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Editorial

A Comendadoria Templária Santo Graal –

CTSG tem como objetivo compartilhar conceitos,

histórico-filosófico de vontade, escolha e

liberdade da Ordem dos Cavaleiros Templários.

A Revista Comendadoria Templária Santo

Graal conta a história do Grão Priorato

Templário do Brasil - Cavalaria Espiritual São

João Batista Ordo Supremus Militaris Templi

Hierosolymitani - OSMTH Brasil, além disso,

apresentamos diversas ações diárias e eventos

da Comendadoria Templária Santo Graal e do

Grão Priorato Templário, como também de todos

os irmãos que unem as nossas forças nacional e

internacionalmente.

Encha o teu coração de tudo que há de melhor:

Fé, Esperança, Caridade, Justiça, Prudência,

Fortaleza e Temperança.

www.ctsantograal.wixsite.com/cearabrasil



PARA REFLETIR...

As 7 Virtudes Templárias

A FÉ - sem Fé o Cavaleiro não pode saber nem entender as coisas

invisíveis.

A ESPERANÇA – na Esperança está o Poder de Deus, não na

força, nem nas armas do Cavaleiro.

A CARIDADE – sem a Caridade, que é o Amor, o Cavaleiro será

cruel e não terá piedade, nem misericórdia. E nenhum Cavaleiro

sem ela poderá suportar a carga que deve portar um coração

nobre.

A JUSTIÇA - sem Justiça um Cavaleiro é injurioso e ofensivo,

motivo pelo qual se auto destrói.

A PRUDÊNCIA - sem Prudência, o Cavaleiro cairá nos danos

materiais e espirituais e não terá razão, entendimento, nem vontade

em manter a honra da Cavalaría.

A FORTALEZA - sem a Fortaleza, o Cavaleiro cairá em muitos

pecados tais como: soberba, ira, cobiça, gula, inveja e luxuria,

porque elas provocarão fraquezas no coração e não o farão digno

de ser amado. A força corporal não é nada sem Humildade,

Caridade e amor. A Ira enfraquece o entendimento, perturba o

espírito e deixa de ser o caminho para a sua iluminação.

A TEMPERANÇA - sem Temperança não terá medida em

alimentar-se, beber, falar, vestir e porque sem esta Virtude não se

honra a Cavalaria. A prática delas, conduzirão ao perfeito

conhecimento e a sabedoria, porque elas procedem do Criador.

.
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Mensagem aos Cavaleiros e Damas Templários

Atenciosamente, 

Mayumi Hirata – Dama Templária

Comendadoria Templária Santo Graal
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Todos somos super-heróis! Todos somos vencedores!

A vida é feita de sobreviventes; de pessoas que lutam todos

os dias por uma vida melhor, por uma nova esperança.

Você jamais pode baixar os braços. Você tem de levantar a

cabeça e lutar contra todas as adversidades, contra todas

as dificuldades.

Você tem de aprender a transformar obstáculos em

facilidades.

Contorne tudo que está errado, mas para isso você tem de

batalhar duro, acordar com fé no coração, com certezas na

mente e caminhar na estrada do bem.

E nunca esqueça quem você é: um VENCEDOR!



www.mdprojetossociais.com



Fatos incríveis dos Cavaleiros Templários 
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1- VOTO:

Todos os cavaleiros faziam um voto de castidade, pobreza,

devoção e obediência a Deus. Mas não pense que essas eram

as únicas exigências. O interessado deveria conhecer todas as

regras dos templários antes mesmo de entrar no exército.

2- MANTOS BRANCOS:

Assim que se tornavam cavaleiros, os homens eram obrigados

a usar um manto branco, com uma cruz vermelha estampada.

Independente do local e do momento, eles deviam usar o

manto, mesmo em campo de batalha. Caso não estivessem

vestidos com a manta, eram proibidos de falar e comer.

3- A CRUZ:

O principal símbolo dos cavaleiros era a cruz vermelha. Além

de uma referência direta a Jesus Cristo, a cruz simboliza o

sangue, a pureza e o martírio.

4- NADA DE RENDIÇÃO!:

Uma delas proibia que eles se rendessem. Independente do

que ocorresse no campo de batalha, enquanto uma bandeira

estivesse erguida, eles permaneciam lutando. Os cavaleiros

literalmente davam a vida pelo que acreditavam.



Fatos incríveis dos Cavaleiros Templários 
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5- NÃO ERAM CAVALEIROS DE VERDADE:

Não era preciso ser realmente um cavaleiro e ter conhecimento

militar real. Se a pessoa seguisse as regras, ela poderia entrar

para o exército de templários. Por isso, escudeiros, padres,

trabalhadores e até mulheres podiam participar.

6- AS MULHERES NOS CAVALEIROS TEMPLÁRIOS:

As mulheres poderiam entrar para a organização dos

Cavaleiros Templários, mas não para lutar. As mulheres

ajudavam espiritualmente e também ajudavam na assistência

médica e psicológica. Outro ponto, que é importante frisar, é

que elas não faziam todos os juramentos necessários, já que

elas não eram realmente do Exército dos Templários..

7- FORTUNAS:

Os templários eram ligados a igreja e apesar de abrirem mão

de suas riquezas, a organização em si, recebia várias doações

e isso fez com que eles arrecadassem grandes montantes de

dinheiro. Foi assim que eles criaram os primeiros bancos

“modernos”, onde as pessoas podiam guardar dinheiro e até

realizar empréstimos.






