
A PAZ DE DEUS 

Foi então no (milésimo ano da Paixão do Senhor) que, primeiro nas regiões da Aquitânia, os 

abades e os outros homens dedicados a Santa religião começaram a reunir todo o povo em 

assembleias, para as quais se trouxeram numerosos corpos de santos e inumeráveis relicários 

cheio de santas relíquias. A partir daí irradiaram, pela província de Arles, depois pela de Lyon; 

e assim, por toda a Borgonha e até nas regiões mais recuadas da França, foi anunciado em 

todas as dioceses que em determinados lugares, os prelados e os grandes de todos país iam 

reunir assembleias para o restabelecimento da paz e para a instituição da santa fé. Quando a 

notícia destas assembleias foi conhecida de toda a população, os grandes, os médios e os 

pequenos para elas se dirigiram, cheios de alegria, unanimemente dispostos a executar tudo o 

que fosse prescrito pelos pastores da igreja: uma voz vinda do Céu e falando aos homens sobre 

a terra não teria feito melhor. Porque todos estavam sob o efeito do terror das calamidades da 

época precedente, e atazanados pelo receio de se verem retirar no futuro as doçuras da 

abundância. Um documento, dividido em capítulos, continha ao mesmo tempo o que era 

proibido fazer e os compromissos sagrados que se tinham decidido tomar para com o Deus 

todo-poderoso. A mais importante destas promessas era a de observar uma paz inviolável; os 

homens de todas as condições, qualquer que fosse a má ação de que fossem culpados, deviam 

a partir daí poder andar sem receio e sem armas. O ladrão ou aquele que tinha invadido o 

domínio de outrem estava submetido ao rigor de uma pena corporal. Aos lugares sagrado de 

todas as igrejas devia caber tanta honra e reverência que, se um homem, punível por qualquer 

falta, aí se refugiasse, não sofreria nenhum dano, salvo se tivesse violado o dito pacto de paz; 

então era agarrado, retirado do altar e devia sofrer a pena prescrita. Quanto aos clérigos, aos 

monges, e às monjas, aquele que atravessasse uma região na sua companhia não devia sofrer 

nenhuma violência de ninguém. Tomaram-se nestas assembleias muitas decisões que 

queremos ir narrando. Fato muito digno de memória, toda a gente esteve de acordo para daí 

em diante santificar em cada semana a sexta-feira, abstendo-se do vinho, e o sábado, 

privando-se da carne salvo nos casos de doença grave ou se nesses dias se desse uma grande 

solenidade; se fosse levado por qualquer circunstância a afrouxar um pouco esta regra, devia-

se então alimentar três pobres.  
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