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 Humildade

A palavra  humildade,  etimologicamente,  é  derivada  de  humus,  que  quer  dizer  terra. 

Humilde seria portanto o trabalhador que cultivava a terra  ou cuidava dos rebanhos.

No período medieval as funções  consideradas nobres eram a de clérigo (sacerdote) e a de 

guerreiro.  Ambas as classes tinham acesso aos bens da cultura - eram os únicos alfabetizados. - O 

saber, então cultivado, era prioritário dos clérigos - os únicos que tinham acesso às sagradas escrituras, 

e semelhantemente às obras dos clássicos.

Existe na Idade Média a figura do servo da gleba. Analfabetos, sem o direito de ir e vir, 

eram literalmente atrelados  ao feudo, devendo em tudo obediência ao seu senhor.

Hoje,  ainda,  quando dizemos que alguém é humilde,  na linguagem corrente,  queremos 

dizer que é pessoa desprovida de bens  e escolaridade.

Modernamente - e com o incentivo proporcionado  pelo humanismo cristão, humilde é a 

pessoa que é coerente consigo mesma, conhece seus limites, mas sabe também de suas possibilidades.

A palavra humildade sempre me traz à mente a figura de Francisco de Assis. - Quando ele 

se  converte  e  o  pai  reclama o seu regresso à  família,  em pleno  julgamento e  em praça pública,  

desveste-se Francisco de seus trajes e as atira aos pés do pai. - O bispo que atuava como juiz tira sua  

própria capa para revestir Francisco.

Nas regras escritas (e vividas) por "Il poverello" ele diz que o "irmão" tenha um único traje 

(adotaram  o  dos  mendigos  da  época).  Tenha  um  único  calçado.  Para  alimentar-se,  suplique 

humildemente, sempre agradecendo  e abençoando seus doadores. - Ele e os primeiros franciscanos 

nunca aceitaram dinheiro.
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