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Considerando as exigências do tempo presente, eu, Urbano, tendo, pela misericórdia de Deus 

a tiara pontifical, pontífice de toda a terra, venho até a vós, servidores de Deus como 

mensageiro para desvendar-vos o mandato divino [...] é urgente levar com diligência aos 

nossos irmãos do Oriente a ajuda prometida e tão necessária no momento presente. Os turcos 

e os árabes atacaram e avançaram pelo território da România até a parte do Mediterrâneo 

chamada o Braço de São José, e penetraram mais a cada dia nos países dos cristãos; eles os 

venceram sete vezes em batalha, matando e fazendo grande número de cativos, destruindo as 

igrejas e devastando o Reino. Se vós deixardes isto sem resistência, estenderão os seus 

exércitos ainda mais sobre os fiéis servidores de Deus. 

Por isso eu vos apregôo e exorto, tanto aos pobres como aos ricos – e não eu, mas o Senhor 

vos apregoa exorta - que como arautos de Cristo vos apresseis a expulsar esta vil ralé das 

regiões habitadas por nossos irmãos, levando uma ajuda oportuna aos adoradores de Cristo. 

Eu falo aos que estão aqui presentes e o proclamo aos ausentes, mas é o Cristo quem convoca 

[...] Se os que forem lá perderem a sua vida durante a viagem por terra ou por mar ou na 

batalha contra os pagãos, os seus pecados serão perdoados nessa hora; eu determino pelo 

poder que Deus me concedeu [...] 

Os que estão habituados a combater maldosamente, em guerra privada, contra os fiéis, lutem 

contra os infiéis, e levem a um fim vitorioso a guerra que devia ter começado há tempo. Os 

que até agora viviam em brigas se convertam em soldados de Cristo. Os que até agora eram 

mercenários por negócios sórdidos, ganhe no presente as recompensas eternas. Os que se 

fatigaram em detrimentos de seus corpos e de suas almas, se esforcem no presente por uma 

dupla recompensa [...] De um lado estarão os miseráveis, do outro as verdadeiras riquezas, 

aqui os inimigos de Deus, lá os seus amigos. Alistem-se sem demora; que os guerreiros 

arrumem os seus negócios e reúnam o necessário para prover às suas despesas; quando 

terminar o inverno e chegar a primavera, que eles se movam alegremente para tomar a rota 

sobre o comando do Senhor. 

[...]No mesmo instante, todos os que o ouviram, sentiram-se imbuídos de um santo zelo por 

esta empresa, pensando que nada seria mais glorioso; um grande número dos assistentes 

declarou lá mesmo que partiria e prometeu utilizar todos os recursos para que os que não 

estavam presentes na assembleia os seguissem. [...]O bispo de Puy aproximou-se do papa, o 

rosto resplandecente, e prostrando-se de joelhos, pediu a autorização e a bênção para partir. 

Depois, recebeu do pontífice o mandato de que todos o obedecessem e o encarregou da 

direção da empresa. Enquanto isso acontecia, chegaram os delegados do conde de Toulouse, 

Ramon de Sant-Guiles, os quais levaram ao papa a mensagem de que o próprio conde viria, 

pois tinha decidido levar a Cruz. 

Que admirável e doce espetáculo para nós ver que, à ordem do papa, todas essas cruzes de 

seda, de ouro ou de pano, de qualquer classe que for, foram pregadas pelos peregrinos nas 

suas costas, nos seus mantos, nas suas túnicas ou vestes, uma vez que tinham feito o voto de 

partir.  
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