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Pia credulitate tenentes (1238) 
 
Às diletas filhas em Cristo, abadessa e comunidade das servas inclusas de Cristo do mosteiro de São Francisco, em 
Praga, da Ordem de São Damião, saudação e bênção apostólica. 
 
1. Na crença piedosa de que em vós, para cujas almas nada basta fora de Deus, quem fala é o Espírito do Pai eterno, 
aceitamos benignamente vossos pedidos e os ouvimos favoravelmente, principalmente porque, como fica evidente pelos 
indícios, vós, como a Rainha das virgens não tinha nem um lugar na casa dos pobres quando deu à luz o Rei dos Céus, e 
contemplava a penúria que produz para os fiéis a abundância perpétua, julgais inconveniente que servas e criadas do 
Senhor desejem delícias, uma vez que o primogênito de Deus, Criador do mundo, repousou no presépio envolto em 
panos vis. É por isso que aceitamos vossa livre renúncia ao hospital de São Francisco da diocese de Praga, com todos os 
seus direitos e posses que eu tinha concedido pela Sé Apostólica a vós e, através de vós, ao mosteiro. A vós que, 
desprezando as coisas visíveis procurais evitar os obstáculos dos espinhos dos bens temporais para contemplar sem 
ofensa o rosto de Deus, querendo elevar-vos acima do que é comum, nós, convencidos pelas vossas preces e lágrimas, 
com a autoridade desta carta, concedemos que não possais, contra a vossa vontade, ser constrangidas a aceitar nenhuma 
propriedade. 
 
2. A ninguém seja lícito violar este documento de nossa concessão ou opor-se temerariamente a ela. Se alguém 
presumir tentar fazer isso, saiba que há de incorrer na ira de Deus onipotente e dos bem-aventurados apóstolos Pedro e 
Paulo. 
 
Dado em Latrão, no décimo sétimo dia das Calendas de maio, no décimo segundo ano de nosso pontificado 
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