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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



Comendador Demóstenes Dantas 

Há homens que deixam sua essência perder-se com o

tempo. E a cada dia, tornam-se apenas um corpo vazio.

Outros, porém, preservam o seu âmago a todo custo, e ,

ainda que o tempo esvaia-se, permanecem fiéis a si

mesmos.

Um cavaleiro templário é verdadeiramente um cavaleiro

destemido e seguro de todos os lados, para sua alma, é

protegida pela armadura da fé, assim como seu corpo está

protegido pela armadura de aço.

Ele é, portanto, duplamente armado e sem ter a

necessidade de medos de demônios e nem de homens.

Comendador da Comendadoria Templária Santo Graal 
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52º Grão Mestre Dom Albino Neves 

JESUS A LUZ DO MUNDO

A maioria do mundo Cristão já ouviu falar que JESUS É A LUZ DO MUNDO, no entanto, nem

todo Cristão se guia e se orienta por esta Luz. Aquele que é adepto do Cristianismo e que

reconhece que JESUS É A LUZ DO MUNDO deve procurar andar na Sua luz, pois onde

existe luz, as trevas não se aproximam.

JESUS É A LUZ DO MUNDO e anunciou para todos que as Palavras que Ele disse não

eram dEle, mas do Pai que O enviou.

JESUS É A LUZ DO MUNDO e ensinou a todos aqueles que desejam seguir a Sua luz que é

preciso perdoar infinitamente, visto que dentro de todo homem existe a luz divina do Criador.

JESUS É A LUZ DO MUNDO e ensinou a todo homem que é preciso amar o próximo como a

si mesmo, pois todos fazem parte da mesma criação Divina.

JESUS É A LUZ DO MUNDO é Ele “o caminho, a verdade e a vida”.

JESUS É A LUZ DO MUNDO e garante a todo homem que beber da água que Ele lhe der

“não sentirá sede jamais”.

JESUS É A LUZ DO MUNDO e ensina aos seus seguidores que é preciso “amar a Deus

sobre todas as coisas”, pois Deus em tudo está e em tudo vive, portanto, amar a Deus,

significa amar a toda Sua criação.

Jesus convida aos seus seguidores a caminharem na luz, porque onde existe luz as trevas

não penetram.

Jesus deseja ardentemente que os seus seguidores se transformem na luz do mundo e

através dela em filhos de Deus.

Os Cavaleiros Templários do Gran Priorato Templário do Brasil, Cavalaria Espiritual São João

Batista, representante da Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani – OSMTH Magnum

Magisterium devem buscar seguir os caminhos do Cristo e assim transformar-se em Luz do

Mundo.

Recebam o Fraternal Abraço do 52º Grão-Mestre S.A.E. Dom Albino Neves – OSMTH

Magnum Magisterium.

4





Chanceler Rui Lourenço 

Fixadores do Espírito 
Como recordamos, as formas de Instrução profana se voltam sobretudo para o

exterior; o desenvolvimento maravilhoso de nossos processos técnicos e de

nossas ciências aplicadas à indústria dirige o pensamento humano cada vez

mais para fora e o afasta, de modo progressivo, da vida interior; o raciocínio, a

observação interna a reflexão etc., não se exercem senão sobre assuntos

específicos e concretos do mundo objetivo, a não ser as ciências matemáticas,

que, somente elas, por definição, observam o senso de abstração e do

raciocínio puro.

Salvo uma elite, os homens são todos, vítimas de um movimento perpétuo e

superficial, cujo suporte está no mundo sensível; a situação se torna mais grave

em virtude das preocupações que os homens têm com as respectivas

profissões, que não lhes deixam mais nem tempo, nem local, para meditação,

nem formação de ideias transcendentais. Isso sem contar a agitação trepidante

da sociedade atual, que parece preferir esse gênero de perpétua excitação pela

verdadeira atividade, ir ao encalço dos resultados materiais, a esposar o

objetivo do ideal humano, assistir à progressiva diminuição da cultura íntima:

um passo a mais e os homens serão mais do que máquinas tecnicamente

especializadas, privadas de toda conceituação de conjunto...

Ao contrário, o homem antigo – e o oriental contemporâneo, nesse ponto,

assemelha-se a ele –ainda não havia conquistado as ciências exteriores e

experimentais; por conseguinte, seus olhos eram menos absorvidos pelo mundo

ambiental e estavam mais concentrados em si mesmo, o que lhe proporcionou

profunda meditação e penetração muito aguda do pensamento, engendrando

uma cultura de consciência mais extensa, que lhe permitiu ser a base não

apenas de sistemas filosóficos, cuja amplitude não conseguimos ultrapassar,

como também de uma vida psíquica que levou dianteira sobre os progressos de

nossas ciências positivas; a surpresa é ainda maior quando constatamos que

as noções do passado chegam a retroceder a noções que a intuição antiga

havia conhecido e posto em prática! Possuir maior número de máquinas é bom;

não seria, porém, pagar muito caro por vantagens materiais, que não tornam o

homem nem melhor, nem mais feliz, que apenas aumentam o seu conforto,

pois, além disso, a multidão nada vê!
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Fixadores do Espírito
Pagar esse progresso com a moeda de nossa vida interior, a verdadeira cultura

humana, a cultura de consciência e do sentimento, coisas que tornam o mais

sábio dos homens o único que nos pode proporcionar a verdadeira felicidade?

Para isso seria necessário tirar as dúvidas e de incerteza o espírito dos

homens, dar-lhes uma vida interior, sobretudo se não têm religião, sendo

necessário criar-lhes uma que sirva de repouso e lhes diversifique o rumo dos

pensamentos, das preocupações tão materiais de cada dia.

Não é o jornal cotidiano, não são os esportes ou o cinema que cumprirão essa

tarefa. E, sobretudo para os que não se dedicam ao estudo por falta de tempo

ou de preparo, o trabalho da Ordem constitui precisamente essa parte da vida

consagrada às ideias gerais que elevam e cultivam o espírito do homem.

O veículo desse trabalho, as indicações preliminares e os pontos de reparo

dessa formação mental são a instrução e a educação, pois trata-se não apenas

de adquirir novos conhecimentos, mas também de aperfeiçoar faculdades e

virtudes.

Pois são justamente nossos símbolos, ferramentas, emblemas e cerimonias

especiais que facilitam enormemente o pensamento e a meditação, pondo à

disposição de cada irmão uma representação material, cujo sentido é múltiplo,

mas obedece a preceitos tradicionais, o que é um subsídio a mais.

Os símbolos facilitam o esclarecimento do espírito e o conduzem da

vulgaridade para a ascensão mental; constituem excelentes temas para a

mediação e o equilíbrio; livrando a consciência do perpetuo movimento da vida

exterior, acalmam a mente e ofertam-lhe um terreno mais firme para a aquisição

da sabedoria.

E a respeito disso certas escolas atribuem a esses símbolos um papel

transcendente e psíquico; sobre o fundamento e o valor deles, não teceremos

aqui qualquer comentário: limitar-nos-emos a expor o programa com o qual nos

ocupamos, isto é, a do Escudeiro que quer adquirir a LUZ. (JMJ 65 e 66).

Chanceler Rui Lourenço

Grão Priorato Templário do Brasil - Cavalaria Espiritual São João Batista Ordo Supremus

Militaris Templi Hierosolymitani - OSMTH Brasil
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Cavaleiro André Sant’Anna

Um dia qualquer na Idade Média...

Imagine-se um aldeão em plena Idade Média, exatamente em algum sítio

isolado no Sul da França em pleno Século XIII. Naquele tempo, o avançar das

horas arrastava certa monotonia, nenhuma similaridade à “fluidez” do nosso

cotidiano. Dias e dias a cuidar da família, da lavoura, do tear, da pesca, dos

animais domésticos e ao cumprimento das obrigações sociais e religiosas.

Naquela comunidade, onde Deus era homem e mulher, simultaneamente, e o

acesso a Ele não admitia intermediários, acreditava-se que o objetivo da vida

era servir ao bem e aos outros porque, no futuro, as almas dos bons,

espiritualizadas, iriam para o “Céu” após o desencarne. Este povo dignificava o

trabalho manual e haviam diversos tecelões. Eram vegetarianos e,

eventualmente, se permitiam ao consumo de peixes. A prática do celibato era

mister, pois não acreditavam no casamento.

Um dia, ao longe, a poeira se erguia no horizonte e, progressivamente, você

observava a aproximação de uma imensa legião de soldados sobre seus

cavalos, com estandartes coloridos e uma diversidade de armas. Aquele desfile

de militares e civis tinham um propósito belicoso que você desconhecia. Assim,

nem cogitou reunir os outros aldeões e sua própria família para ensaiar uma

evacuação imediata dali. Estava perplexo com o avanço das tropas e não sabia

o propósito para tanto alarde. De repente, um dos cavaleiros sacou sua espada

e sua lâmina deslizou através do teu pescoço.

Você e o seu povo estava dizimado, na ignorância da pena capital ao qual

foram vítimas. Você havia sido “convidado” a participar da “Cruzada Albigense”,

infelizmente do lado derrotado.
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Um dia qualquer na Idade Média...

No Paraíso, onde chegou atônito, em companhia de seus pares, questiona Deus o

porquê deste nome “Cruzada”, afinal não seriam movimentos militares de inspiração

cristã que objetivavam a conquista e a posse da “Terra Santa”, ou seja, luta entre

cristãos e muçulmanos? Como admitir uma eliminação de cristãos, em plena Europa?

E Deus, pacientemente, explica que as “Cruzadas” objetivavam também alimentar a

ambição humana e a aquisição de posses e, ao atacar a própria Europa, os

guerreiros não precisariam se dirigir para um tão distante Oriente, sob o pretexto de

“libertação da Terra Santa”. Os paradigmas de seu povo se opunham grosseiramente

aos dogmas da Igreja e à sua autoridade máxima, o Papa Inocêncio III, justificando o

caráter religioso do ataque. Somente então você descobre sua culpa: és um “cátaro”

e, portanto, diante da sentença de um tribunal eclesiástico, considerado um legítimo

herege, pagão ou infiel.

A “Cruzada Albigense” se estendeu por cerca de 20 anos, de 1209 a 1255. A

perseguição aos cátaros ainda foi incrementada pela Santa Inquisição da Igreja

Católica, o tribunal criado para condenar casos de heresia, blasfêmia e bruxaria

durante todo o Século XIII e grande parte do Século XIV. Este tribunal também

vitimou cátaros na Península Ibérica e também Cavaleiros Templários a partir do

Século XIV. Este exercício de “faz de conta” permitiu que você se ambientasse numa

época que esbanjou violência e se colocasse empaticamente no lugar de uma de

suas vítimas para poder entender o nível absurdo de arbitrariedade de reinos e cleros

em plena Europa Ocidental Medieval, o então dito local “mais civilizado” da

humanidade. Será? Que esses milhões de almas, perdidas em vão, sejam

consagradas e sua memória nunca se apague ao longo da História. Este é um dos

nossos compromissos templários.

“Non nobis Domine, no nobis sed nomini Tuo da Gloriam.” 10






