
O QUE É REI E COMO É COLOCADO NO LUGAR DE DEUS (século XIII) 

Vigários de Deus são os reis cada um no seu reino situados sobre as gentes para mantê-las em 

justiça e em verdade no temporal, assim como imperador no seu Império. E isto demonstra-se 

amplamente de duas maneiras: a primeira delas é espiritual segundo o mostraram os profetas 

e os santos, aos quais deu nosso Senhor a graça de conhecer as coisas com certeza e fazê-las 

entender; a outra é, segundo a natureza, assim como demonstraram os homens sábios que 

foram conhecedores das coisas naturalmente. E os santos disseram que o rei é senhor 

colocado na terra no lugar de Deus para cumprir a justiça e dar a cada um o seu direito, e além 

disso o chamaram coração e alma do povo, pois assim como a alma repousa no coração do 

homem, e por ela vive o corpo e se mantém, assim no rei repousa a justiça que é vida e 

mantimento do povo do seu senhorio. E, outrossim, como o coração é um, e por ele recebem 

todos os outros membros a unidade para serem um corpo, assim todos os do reino, embora 

sejam muitos, pois o rei é e deve ser um, por isso devem também ser todos um com ele para 

servi-lo e ajudá-lo nas coisas que ele deve fazer. E na ordem natural disseram os sábios que o 

rei é cabeça do reino, porque assim como da cabeça nascem os sentidos que comandam todos 

os membros do corpo, assim pelo mandado do rei, que é o senhor e a cabeça de todos os do 

reino, devem-se dirigir, e guiar e estar de acordo com ele para o obedecer e auxiliar e proteger 

e manter o reino no qual ele é a alma e cabeça, e eles são os membros.  
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