstia, o tinha colocado. 

Havia na parte superior do caixão um pequeno orifício e, logo que se levantou 

a laje começou a emanar um maravilhoso perfume, cuja fragrância deixou pasmados 

a todos os presentes, pois desconheciam a sua origem. Mandaram levantar a tampa do 

caixão e, no mesmo momento, deu a impressão de que tinha sido aberto um depósito 

de perfumes, um paraíso de aromas, um jardim de rosas, um campo de açucenas e 

violetas, uma suavidade que superava a de todas as flores. Bolonha, que havia já 

muito tempo, era vítima de um cheiro intolerável, devido aos carros que entram, 

quando se abriu o sepulcro do glorioso São Domingos, aquele cheiro, que excede a 

suavidade de todos os perfumes, purifica-a totalmente.  

Os presentes ficam admirados e, estupefactos, caem por terra. Rompem choros 

dulcíssimos, misturam-se também as alegrias, o temor e a esperança e, sentindo a 
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suavidade do perfume maravilhoso, fazem da alma campo de batalha onde se lançam 

em dulcíssimos combates. 

Também nós próprios sentimos a doçura desta fragrância e, por isso, damos 

testemunho do que vimos e experimentámos. E nunca nos podíamos saciar deste doce 

aroma ainda que estivéssemos mesmo junto do corpo do arauto da palavra divina, 

São Domingos. Aquela suavidade eliminava o cansaço, infundia devoção, suscitava 

milagres. Se se tocava o corpo com a mão, com um cordão ou com qualquer outra 

coisa, aquele aroma ficava impresso nesse objecto por muito tempo. 

O corpo foi trasladado para um sepulcro de mármore, para lá ficar sepultado com os 

próprios perfumes. Do santo corpo exalava um cheiro maravilhoso que manifestava a 

todos, com toda a evidência, que aquele era o santo odor de Cristo. 

Celebrou a missa solene o arcebispo e, sendo o terceiro dia de Pentecostes, o coro 

entoou o Intróito «Recebei a alegria da vossa glória, dando graças a Deus, que vos 

chamou aos reinos celestes». Vozes que os irmãos escutaram no meio de grande 

regozijo como vindas do céu. Soam as trombetas e as pessoas acendem uma 

inumerável quantidade de velas, organizam-se lindas procissões e, em toda a parte, se 

bendiz o nome de Cristo. 

Foram feitos estes registos na cidade de Bolonha no dia 24 de Maio de 1233, 

indicção VI, ocupando a Sede Romana o Papa Gregário IX e governando o império 

Frederico II. A honra e a glória a Nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu servo 

fidelíssimo, o bem-aventurado Domingos. 

 


