
Carta aos Governantes  dos Povos 

A todos os podestás, cônsules, juízes e 
regentes no mundo inteiro, e a todos quantos 
receberem esta carta, Frei Francisco, mísero e 
pequenino servo no Senhor, deseja saúde e 
paz.  
Considerai e vede que "se aproxima o dia da 
morte"(Gn 47,29). Peço-vos, pois, com todo o 
respeito de que sou capaz que, no meio dos 
cuidados e solicitudes que tendes neste 
século, não esqueçais o Senhor nem vos 
afastes dos seus mandamentos. Pois todos 
aqueles que o deixam cair no esquecimento e 
"se afastam dos seus mandamentos" são 
amaldiçoados (Sl 118,21) e serão por Ele 
"entregues ao esquecimento" (Ez 33,13). E 
quando chegar o dia da morte, "tudo o que 
entendiam possuir ser-lhe-á tirado" (Lc 8,18). E 
quanto mais sábios e poderosos houverem 
sido neste mundo, tanto maiores "tormentos 
padecerão no inferno" (Sb 6,7).  

Por isso aconselho-vos encarecidamente, meus senhores, que deixeis de lado todos os 
cuidados e solicitudes e recebais com amor o santíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
por ocasião de sua santa memória.    Diante do povo que vos foi confiado, prestai ao Senhor 
este testemunho público de veneração: todas as tardes mandai proclamar por um pregoeiro, 
ou anunciai por algum sinal, que todo povo deverá render graças e louvores ao Senhor Deus 
Todo-Poderoso. E se não o fizerdes, sabei que havei de dar conta perante vosso Senhor Jesus 
Cristo no dia do juízo.  
Os que levarem consigo este escrito e o observarem saibam que serão abençoados por Deus 
nosso Senhor. (Francisco de Assis) 

"Glorioso São Francisco, Santo da simplicidade, do amor e da alegria. No céu contemplais as 
perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos 
em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai e Criador que nos conceda 
as graças que pedimos por vossa intercessão, vós que sempre fostes tão amigo dele. E inflamai 
o nosso coração de amor sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais 
necessitados. São Francisco de Assis, rogai por nós. Amém." 

(Fonte: www.centrinho.usp.br) 


