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As 7 Virtudes de um Cavaleiro Templário

Fé, Esperança, Caridade, Justiça, Prudência, Fortaleza e Temperança

A primeira porque sem Fé o Cavaleiro não pode saber nem entender as coisas 

invisíveis.

A segunda porque na Esperança está o Poder de Deus, não na força, nem nas 

armas do Cavaleiro.

A terceira porque 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 quarta porque sem Justiça um Cavaleiro é injurioso e ofensivo, motivo pelo 

qual se auto destrói.

A quinta porque sem Prudência, o Cavaleiro cairá nos danos materiais e 

espirituais e não terá razão, entendimento, nem vontade em manter a honra da 

Cavalaria.

A sexta porque 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 sétima porque 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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Escudo – Motivo 

A Comendadoria Templária Santo Graal/CE (CTSG/CE), sob tutela de seu respectivo

Comendador, Ilm°. Sr. Demóstenes Rodrigues Dantas, é hierarquicamente subordinada

ao Gran Priorato Templário do Brasil/Cavalaria Espiritual São João Batista (GPTB/CESJB),

sob o comando do Grão-Prior do Brasil, Exm°. Sr. Fernando Bacellar e, por extensão, ao

ponto mais solene da hierarquia, a OSMTH Magnum Magisterium (OSMTH-MM), sob a

gestão do Mui Venerável 52° Grão-Mestre Templário, Exm° Sr. Albino Neves. OSMTH é a

abreviatura de "Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani" ou, em português, "Ordem

Soberana do Templo de Jerusalém" (OSMTJ).

A CTSG/CE acolheu a representação do místico Santo Graal por entender se tratar de um

dos elementos fundamentais da Cristandade. Nas três lendárias interpretações deste cálice,

cronologicamente contidas no brasão, a inevitável representação de Nosso Senhor Jesus

Cristo, de Santa Maria Madalena e da França se interconectam harmoniosamente e, como

desfecho, o clássico Beauseant da Ordem Templária que, orgulhosamente, honra toda esta

história.

Descrição Heráldica

Escudo tipicamente "português", também é conhecido como "hispânico" (relativo a Espanha),

"ibérico" (alusivo a Portugal e Espanha, simultaneamente), "peninsular" (relacionado com a

Península Ibérica e, portanto, com os mesmos países) ou "flamengo" (relativo à população

de Flandres, região da Bélgica).

Caracteriza-se pela zona superior (ou 1/3 superior) retangular, zonas laterais (ou flancos)

retilíneos e, na zona inferior (ou 1/3 inferior), a presença do típico aspecto arredondado de

convexidade inferior. Diante da possibilidade de intepretações variadas acerca de sua origem

(Portugal, Espanha ou Bélgica), as bordas deste escudo deixam claro que contém as cores

da bandeira portuguesa, vermelho externamente e verde em seu contorno interior. Portugal

foi assim homenageada por ostentar a singularidade de destaque na revitalização da Ordem

dos Templários, além de pátria-mãe do Brasil, local onde a Comendadoria se estabelece, no

Estado do Ceará.

No conteúdo deste escudo, a presença de quatro quartéis que serão descritos em seguida.

Emoldurando o escudo, o fundo negro com a circunferência branca e, nesta, a descrição

"Comendadoria Templária Santo Graal - CE" e uma cruz templária decorativa.

A Comendadoria e a cruz templária na circunferência branca, quando o fundo ao redor é

negro, traduzem a clareza da sabedoria sobre a escuridão da ignorância. Deixa-se claro que,

portanto, não se trata do escudo "oval", muito empregado por autoridades do clero.
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Esquartelado 

1º Quartel: Estrela de Belém, cálice (Santo Graal) e pão da Santa Ceia, em fundo negro.

2º Quartel: Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, cinco gotas de sangue

coletadas pelo Santo Graal e uma rosa vermelha, em fundo azul.

3º Quartel: Santo Graal emanando luminosidade em forma de coroas, em fundo com as

cores da bandeira da França.

4º Quartel: Beausant, a bandeira da Ordem dos Templários.

Momento Justificado

1º Quartel: Entre as noites da Estrela de Belém, representada pela mesma, e da Santa Ceia,

explicitada através da taça de vinho e do pão, respectivamente o simbolismo do Sangue e do

Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, encontra-se a primeira expressão da vida do Messias

no brasão. A cor preta em seu fundo, que diz respeito à escuridão noturna propriamente dita,

também representa as trevas da ignorância que envolviam a humanidade quando o Filho de

Deus chegou materialmente ao planeta. O Santo Graal aqui foi configurado como a taça que

o Nosso Senhor Jesus Cristo utilizou durante a Santa Ceia.

2º Quartel: A devoção à Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e Suas feridas sagradas deram

origem ao culto ao Sagrado Coração, que contém a coroa de espinhos e a cruz como parte do

sacrifício do Messias, além do fogo no Seu coração espelhando Sua paixão "ardente",

"inflamada", seu amor incondicional pela humanidade. Curiosamente, o abade francês São

Bernardo de Claraval, proclamado "Doutor da Igreja", foi o propagador desta devoção no Século

XII e, coincidentemente, este religioso delineou a regra monástica que guiaria os Cavaleiros

Templários. Regressando ao ano 33 da Era Cristã, do Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus

Cristo jorram as cinco gotas de sangue, isto é, a expressão das cinco chagas do Seu corpo: em

cada mão e nos pés, através dos cravos que O fixavam à cruz, e no Seu flanco, ferido no Seu

coração pela lança de Longinus, o centurião romano convertido e popularmente conhecido como

São Longuinho. As gotas de sangue foram coletadas por José de Arimatéia num cálice,

delineando uma nova perspectiva do Santo Graal. Por último, a cena da crucificação e morte de

Nosso Senhor Jesus Cristo foi testemunhada por Santa Maria Madalena (ou Maria de Magdala),

padroeira das mulheres e dos fabricantes de perfumes, aqui tipicamente representada pela rosa

vermelha, uma flor que contém ovário em sua estrutura e, simbolicamente, traduz paixão, amor,

respeito e adoração. O fundo azul é um paradoxo em si mesmo. Em inglês, "blue" representa a

cor propriamente dita e, simultaneamente, tristeza. Esta melancolia era ambientada no Monte

Calvário, no instante descrito acima. Mas azul também poderá indicar espiritualidade e harmonia,

nada mais expressivo que as atitudes de Jesus, alicerçadas na fé em Deus e no cumprimento da

lei judaica (sua crucificação) e das profecias a Seu respeito. Finalmente, azul simboliza a água, o

céu e o infinito, ou seja, a grandiosidade das Dimensões Divinas.
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3º Quartel: Santa Maria Madalena foi estigmatizada injustamente no Século VI pelo Papa

Gregório, que a intitulou como uma "prostituta" ou "pecadora arrependida", mesmo que não

haja suporte a estes insultos no Novo Testamento. Ela tem sua descrição de vida encerrada

nos evangelhos canônicos, após relatar que presenciou Nosso Senhor Jesus Cristo

ressuscitado, configurando-a com a honra de ter sido a primeira testemunha da ressureição e

propagadora desta notícia aos apóstolos, e ponto final. Entretanto, Santa Maria Madalena

prossegue sua existência terrena, em narrativas, como a suposta representação humana do

Santo Graal que, simbolicamente, indica uma taça ou cálice, antiga personificação de

feminilidade ou do útero. Segundo os evangelhos proscritos pela Igreja Católica, a história de

Santa Maria Madalena assinala que, em seu útero, repousaria o sangue de Nosso Senhor

Jesus Cristo, o "sangreal", "sangue real" ou seja, a alegoria que desvendaria os

descendentes desta união. Esta narração tem o caráter herético para a Igreja, que glorifica a

virgindade de Nosso Senhor Jesus Cristo com a mesma ênfase de sua mãe, Santa Maria de

Nazareth (Virgem Maria, Santíssima Virgem, Nossa Senhora ou, simplesmente, Maria).

Acerca deste cálice, duas interpretações estão presentes concomitantemente. Na primeira, o

Santo Graal simbolizando Nosso Senhor Jesus Cristo e a saída dos raios de luz de seu

interior como uma metáfora à expressão mencionada pelo Messias "Eu sou a luz do Mundo"

(João 8:12). No segundo argumento, os raios de luz em formato de coroas reais indicando

que este receptáculo, que representaria o útero de Santa Maria Madalena, teria sido o

gerador da descendência do Messias, que migrou para o sul da França e, finalmente,

compôs os primeiros povos bárbaros que se converteram ao Cristianismo e, por conseguinte,

se aliaram à Igreja Católica: os francos. A Dinastia Merovíngia (séculos V a VIII) ostenta a

primazia desta hipotética descendência humana de Nosso Senhor Jesus Cristo que,

inclusive, é defendida pelo Priorato de Sião. A bandeira da França, ao fundo, é a explícita

representação da pátria-mãe dos reis francos descendentes de Nosso Senhor Jesus Cristo e

Santa Maria Madalena, como teoricamente assinalado acima, mas também de outros três

compatriotas, elementos fundamentais para a Ordem dos Cavaleiros Templários:

monge/guerreiro Hugo de Payens (primeiro Grão-Mestre Templário), abade São Bernardo de

Claraval (criador da Regra Templária e patrono da Ordem dos Templários) e monge/guerreiro

Jacques De Molay (último Grão-Mestre e mártir da Ordem dos Templários). Por último, a

França foi o berço de outros eventos históricos, como serão abordados a seguir. No Século

XI, foi erguida a basílica de Santa Maria Madalena em Vézelay, o mais notório centro de

peregrinação do Cristianismo após Jerusalém (Israel), Vaticano e Santiago de Compostela

(Espanha). Os cátaros, franceses praticantes da versão religiosa cristã "catarismo",

residentes sobretudo no sul da França, guardavam os segredos de Santa Maria Madalena,

reverenciando-a, abrindo o precedente da adoração ao "feminino religioso" e, portanto, este

seria um dos fortes argumentos heréticos para seu massacre, ordenado pela Igreja Católica,

que ceifou violentamente milhões de vidas através da única cruzada travada entre cristãos:

Cruzada Albigense, no Século XIII. No Século XIX, a França acolheu a decodificação das

mensagens dos espíritos e, entre as quais, a interpretação direta da Palavra de Nosso

Senhor Jesus Cristo, o que gerou a Doutrina Espírita, outra linha do Cristianismo, de

dimensões religiosa, científica e filosófica
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4º Quartel: Único quartel que não contém a expressão gráfica do Santo Graal, mas a

representação dos seus guardiões. A cruz pátea com pontas convexas é o simbolismo da

cruz da Ordem dos Templários em Portugal, a "Ordem de Cristo", sendo identificada como a

clássica "cruz de Tomar".

Inspirada provavelmente no desenho do antigo Templo de Salomão, em Jerusalém, é

formada com o mesmo raio do círculo que, aplicado nos 4 pontos cardeais, divide-a em 8

partes, ou seja, este número deitado como a equivalência de infinito, eternidade e potencial

divino. O "espaço vazio" entre os quatro braços na cruz formam o que se chamam de

"quinas" e as armas de Portugal (cinco quinas) teriam "nascido entre os braços dos

Templários." A coloração vermelha caracteriza o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. O

Beausant, ou bandeira da Ordem dos Templários, que abria o caminho em direção à Terra

Santa, além da cruz assinalada, estampava ainda o preto e o branco que, nesta sequência,

simbolizavam a saída da escuridão da noite para ingresso na luz diurna da sabedoria.

Brasão – Motivo 

A Comendadoria Templária Santo Graal/CE (CTSG/CE), sob tutela de seu respectivo

Comendador, Ilm°. Sr. Demóstenes Rodrigues Dantas, é hierarquicamente subordinada

ao Gran Priorato Templário do Brasil/Cavalaria Espiritual São João Batista (GPTB/CESJB),

sob o comando do Grão-Prior do Brasil, Exm°. Sr. Fernando Bacellar e, por extensão, ao

ponto mais solene da hierarquia, a OSMTH Magnum Magisterium (OSMTH-MM), sob a

gestão do Mui Venerável 52° Grão-Mestre Templário, Exm° Sr. Albino Neves.

OSMTH é a abreviatura de "Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani" ou, em

português, "Ordem Soberana do Templo de Jerusalém" (OSMTJ). A CTSG/CE acolheu a

representação do místico Santo Graal por entender se tratar de um dos elementos

fundamentais da Cristandade. Nas três lendárias interpretações deste cálice,

cronologicamente contidas no brasão, a inevitável representação de Nosso Senhor Jesus

Cristo, de Santa Maria Madalena e da França se interconectam harmoniosamente e, como

desfecho, o clássico Beauseant da Ordem Templária que, orgulhosamente, honra toda esta

história.

Temos como missão, além das listadas abaixo, braço das ações em geral da OSMTH

Magnum Magisterium, e em particular, do Gran Priorado Templario do Brasil:

a) Defender e divulgar, por palavras e ações, o verdadeiro Espírito do Cavaleiro Templário e 

da Ordem do Templo;

b) Formação do homem comum em indivíduo para a sociedade;

c) Preparação e formação de Pajens, Escudeiros (as) e Cavaleiro e Damas;

d) Propiciar a fé cristã, a amizade, a paz, a fraternidade, a caridade, a defesa dos mais 

fracos, dos mais desprotegidos e dos mais necessitados, entre toda a sociedade.
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Descrição Heráldica – Esquartelado Brasão  

1º Quartel: Santo Graal emanando luminosidade em forma de coroas, em fundo com as

cores da bandeira da França.

2º e 3º Quartéis: Cruz de duplo transepto, vermelha, correspondendo às Armas da Ordem do

Templo, com fundo em coloração prata.

4º Quartel: Beausant, a bandeira da Ordem dos Templários. Elmo de Prata de frente,

gradeado e forrado de vermelho, encimado com um coronel templário. Paquifes de prata

forrados de vermelho. Suportes como duas espadas de prata guarnecidas de ouro em

guarda. Pendente com a Cruz da Ordem do Templo - OSMTH Magnum Magisterium -

coroada, com a fita vermelha de Comendadoria.

Momento Justificado

O brasão, sendo a descrição do conjunto de armas, incluindo, além do escudo, os elementos

exteriores (coronel, timbre, virol, paquifes, etc.).

Santa Maria Madalena foi estigmatizada injustamente no Século VI pelo Papa Gregório, que

a intitulou como uma "prostituta" ou "pecadora arrependida", mesmo que não haja suporte a

estes insultos no Novo Testamento. Ela tem sua descrição de vida encerrada nos evangelhos

canônicos, após relatar que presenciou Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado,

configurando-a com a honra de ter sido a primeira testemunha da ressureição e propagadora

desta notícia aos apóstolos, e ponto final.

Entretanto, Santa Maria Madalena prossegue sua existência terrena, em narrativas, como a

suposta representação humana do Santo Graal que, simbolicamente, indica uma taça ou

cálice, antiga personificação de feminilidade ou do útero. Segundo os evangelhos proscritos

pela Igreja Católica, a história de Santa Maria Madalena assinala que, em seu útero,

repousaria o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, o "sangreal", "sangue real" ou seja, a

alegoria que desvendaria os descendentes desta união. Esta narração tem o caráter herético

para a Igreja, que glorifica a virgindade de Nosso Senhor Jesus Cristo com a mesma ênfase

de sua mãe, Santa Maria de Nazareth (Virgem Maria, Santíssima Virgem, Nossa Senhora ou,

simplesmente, Maria). Neste primeiro quartel, acerca deste cálice, duas interpretações estão

presentes concomitantemente.

Na primeira, o Santo Graal simbolizando Nosso Senhor Jesus Cristo e a saída dos raios de

luz de seu interior como uma metáfora à expressão mencionada pelo Messias "Eu sou a luz

do Mundo" (João 8:12).
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No segundo argumento, os raios de luz em formato de coroas reais indicando que este

receptáculo, que representaria o útero de Santa Maria Madalena, teria sido o gerador da

descendência do Messias, que migrou para o sul da França e, finalmente, compôs os

primeiros povos bárbaros que se converteram ao Cristianismo e, por conseguinte, se aliaram

à Igreja Católica: os francos. A Dinastia Merovíngia (séculos V a VIII) ostenta a primazia

desta hipotética descendência humana de Nosso Senhor Jesus Cristo que, inclusive, é

defendida pelo Priorato de Sião.

A bandeira da França, ao fundo, é a explícita representação da pátria-mãe dos reis francos

descendentes de Nosso Senhor Jesus Cristo e Santa Maria Madalena, como teoricamente

assinalado acima, mas também de outros três compatriotas, elementos fundamentais para a

Ordem dos Cavaleiros Templários: monge/guerreiro Hugo de Payens (primeiro Grão-Mestre

Templário), abade São Bernardo de Claraval (criador da Regra Templária e patrono da

Ordem dos Templários) e monge/guerreiro Jacques De Molay (último Grão-Mestre e mártir da

Ordem dos Templários).

Por último, a França foi o berço de outros eventos históricos, como serão abordados a seguir.

No Século XI, foi erguida a basílica de Santa Maria Madalena em Vézelay, o mais notório

centro de peregrinação do Cristianismo após Jerusalém (Israel), Vaticano e Santiago de

Compostela (Espanha).

Os cátaros, franceses praticantes da versão religiosa cristã "catarismo", residentes sobretudo

no sul da França, guardavam os segredos de Santa Maria Madalena, reverenciando-a,

abrindo o precedente da adoração ao "feminino religioso" e, portanto, este seria um dos

fortes argumentos heréticos para seu massacre, ordenado pela Igreja Católica, que ceifou

violentamente milhões de vidas através da única cruzada travada entre cristãos: Cruzada

Albigense, no Século XIII. No Século XIX, a França acolheu a decodificação das mensagens

dos espíritos e, entre as quais, a interpretação direta da Palavra de Nosso Senhor Jesus

Cristo, o que gerou a Doutrina Espírita, outra linha do Cristianismo, de dimensões religiosa,

científica e filosófica.

Cruz Templária de duplo transepto, no fundo prata, que expressa as Armas da Ordem do

Templo, visualizadas nos segundo e terceiro quartéis.
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No quarto quartel, há a cruz pátea com pontas convexas, simbolizando a cruz da Ordem dos

Templários em Portugal, a "Ordem de Cristo", sendo identificada como a clássica "cruz de

Tomar".

Inspirada provavelmente no desenho do antigo Templo de Salomão, em Jerusalém, é

formada com o mesmo raio do círculo que, aplicado nos 4 pontos cardeais, divide-a em 8

partes, ou seja, este número deitado como a equivalência de infinito, eternidade e potencial

divino.

O "espaço vazio" entre os quatro braços na cruz formam o que se chamam de "quinas" e as

armas de Portugal (cinco quinas) teriam "nascido entre os braços dos Templários."

A coloração vermelha caracteriza o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Beausant, ou

bandeira da Ordem dos Templários, que abria o caminho em direção à Terra Santa, além da

cruz assinalada, estampava ainda o preto e o branco que, nesta sequência, simbolizavam a

saída da escuridão da noite para ingresso na luz diurna da sabedoria. Portanto, A Ordem dos

Templários aqui caracterizada como a guardiã do Santo Graal.

www.ctsantograal.wixsite.com/cearabrasil



NOSSA HISTÓRIA 

A Tragédia da Ordem dos Cavaleiros do Templo, no Século XIV, despertou nos Povos

Latinos, a Verdadeira Consciência da Liberdade.

No início de 1100, Hugo de Paynes e mais oito cavaleiros franceses, abrasados pelo fervor

religioso e movidos pelo espírito de aventura tão comum aos nobres que buscavam nas

Cruzadas, nos combates aos muçulmanos a glória dos atos de bravura e a consagração da

impavidez, abalaram rumo à Palestina levando no peito a cruz de Cristo e na alma um sonho

de amor. Eram os Gouvains do Cristianismo, que se constituíam fiadores da fé, disputando

as relíquias sagradas que os fanáticos do Crescente retinham e profanavam.

Reinava em Jerusalém Balduíno II que os acolheu e lhes destinou um velho palácio junto ao

planalto do Monte Moriah, onde os montões de escombros assinalavam as ruínas de um

grande Templo. Seriam as ruínas do GRANDE TEMPLO DE SALOMÃO, o mais famoso

santuário do XI século antes de Cristo. Destruído pelos caldeus e reconstruído por

Zorobabel, fora ampliado por Herodes em 18 antes de Cristo e, finalmente, arrasado pelas

legiões romanas chefiadas por Tito, na tomada de Jerusalém. Os “Pobres Cavaleiros de

Cristo” atraídos pela sensação do mistério que pairava sobre as veneradas ruínas, não

tardaram para que descobrissem a entrada secreta que conduzia ao labirinto subterrâneo só

conhecido pelos iniciados nos mistérios da Cabala.

E entraram. Uma extensa galeria conduziu-os até uma porta chapeada de ouro por detrás da

qual devia estar o maior Segredo da Humanidade. Pararam... Encimando a porta uma

inscrição em caracteres hebraicos prevenia os profanos contra os impulsos da ousadia: SE É

A MERA CURIOSIDADE QUE AQUI TE CONDUZ, DESISTE E VOLTA; SE PERSISTIRES

EM CONHECER O MISTÉRIO DA EXISTÊNCIA, FAZ O TEU TESTAMENTO E DESPEDE-

SE DO MUNDO DOS VIVOS. Pálidos, os cavaleiros entreolharam-se, e pela primeira vez em

suas vidas sentiram medo e desistiram.

Pois não era a mera curiosidade que ali os conduzira?... Os “infiéis do Crescente” eram seres

vivos e contra eles a cruz e a espada realizavam prodígios de valentia. Ali dentro, porém, não

era a vida que palpitava, e sim os aspectos da Morte. Voltaram. Os reencontros sangrentos

com os islamitas tornaram-nos insensíveis ao medo, e num certo dia estimulados pelo desejo

de conhecer a Criação que a grande porta de ouro lhes ocultava, entraram novamente a

galeria dispostos abaterem-se com a própria morte. Hugo de Paynes, afoito, bateu com o

punho da espada e bradou com voz estentórico: – EM NOME DE CRISTO, ABRI!!

E o eco das suas palavras repercutindo pelo emaranhado labirinto respondeu: EM NOME DE

CRISTO...enquanto a porta, rangeu os gonzos e escancarou aos olhos vidrados dos

cavaleiros um gigantesco recinto ornado de figuras bizarras, delicadas umas e monstruosas

outras, tendo ao Nascente um grande trono recamado de sedas e por cima um triângulo

equilátero em cujo centro em letras hebraicas marcadas a fogo se lia o TETRAGRAMA YOD.
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Junto aos degraus do trono e sobre um altar de alabastro, estava a “LEI” cuja cópia, séculos

mais tarde, um Cavaleiro Templário em Portugal, devia revelar à hora da morte, no momento

preciso em que na Borgonha e na Toscana se descobriam os cofres contendo os

documentos secretos que “comprovavam” a heresia dos Templários.

A “Lei Sagrada” era a verdade de Jahveh transmitida ao patriarca Abraão. A par da Verdade

divina vinha depois a revelação Teosófica e Teogâmica a KABBALAH. Extasiados diante da

majestade severa dos símbolos, os nove cavaleiros, futuros Templários, ajoelharam e

elevaram os olhos ao alto. Na sua frente, o grande Triângulo, tendo ao centro a inicial do

princípio gerador, espírito animador de todas as coisas e símbolo da regeneração humana,

parece convidá-los à reflexão sobre o significado profundo que irradia dos seus ângulos. Ele

é o emblema da Força Criadora e da Matéria Cósmica. A Tríade que representa a Alma Solar,

a Alma do Mundo e a Vida. É a Unidade Perfeita. Um raio de Luz intensa ilumina então

àqueles espíritos obcecados pela ideia da luta, devotados à supressão da vida de seres

humanos que não comungam os mesmos princípios religiosos que os levou à Terra Santa. Ali

estão representadas as Trinta e Duas Vidas da Sabedoria que a Kabbalah exprime em

fórmulas herméticas, e que a Sepher Jetzira propõe ao entendimento humano.

Simbolizando o Absoluto, o Triângulo representa o Infinito, Corpo, Alma e Espírito. Fogo Luz

e Vida. Uma nova concepção que pouco a pouco dilui e destrói a teoria exclusivista da

discriminação das divindades se apossa daqueles espíritos até então mergulhados em ódios

religiosos e os conclama à Tolerância, ao Amor e a Fratenidade entre todos os seres

humanos. A Teosofia da Kabbalah exposta sobre o Altar de alabastro onde os iniciados

prestavam juramento dá aos Pobres Cavaleiros de Cristo a chave interpretativa das figuras

que adornam as paredes do Templo. Na mudez estática daqueles símbolos há uma alma que

palpita e convida ao recolhimento.

Abalados na sua crença de um Deus feroz e sanguinário, os futuros Templários entreolham-

se e perguntam-se: SE TODOS OS SERES HUMANOS PROVÊM DE DEUS QUE OS FEZ

À SUA IMAGEM E SEMELHANÇA, COMO COMPREENDER QUE OS HOMENS SE

MATEM MUTUAMENTE EM NOME DE VÁRIOS DEUSES? COM QUEM ESTÁ A

VERDADE? Entre as figuras mais bizarras que adornavam o majestoso Templo, uma em

especial chamara a atenção de Hugo de Paynes e de seus oito companheiros.

Na testa ampla, um facho luminoso parecia irradiar inteligência; e no peito uma cruz

sangrando acariciava no cruzamento dos braços uma Rosa, encantadora.

A cruz era o símbolo da imortalidade; a rosa o símbolo do princípio feminino.
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A reunião dos dois símbolos era a ideia da Criação. E foi essa figura monstruosa, e atraente

que os nove cavaleiros elegeram para emblema de suas futuras cruzadas. Quando em 1128

se apresentou ante o Concílio de Troyes, Hugo de Paynes, primeiro Grão-Mestre da Ordem

dos Cavaleiros do Templo, já a concepção dos Templários acerca da ideia de Deus não era

muito católica. A divisa inscrita no estandarte negro da Ordem “Non nobis, Domine, sed

nomini tuo ad Gloria” não era uma sujeição à Igreja mas uma referência a inicial que no

centro do Triângulo simbolizava a unidade perfeita: YOD. Cavaleiros francos, normandos,

germânicos, portugueses e italianos acudiram a engrossar as fileiras da Ordem que dentro

em pouco se convertia na mais poderosa Ordem do século XII.

Mas a Ordem tornara-se tão opulenta de riquezas, tão influente nos domínios da cristandade

que o Rei de França Felipe o Belo decretou ao Papa para expedir uma Bula confiscando

todas suas riquezas e enviar seus Cavaleiros para as “Santas” fogueiras da Inquisição.

Felipe estava atento. E não o preocupava as interpretações heréticas, o gnosticismo. Não

foram, portanto, a mistagogia que geraram a cólera do Rei de França e deram causa ao

monstruoso processo contra os Templários. Foi a rapacidade de um monarca falido para

quem a religião era um meio e a riqueza um fim. Malograda a posse da Palestina pelos

Cruzados, pelo retraimento da Europa Cristã e pela supremacia dos turcos muçulmanos, os

Templários regressam ao Ocidente aureolados pela glória obtidas nas batalhas de Ascalão,

Tiberíade e Mansorah. Essas batalhas, se não consolidaram o domínio dos Cristãos na Terra

Santa, provocaram, contudo, a admiração das aguerridas hostes do Islam (muçulmanos),

influindo sobre a moral dos Mouros que ocupavam parte da Espanha.

Iniciam entre os Templários o culto de um gnosticismo eclético que admite e harmoniza os

princípios de várias religiões, conciliando o politeísmo em sua essência com os mistérios

mais profundos do cristianismo. São instituídas regras iniciática que se estendem por sete

graus, que vieram a ser adotados pela Franco Maçonaria Universal (três elementares, três

filosóficos e um cabalístico), denominados “Adepto”, “Companheiro”, “Mestre Perfeito”,

“Cavaleiro da Cruz”, “Intendente da Caverna Sagrada”, “Cavaleiro do Oriente”e “Grande

Pontífice da Montanha Sagrada”. A Caverna Sagrada era o lugar Santo onde se reuniam os

cavaleiros iniciados. Tinha a forma de um quadrilátero (quadrado) perfeito.

O ORIENTE representava a Primavera, o Ar, Infância e a Madrugada.

O MEIO DIA (Sul), o Estio, o Fogo e a Idade adulta.

O OCIDENTE, o Outono, a Água, o Anoitecer.

O NORTE, a Terra, o Inverno, a Noite.

Eram as quatro fases da existência.



NOSSA HISTÓRIA 

O Fogo no MEIO DIA simbolizava a verdadeira iniciação, a regeneração, a renovação, a

chama que consumia todas as misérias humanas e das cinzas, purificadas, retirava uma

nova matéria isenta de impurezas e imperfeições. No ORIENTE, o Ar da Madrugada

vivificando a nova matéria, dava-lhe o clima da Primavera em que a Natureza desabrochava

em florações luxuriantes, magníficas acariciando a Infância. Vinha depois o OUTONO, o

Anoitecer, o amortecer da vida, a que a Água no OCIDENTE alimentava os últimos vestígios

desta existência. O NORTE, marca o ocaso da Vida. A Terra varrida pelas tempestades e

cobertas pela neve que desolam e que matam, é o Inverno que imobiliza, que entorpece e

que conduz à Noite caliginosa e fria a que não resiste a debilidade física, a que sucumbe a

fragilidade humana. E é no contraste entre o Norte e o Meio Dia que os Templários baseiam

o seu esoterismo, alertando os iniciados da existência de uma segunda vida. Nada se perde:

Tudo se Transforma. ...Vai ser iniciado um “Cavaleiro da Cruz”. O Grande Pontífice da

Montanha Sagrada empunha a Espada da Sabedoria, e toma lugar no Oriente.

Ao centro do Templo, um pedestal que se eleva por três degraus, está a grande estátua de

Baphomet, símbolo da reunião de todas as forças e de todos os princípios (Masculino e

Feminino, A Luz e as Trevas, etc...) como no Livro da Criação, a Sepher-Jetzira Livro mor da

Cabala. No peito amplo da estranha e colossal figura, a Cruz, sangrando, imprime à Rosa

Branca um róseo alaranjado que pouco a pouco toma a cor de sangue. É a vida que brota da

união dos princípios opostos. Por cima da Cruz, a letra “G”. O iniciado, Mestre Perfeito, já

conhece muito bem o significado dessa letra que na mudez relativa desafia a quea

interpretação na sua nova posição, junto ao Tríplice Falus, na sua junção com a Rosa-Cruz

mística. “A Catequese Cristã é apenas, como o leite materno, uma primeira alimentação da

Alma; o sólido banquete é a Contemplação dos Iniciados, carne e sangue do Verbo, a

compreensão do Poder e da Quintessência divina”. “O Gnóstico é a Verdadeira Iniciação; e a

Gnose é a firme compreensão da Verdade Universal que, por meio de razões invariáveis nos

leva ao conhecimento da Causa...” “Não é a Fé, mas sim a Fé unida as Ciências, a que sabe

discernir a verdadeira da falsa doutrina. Fiéis são os que apenas literalmente creem nas

escrituras. Gnósticos, são os que, aprofundando-lhes o sentido interior, conhecem a verdade

inteira”.

“Só o Gnóstico é por essência, piedoso”. “O homem não adquire a verdadeira sabedoria

senão quando escuta os conselhos duma voz profética que lhe revela a maneira porque foi,

é, e será tudo quanto existe”. O Gnosticismo dos Templários é uma nova mística que ilumina

os Evangelhos e os interpreta à Luz da Razão Humana. O Mestre Perfeito entra de olhos

vendados, até chegar ao pedestal de Baphomet. Ajoelha e faz sua prece: “Grande Arquiteto

do Universo Infinito, que lês em nossos corações, que conheces os nossos pensamentos

mais íntimos, que nos dá o livre arbítrio para que escolhamos entre a estrada da Luz e das

Trevas.”
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“Recebe a minha prece e ilumina a minha alma para que não caia no erro, para que não

desagrade à vossa soberana vontade” “Guiai-me pelo caminho da Virtude e fazei de mim um

ser útil à Humanidade”. Acabada a prece, o candidato levanta-se e aguarda as provas rituais

que hão de conduzi-lo a meta da Verdade. ...O GRANDE PONTÍFICE TEMPLÁRIO interroga

o candidato a “Cavaleiro da Cruz” em tom afetivo e paternal: “Meu Irmão, a nossa Ordem

nasceu e cresceu para corrigir toda espécie de imperfeição humana”.

“A nossa consciência é que é o juiz das nossas ações. A ignorância é o verdadeiro pecado. O

inferno é uma hipótese, o céu uma esperança”. “Chegou o momento de trocarmos as armas

homicidas pelos instrumentos da Paz entre os Homens. A missão do Cavaleiro da Cruz é

amar ao próximo como a si mesmo. As guerras de religião são monstruosidades causadas

pela ignorância, geradas pelo fanatismo. As energias ativas devemos orientá-las no sentido

do Amor e da Beleza; mas não se edifica uma obra de linhas esbeltas sem um sentimento

estético apolíneo que só se adquire pelo estudo que conduz ao aperfeiçoamento moral e

espiritual”. “O homem precisa Crer em algo. Os primitivos cultuavam os Manes. Os Manes

eram as almas humanas desprendidas pela morte da matéria e que continuavam em uma

nova vida”. “Onde iriam os primitivos beber a ideia da alma? Respondei-me, se sois um

Mestre Perfeito Templário”.

“- Nos fenômenos psíquicos que propiciam aparições, nas ilações tiradas dos sonhos, e na

percepção”. “-Acreditais que os mortos se podem manifestar aos vivos?” “- Sim. Acredito que

a Alma liberta do invólucro físico sobe a um plano superior, se sublima, e volve ao mundo

para rever os que lhe são simpáticos, segundo a lei das afinidades”. “- Acreditais na

ressurreição física de Cristo?” “- Não.” “- Acreditais na Metempsicose (Lei de Transmigração

das Almas)?” “- Sim. A semelhança das ações, dos sentimentos, dos gestos e das atitudes

que podemos observar em determinados seres não resultam apenas da educação mas da

transmigração das almas. Essa transmigração não se opera em razão hereditária”. “-

Acreditai que a morte legal absolve o assassino? Que o Soldado não é responsável pelo

sangue que derrama”? “- Não acredito”.

” – Atentai agora nas palavras do Cavaleiro do Ocidente que vos dirá os sentidos que

imprimimos no ao Grau de Cavaleiro da Cruz”. “A Ordem do Templo criou uma doutrina e

adquiriu uma noção da moral humana que nem sempre se harmoniza com as concepções

teológicas cristãs apresentadas como verdades indiscutíveis. Por isso nos encontramos aqui,

em caráter secreto, para nos concentrarmos nos estudos transcendentes por meio do qual

chegaremos à Verdadeira Harmonia”. “As boas obras dependem das boas inclinações da

vontade que nos pode conduzir à realização das boas ações. A intuição é que leva os

homens a empreender as boas ações. Quando o Grande Pontífice vos falou do culto dos

primitivos, ele definiu a existência de uma intuição comum a todos os seres humanos”.
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“Assim como por detrás das crenças dos Atlantes havia a intuição que indicava a existência

de um Ser Supremo, o Grande Arquiteto responsável pela construção do Universo, também

existia nesses povos um sentimento inato do Bem e do Belo, e um instinto de justiça que era

a base de sua Moral”. “A Ciência nos deu meios de podermos aperfeiçoar a Moral dos

antigos, mas a inteligência nos diz que além da Ciência existe a Harmonia Divina”. “Das

ações humanas, segundo Platão, deverá o homem passar à Sabedoria para lhe contemplar a

Beleza; e, lançado nesse oceano, procriará com uma inesgotável fecundidade as melhores

ideias filosóficas, até que forte e firme seu espírito, por esta sublime contemplação, não

percebe mais do que uma ciência: a do Belo”. Estavam findas as provas de iniciação.

O iniciado dirigia-se então para o Altar dos Holocaustos, onde o Sacrificador lhe imprime a

Fogo, sobre o coração, o emblema dos Cavaleiro do Templo. ...Foi nessa intervenção

indébita de Roma que influiu poderosamente para que a “Divina Comédia” de Dante Alighieri

fosse o que realmente é- uma alegoria metafísico-esotérica onde se retratam as provas

iniciática dos Templários em relação à imortalidade. Na DIVINA COMÉDIA cada Céu

representa um Grau de iniciação Templário. Em contraste com o Inferno, que significa o

mundo profano, o verdadeiro Purgatório onde devem lapidar-se as imperfeições humanas,

vem o Último Céu a que só ascendem os espíritos não maculados pela maldade, isentos de

paixões mesquinhas, dedicados à obra do Amor, da Beleza e da Bondade. É lá o zênite da

Inteligência e do Amor.

A doutrina Iniciática da Ordem do Templo compreende a síntese de todas as tradições

iniciática, gnósticas, pitagóricas, árabes, hindus, cabires, onde perpassam, numa visão

Cosmorâmica todos os símbolos dos Grandes e Pequenos mistérios e das Ciências

Herméticas: A Cruz e a Rosa, o Ovo e a Águia, as Artes e as Ciências, sobretudo a Cruz, que

para os Templários, assim como para os Maçons seus “sucessores ou continuadores”, era o

símbolo da redenção humana.

Dante Alighieri e sua Grande Obra: A Divina Comédia, foi o cronista literário da Ordem dos

Cavaleiros do Templo. Os Templários receberam da Ordem do Santo Graal o esquema

iniciático e a base esotérica que serviu de base para seu sistema gnóstico. Pois o que era a

Cavalaria Oculta de Santo Graal senão um sistema legitimamente Maçônico ainda mal

definido, mas já adaptado aos princípios da Universalização da Fraternidade Humana? O

Santo Graal significava a taça de que serviu Jesus Cristo na ceia com os discípulos, e na

qual José de Arimathéa teria aparado o sangue que jorrava da ferida de Cristo produzida pela

lança do centurião romano.

Era a Taça Sagrada que figurava em todas as cerimônias iniciática das antigas Ordens de

Cavaleiros que possuíam graus e símbolos misteriosos, e que a Maçonaria moderna

incorporou em seus ritos, por ser fatal aos perjuros.
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Os Templários adotavam-na na iniciação dos Adeptos e dos Cavaleiros do Oriente, mas ela

já aparece nas lendas do Rei Arthur, nos romances dos Cavaleiros da Távola Redonda, que

eram de origem céltica, e que a própria Igreja Católica a introduziu no ritual do cálice que

serve no sacrifício da missa. No Grau de Cavaleiro do Oriente, os Templários figuram um

herói: Titurel, Cavaleiro da Távola Redonda, que desejando construir um Templo onde

depositar o Cálice Sagrado, encarregara da construção o profeta Merlin, que idealizou um

labirinto composto de doze salas ligadas por um sistema de corredores que se cruzavam

erecruzavam, como no labirinto de Creta onde o Rei Minos escondia o Minotauro (Mitologia

Grega). O Postulante Templário tinha de entrar em todas as salas, uma só vez, para receber

a palavra de passe, e só no fim dessa viagem podia ascender ao grau que buscava. Mas se

em Creta, Theseu tivera o fio de ouro de Ariadne, para chegar ao Minotauro, no Templo dos

Cavaleiros do Oriente, o candidato apenas podia se orientar por uma chave criptográfica

composta de oitenta e uma combinações (9×9) o que demandava muito esforço de raciocínio

e profundos conhecimentos em matemática.

A Ciência dos Números tinha para os Templários um significado profundo. Os Grandes

Iniciados, com os Filósofos do Oriente, descobriram os mais íntimos segredos da natureza

por meio dos números, que consideravam agradáveis aos Deuses. Mas tinha grande aversão

aos números pares. O Grande Alquimista Paracelso dizia que os números continham a razão

de todas as coisas. Eles estavam na voz, na Alma, na razão, nas proporções e nas coisas

divinas. A Ordem dos Cavaleiros do Templo, cultuava a Ciência dos Números no Grau de

Cavaleiro do Oriente, ensinando que a Filosofia Hermética contava com três mundos: o

elementar, o celeste e o intelectual. Que no Universo havia o espaço, a matéria e o

movimento. Que a medida do tempo era o passado, o presente e o futuro; e que a natureza

dispunha de três reinos: animal, vegetal e mineral; que o homem dispunha de três poderes

harmônicos: o gênio, a memória e a vontade. Que o Universo operava sobre a eternidade e a

imensidade movida pela onipotência. A sua concepção em relação à Deus, o Grande

Arquiteto do Universo, era Sabedoria, Força e Beleza. A Maçonaria criou uma expressão

própria para os Altos Graus: Sabedoria, Estabilidade e Poder.

Tudo isto provinha do Santo Graal, a que os Templários juntavam que, em política, a

grandeza e a duração e a prosperidade das nações se baseavam em três pontos primordiais:

Justiça dos Governos, Sabedoria das Leis e Pureza dos Costumes.

Era nisso que consistia a arte de governar os povos. As oitenta e uma combinações que

levavam o candidato ao Templo de Cavaleiro do Oriente tinha por base o sagrado número

Três, sagrado em todas as corporações de caráter iniciático. O Triângulo encontrado no

Templo de Salomão era uma figura geométrica constituída pela junção de Três linhas e a

letra YOD no centro significava a sua origem divina. Todas as grandes religiões também têm

como número sagrado o Três.
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A Católica, exprimindo-o nas pessoas da Santíssima Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo)

nos dias que Cristo passou no sepulcro, nos Reis Magos, e nas vezes que São Pedro negou

o mestre. Nos Grandes Mistérios Egípcios, temos a Grande Trindade formada por Ísis, Osíris

e Hórus. Entre os Hindus temos a Trimurti, constituída de Brahama, Shiva e Vishnu

personificando a Criação, a Conservação e a Destruição. Em todas elas, como no

racionalismo, nós encontramos como elementos vitais a Terra, a Água e o Sol. Foi, portanto,

baseada nas grandes Religiões e no Gnosticismo dos Templários, que por sua vez se

inspirou no da Cavalaria Oculta do Santo Graal, que a Maçonaria adotou como símbolo

numerológico de vários graus o número três, que se vai se multiplicando na vida maçônica

dos iniciados até a conquista da Sabedoria, da Força e da Beleza. ...Os Graus na Ordem do

Templo eram Sete, como o é na Maçonaria Moderna Universal. Este número era também,

junto com o Três, extremamente sagrado para os antigos. Era considerado o Número dos

Números.

Ele representava os Sete Gênios que assistiam o Grande Mitra, Deus dos Persas, e figurava

igualmente os Sete pilotos de Osíris. Os Egípcios o consideravam o símbolo da Vida. Haviam

Sete Planetas e são Sete as fases da Lua. Sete foram os casais encerrados na arca de Noé,

que parou sete meses depois do dilúvio, e a pomba enviada por Noé só recolheu depois de

sete dias de ausência.

Foram sete as pragas que assolaram o Egito e o povo hebraico chorou sete sias a morte de

Jacob, a quem Esaú saudara por sete vezes.

A Igreja Católica reconhece Sete pecados capitais e instituiu os sete sacramentos. Para os

muçulmanos existem sete céus. Deus descansou ao sétimo dia da criação. Sete eram as

Ciências que os Templários transmitiam nos sete graus iniciático: A Gramática, a Retórica, a

Lógica, a Aritmética, a Geometria , a Música e a Astronomia. Sete eram também os Sábios

da Grécia. Apollo nasceu no dia sete do mês sete e sete era seu número sagrado.

Harmonizando todas as Doutrinas, os Templários fugiam ao sentido fúnebre e superficial do

catolicismo para se refugiarem em outros mistérios que entoavam Hinos à Vida. O argumento

para a iniciação dos Intendentes da Caverna Sagrada foram buscá-lo à velha Frígia, Grécia,

aos Mistérios dos Sabázios. Para os Gregos, Demeter (ou Ceres para os romanos) deu à luz

a Perséfone, a quem Zeus (ou Júpiter) viola, e para isso se transforma em serpente. O Deus,

atravessando o seio éa fórmula usada nos mistérios dos Sabázios: assim se chama a

serpente que escorrega entre os vestígios dos iniciados como para lembrar a impudicícia de

Zeus.

Perséfone dá a Luz a um filho com face de touro. O culto dos Sabázios que servia de tema

às iniciações Templárias de Quinto Grau, impressionara o gênio grego, mas era um intruso

em sua religião, e contra ele se levantaram Aristóphanes e Plutarco.
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Era um Culto Orgíaco, mas não era disso que se queixavam os gregos, que também tinham

o culto de Cybele e arvoravam em divindades as suas formosas hetairas (prostitutas

sagradas do Templo) como o demonstra no túmulo da hetaira Tryphera: “Aqui jaz o corpo

delicado de Tryphera, pequena borboleta, flor das voluptuosas hetairas, que brilhava no

santuário de Cybele, e nas suas festas ruidosas, suas falas e gestos eram cheios de

encantos” A iniciação dos Intendentes da Caverna Sagrada realizava-se no mês de Maio, o

mês das flores, com o Templo dedicado à natureza, porque o Quinto Grau de Iniciação

Templária era um hino à renovação periódica da vida, dentro do Princípio Alquímico que

admitia a Transmutação das substâncias e a renovação das células por um sistema circular

periódico, vivificante, em que tudo volta ao ponto de partida, OUROBOROS. O Grande

Pontífice da Montanha Sagrada encarnava o papel do Sabázio, o Deus Frígio que figurava as

forças da natureza e as movia no sentido da renovação e da regeneração humana.

A seus pés, de aspecto ameaçador estava a Serpente Sagrada, símbolo da regeneração e

renovação pela mudança periódica de pele. À esquerda, coroada de flores e folhas verdes,

cabelos soltos saindo de um emblema de estrelas, tendo ao peito nu, uma trança de

papoulas, símbolo da fecundidade, nas orelhas brincos de três rubis e no braço esquerdo

arqueado, o crivo místico das festividades de Elêusis, que três serpentes aladas acariciavam,

a Grande Estátua de Deméter, personificação da Terra, e das forças produtoras da natureza.

À direita, envergando uma cumprida túnica, severa e majestosa, Hera(ou Juno) a imponente

Deusa do Olimpo, Esposa de Zeus, estende aos postulantes a taça do vinho celeste que

contém em si o espírito da força indomável dosado com a reflexão e com a temperança. As

provas, neste Grau, dirigiam-se no sentido da imortalidade da alma, e também no

rejuvenescimento físico.

Deméter estendia a sua graça sobre o gênero humano para que os iniciados

compreendessem que as forças da natureza reuniam a própria essência da Divindade. Eram

elas que impulsionavam a vida, que renovavam as substâncias nos ciclos mais críticos e que

podiam levar o homem à Imortalidade. Hera velava do Olimpo e Sabázio conduzia o fogo

sagrado. Apenas os profundamente convictos, isentos de dúvidas e fortes em sua crença de

que acima da natureza só existia a própria natureza evoluída é que recebiam a consagração

da investidura do Grau. “A natureza mortal procura o quanto pode para se tornar imortal.

Não há, porém, outro processo senão o do renascimento que substitui um novo indivíduo a

um indivíduo acabado”. “Com efeito, apesar de dizer do homem que vive do nascimento até a

morte, e que é o mesmo durante a vida, a verdade é que não o é, nem se conserva no

mesmo estado, nem o compõe a mesma matéria”. “Morre e nasce sem cessar, nos cabelos,

na carne, nos ossos, no sangue, numa palavra: em todo seu corpo e ainda em sua alma”.

“Hábitos, opiniões, costumes, desejos, prazeres, jamais se conservam os mesmos. Nascem

e morrem continuamente”. “Assim se conservam os seres mortais. Não são constantemente

os mesmos, como os seres divinos e imortais. E aquele que acaba, deixa em seu lugar um

outro semelhante”.



CÓDIGO TEMPLÁRIO

Os Soldados do Templo, são Soldados de Deus. Como tais devem sempre andar com Deus

e ser o mais simples dos mortais. Devem conduzir-se com humildade e ser os mais

honrados, os mais nobres, os mais cortes, os mais honestos e os mais cavalheiros.

O Templário deve servir a Ordem e não esperar ser servido por ela. Deve colaborar com o

serviço de Deus e não deve esperar recompensa, salvo o saber que isso honra a Ordem com

sua devoção.

O Templário não deve causar nenhuma ferida ou danos a qualquer criatura humana ou

outra, seja por ganância, prazer ou vaidade. Pelo contrário, o Templário deve tentar levar a

justiça a todos aqueles que não a recebem porque todos são filhos de Deus e a todos Deus

concedeu o dom da vida.

Diante de todos os seres o Templário deve demonstrar cavalheirismo, cortesia e honestidade,

tendo sempre presente que é testemunha de Deus.

Um Templário deve viver cada dia como um crítico do dia anterior, desta maneira cada

amanhecer será um passo a uma maior nobreza.

Nenhum Templário deverá ofender de forma alguma a uma pessoa ou a outro ser. Para todos

o Templário deve ser um exemplo de cavalheirismo.

Nenhuma mulher deverá temer um Templário, nem de suas palavras, nem de suas ações.

Nenhuma criança deverá padecer esse temor.

Nenhum homem, não importa quão rude seja, deverá temer um Templário.

Onde exista debilidade ali o Templário deverá levar sua força.

Onde não existir voz ali o Templário deve levar a sua.

Onde estão os mais pobres ali o Templário deve distribuir sua generosidade.

Um Soldado do Templo não pode estar escravizado por suas crenças sectárias ou opiniões

estreitas. Deus é a verdade e sem Deus não existe verdade. O Templário deve sempre

buscar a verdade porque na verdade está Deus.

Jamais um Templário deve desonrar outro, porque está conduta o desonrará e o levará ao

descrédito da Ordem.



CÓDIGO TEMPLÁRIO

Em sua conduta o templário:

- Não deve ser brutal;

- Não deve embebedar-se de forma ofensiva;

- Não deve ser imoral ou amoral;

- Não deve ser covarde ou bestial;

- Não deve mentir ou ter intenções maliciosas;

- Não deve buscar posições de engrandecimento dentro da Ordem. Se contentará com

aqueles postos que lhe sejam encomendados para melhor servi-la;

- Não deve julgar a ninguém dentro ou fora da Ordem por suas posses ou posições sociais.

Pelo contrário deve julgar pelo caráter e a bondade ou a falta deles;

- Deve expressar verdadeiros sentimentos aos princípios do Templo e obediência aos seus

oficiais em todas as coisas da Ordem, entendendo que elas são verdadeiras e merecem a

dita obediência;

- Deve ser um verdadeiro patriota para a terra que Deus lhe deu;

- Não deve caçar a nenhuma criatura quer por vaidade ou por esporte.

- Não deve matar a nenhuma criatura salvo para alimentar-se ou em defesa própria;

- Deve manter-se justo e verdadeiro nas justas causas de Deus;

- Não tomará atitude ofensiva contra nenhum homem pela forma como se dirige a Deus,

ainda que esta seja diferente ou estranha. Muito pelo contrário o Templário deverá entender

como outros se aproximam de Deus;

- Deve sempre ser consciente de que é um Soldado do Templo e fazer sempre com que suas

obras sejam um exemplo para os demais.



ORDO PRIORATO TEMPLÁRIO DO BRASIL - CAVALARIA 

ESPIRITUAL SÃO JOÃO BATISTA

Gran Prior do Brasil - Fernando Bacellar

Senescal Chanceler - Rui Lourenço

Gran Prior do Brasil - Fernando Bacellar Senescal Chanceler - Rui Lourenço



ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI 

MAGNUS MAGISTERIUM

Grão-Mestres da Ordem desde 1118

A lista apresentada a seguir está de acordo com o Manual dos Templários

Alemães, oferta do confrade Dipl. Ing. Max Baumgartner e publicada no livro

História Concisa dos Templários - 1118-2008, de autoria de Mário Simões Dias.

Livro este doado pelo Grão-Mestre Dom Fernando Campello Pinto Pereira de

Sousa Fontes em 16 de janeiro de 2015 àquele que viria a ser indicado por ele

para ser seu sucessor, Dom Albino Neves.

52° Grão-Mestre Dom Albino Neves 

Albino Rodrigues Neves Filho ( 2018 )



Grão-Mestres da Ordem desde 1118

1. Hugo de Payens (Huguens de Payns) (1118-1136)

2. Hugue, conde de Champagne

3. Rossal de Clairvaux

4. Geoffro de Bissor

5. André de Condemare

6. Archambaud de Saint-amande

7. Philippe de Milly (Philippus de Neapoli/de Nablus) (1169-1171)

8. Odo de St Amand|Odo (Eudes) de St Amand ou Odon de Saint-Chamand

(1171-1179)

9. Arnaud de Toroge (Arnaldus de Turre Rubea/de Torroja) (1179-1184)

10. Gérard de Ridefort (1185-1189)

11. Robert de Sablé (Robertus de Sabloloi) (1191-1193)

12. Gilbert Horal (Gilbertus Erail/Herail/Arayl/Horal/Roral) (1193-1200)

13. Phillipe de Plessis / Plaissie`/ Plesse` /Plessiez (1201-1208)

14. Guillaume de Chartres ou Willemus de Carnoto (1209-1219)

15. Pedro de Montaigu|Pierre (Pedro) de Montaigu (Petrus de Monteacuto) 

(1219-1230)

16. Armand de Périgord (Hermannus Petragoricensis) ou Hermann de 

Pierre-Grosse (-1244)

17. Richard de Bures (1245-1247)

18. Guillaume de Sonnac (Guillelmus de Sonayo) (1247-1250)

19. Renaud de Vichiers (Rainaldus de Vicherio) (1250-1256)

20. Thomas Bérard (1256-1273)

21. Guillaume de Beaujeu (Guillelmus de Belloico) (1273-1291)

22. Thibaud Gaudin (Thiband Ggandin) (1291-1292)

23. Jacques de Molay (1292-1314)

LARMENIUS

24. Jean- Marc Larménius de Jerusalém (1314-1324)

25. François-Thomas-Thibaut d’Alexandrie (1324-1340)

26. Arnold de Baque (1340-1349)

27. Jean de Clermont (1349-1357)

28. Bertrand Duguesclin (1357-1381)

29. Jean d’ Armagnac (1381-1392)

30. Bernard d’ Armagnac (1392-1419)

31. Jean d’ Armagnac (1419-1451)

32. Jean d’ Croy (1451-1472)

Regent Bernard Imbalt(1472-1478)



Grão-Mestres da Ordem desde 1118

33. Robert de Lenoncour de Lorraine (1478-1496)

34. Galéas de Salazar (1497-1516)

35. Philippe de Chabot (1516-1544)

36. Gaspard de Saulx et de Tavennes (1544-1574)

37. Henri de Montmorency (1574-1615)

38. Charles de Valois (1615-1651)

39. Jacques Ruxel de Grancey (1651-1681)

40. Jacques-Henri de Dusfort, Duc de Duras (1681-1705)

41. Philippe de Bourbon, Duque d’Orleans (1705-1724)

42. Louis-Auguste de Bourbon, Duc de Maine (1724-1737)

43. Louis-Henri de Bourbon, Prince de Conde (1737-1741)

44. Louis-François de Bourbon, Prince de Conty (1741-1776)

45. Louis-Hercules-Timoleon de Cosse, Duc de Brissac (1776-1792)

Regent Claude-Mathieu Radiz de Chevillon (1792-1804)

PALAPRAT

46. Bernard-Raymond Fabre-Palaprat (1804-1838)

Regent Charles-Antoine-Gabriel, Duc de Choiseu (1.Amtszeit) (1813)

Regent Charles-Louis-Le Peletier, Comte d’Aunay (1813-1827)

Bernard-Raymond Fabre-Palaprat Regiert (1827-1838)

Regent Charles-Antonie-Gabriel, Duc de Choiseu (2.Amtszeit) (1838)

La Commission Executive du Convent General (1838)

Regent Charles-Fortuné-Jules Guigues, Comte de Moreton et de Chabrillan

(1838-1839)

Regent William Sidney Smith (18339-1840)

Regent Jean Marie Raoul (1840-1850)

In England EdwARD VII. Of great Britain (1840-1850)

In Deutschland George V, Von Hannover (1840-1866)

Regent Narcisse Valleray (1850-1866)

Regent Dr. A.G.H. Vernois (1866-1892)

Regent Josephin Péladan (1892-1894)

Secretariat International de Templiers (1894-1934)

Conseil de Regence unter Joseph Vanderberg (1934-1935)

Regent Thèodore Covias (1935)

Regent Emile-Clément-Joseph Vandenberg (1935-1942)

50. Regent Graf Antonie Campello Pinto de Souza Fontes (1942-1960)

51. Regent (Spater,Prinzregente und Grossmeister)Graf Dom Fernando 

Campello Pinto Pereira de Sousa Fonte (1960-18/05/2018)

52° Grão-Mestre Don Albino Neves – Albino Rodrigues Neves Filho (2018)
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