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 Os Cavaleiros Templários e sua simbologia aparecem freqüentemente em 

filmes, livros e obras de arte (pintura, música, escultura). É sempre muito fácil 

reconhecê-los, basta prestarmos um pouco de atenção. Mas esses símbolos 

amplamente divulgados fazem parte da história de uma Ordem secreta. Então como 

conceber o fato até mesmo da representação maior da irmandade se tornar o símbolo 

de um conhecido clube de futebol do Brasil? O que querem os “Pobres Cavaleiros de 

Cristo” com essa exposição? 

 A Igreja Católica com seus mitos, verdades encobertas, práticas duvidosas e 

principalmente seu modo de alcançar os objetivos, sejam eles quais forem, sempre me 

chamaram atenção. O fato de ter estudado boa parte da minha vida em colégios 

religiosos aguçou ainda mais minha curiosidade. A verdade é que nunca me conformei 

em ler a Bíblia sem questioná-la. O que não me agrada (mas confesso, atrai muito) é a 

forma de a Igreja Cristã contar suas histórias como verdade absoluta. 

 Acabei cedendo uma trégua aos professores de religião quando me formei no 

Ensino Médio. Vejo que cada pessoa tem o direito de crer em que achar verdade. E 

isso não pode ser imposto. Se a Igreja quiser continuar ensinando as mesmas histórias 

medievais, tudo bem, só precisa entender que nem sempre será seguida e que ensinar, 

é despertar interesse, curiosidade, não simplesmente ditar supostos fatos e não admitir 

questionamento. Muito mudou sim, com o passar dos anos dentro da doutrina Cristã, 

mas esta ainda não acompanha o novo ritmo do mundo. 

 Com o ingresso na universidade me afastei da Igreja Católica em si, e comecei a 

prestar mais atenção nos símbolos e na infinidade de Ordens secretas que estão a 

nossa volta. Mas como elas podem ser secretas se são tão perceptíveis? Não só os 

Cavaleiros Templários sempre estiveram presentes como se mostravam de várias 

formas. 

 A Ordem dos Templários existe até hoje, mas parece que inverteu os papéis 

com uma outra ordem ainda mais conhecida, a Ordem Maçônica. 

 Durante a Idade Média, a Ordem dos Templários era tão importante quanto 

conhecida. Sendo que os Templários deviam obediência apenas ao Papa, passando 

por cima de todo o clero, seu Grão-Mestre era muitas vezes mais importante e 

reconhecido que vários reis. Criadores do sistema bancário, a Ordem possuía tesouro 

considerável e inúmeros castelos e fortes, o que não os deixava serem esquecidos. 
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Porém justamente esse poder financeiro desencadeou sua “desgraça” frente à cobiça 

na união de um rei e um Papa. A Ordem teve então que fugir e se esforçar para 

realmente ser esquecida. Assim como sua recriação (Portugal), a fusão com outras 

Ordens foi uma saída. Dentre estas, pode-se citar a Fraternidade de São João, 

iniciática da Maçonaria. 1 

 Essas duas Ordens acabaram se invertendo porque hoje, é muito mais fácil 

encontrar uma Loja Maçônica ou esbarrar em um Irmão Maçom na rua do que 

encontrar um castelo Templário ou mesmo um Cavaleiro. A nova Ordem Templária dos 

dias de hoje, nada tem a ver com a medieval, e vai continuar se modificando 

juntamente com o tempo. O que tenta conservar são seus valores espirituais e seus 

exemplos de coragem e altivez. Mas me pergunto outra vez, o que há de tão secreto 

nessas Ordens que qualquer um sabe que existem? 

 A proposta que tenho, não é desvendar o que não nos é revelado, mas o 

contrário. É através dos livros amplamente divulgados, comprados em uma livraria na 

rua, ou mesmo pela Internet, que quero tentar entendê-los. Especificamente editados 

pela Madras Editora. Por que a “história” dos Templários tem sido agora tão divulgada 

novamente? A facilidade de encontrar livros Maçônicos também é grande, mas por 

quê? O que pretendem? Instigar o público leigo? Ganhar dinheiro? Ou adquirir 

adeptos? Por que a Maçonaria está tão “acessível” nos dias de hoje se era tão fechada 

em seus primórdios? Quanto de verdade há nesses livros? Estariam eles fazendo o 

mesmo tipo de história “vendida” que a Igreja fez e ainda faz? E qual os reflexos disso 

tudo no Brasil atual? 

 Não sei se encontrarei respostas a todas essas perguntas. Mas pretendo chegar 

o mais próximo delas possível. Para isso, a pesquisa deve reunir dados sobre a Editora 

Madras, de alguns autores e do público alvo. Também devo contar com entrevistas de 

“irmãos” Maçons e Templários com idéias diferentes sobre o assunto, uns mais 

conservadores, outros menos, respeitando sempre suas limitações. 

 Sei que se trata de um assunto delicado, mas extremamente presente. Quero 

unir os interesses de divulgação dessas duas Ordens tão antigas, com a crescente 

curiosidade de quem tem acesso apenas por esses livros e que, como eu, cresceu com 

o medo e a desconfiança dos mais velhos quanto ao desconhecido. Desculpa meu avô, 

mas os “bodes adoradores do Demônio” não me parecem assim tão assustadores. 

                                                
1 CAPARELLI, David e CAMPADELLO, Píer. Templários : Sua Origem Mística; São Paulo: Madras 
Editora, 2003. Pg, 192. 
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 A princípio, pretendo trabalhar o histórico da Editora Madras e sua relação com 

essas Ordens “Secretas”. O fato de, os livros que utilizo serem publicados pela Editora, 

me fez entrar em contato com a mesma. Essa que se coloca como a “maior editora 

maçônica no Brasil”. E, na troca de e-mails com a responsável, que se mostrou bem 

intencionada e prestativa, pude perceber lacunas. Foi o que despertou meu interesse. 

 No histórico facilmente adquirido pela home page oficial, há inclusive a intenção 

de “contribuir para a evolução planetária”. Claramente levados pela tendência do 

mercado, seus mais de 700 títulos em catálogo abrangem obras “clássicas, de história, 

filosofia, pedagogia, ciência e psicologia”2. Ao menos é essa a divisão feita pela 

Editora. Ao que me consta não seria apropriado classificar livros como “Lúcifer – O 

Diabo na Idade Média” de Jeffrey Burton Russel ou ainda “O Pergaminho Secreto” de Andrew 

Sinclair como livros de história, por exemplo. 

 A ligação entre a Editora e a maçonaria é perceptível a qualquer um. O dono da Madras era 

em 2005 o Grande Secretário de Cultura e Educação Maçônica do Estado de São 

Paulo, GOSP. E a posição que a Editora toma como sendo a “primeira a publicar temas 

antes velados”, faz dela alvo da minha curiosidade. Com isso, devo analisar a editora 

em si, os autores e o público alvo. Sendo que, ao requisitar informações sobre um de 

seus autores, não pude ser atendida, pois uma vez que o contrato com o mesmo havia 

terminado, não existe mais nenhum vinculo com a empresa, até mesmo o simples 

nome já não lhes é conhecido. 

 A Editora é tão comercial, que volto a indagar sobre os motivos de divulgação da 

Maçonaria e Ordem do Templo. Como e por que esse discurso vem sendo abordado 

no Brasil? A analise detalhada de livros publicados pela Madras, junto com 

interpretações de pós-modernismo de Stuart Hall, devem auxiliar na resposta dessa 

pergunta, que é meu objetivo principal. 

 Como já mencionado, devo analisar detalhadamente alguns livros da Editora 

Madras. Isso consiste desde a capa, autores (nomes falsos), forma de edição e 

divulgação e, conteúdo proposto. Assim como pesquisa sobre a própria editora. Esses 

livros servirão como fonte primária. E para ajudar na compreensão deles, basicamente 

“A Identidade Cultural na Pós-Modernidade” de Stuart Hall. 

 Qualquer um dos livros é de fácil acesso. Podem ser adquiridos na maioria das 

livrarias do país, ou mesmo pela Internet. Ferramenta essa também muito utilizada 

para recolhimento de dados. 

                                                
2 www.madras.com.br última visita em 11/04/2007. 
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FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. SAMPAIO, Laura Fraga de Almeida (trad). 

São Paulo: Edições Loyola, 1996. 

 Livro que trata da história e filosofia em como ver o discurso e seus dispositivos, 

assim como sua delimitação. Fácil acesso e disponível em acervo particular. 

 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade; tradução de Tomaz Tadeu da 

Silva, Guaracira Lopes Louro. 4 ed; Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

 Pesquisa de grande importância sobre identidade cultural e pós-modernidade. 

Acervo particular. 

 

CAPARELLI, David e CAMPADELLO, Píer. Templários: sua origem mística. São Paulo: Madras 

Editora, 2003. 

 A história divulgada dos Cavaleiros Templários do mundo medieval à atualidade, vinculando 

inclusive ligação entre Cavaleiros e seres intra e extra terrenos. Acervo particular. 

 

D´SPARTA, Príncipe Asklépius. O Rito Maçônico Templário. São Paulo: Madras Editora, 1998. 

 Obra que trás supostos pergaminhos traduzidos para doutrinação. Inclusive com a 

“descrição” de rituais. Acervo particular. 

 

BAIGENT, Michael e LEIGH, Richard. O Templo e a Loja: O Surgimento da Maçonaria e a Herança 

Templária. Tradução de CERNEA, Sérgio M. São Paulo: Madras Editora, 2005.  

 Análise de dados e principalmente lendas ligada à história da maçonaria e sua junção com os 

cavaleiros templários. Acervo particular. 

 

STEVENSON, David. As Origens da Maçonaria: O Século da Escócia (1590-1710). Tradução de 

LEAL, Marcos Malvezzi. São Paulo: Madras Editora, 2005. 

 Outra obra de doutrina, conta a história da maçonaria revelada. Acervo particular. 

SCOTT, Sir Walter. Ivanhoé.Tradução de LEAL, Marcos Malvezzi. São Paulo: Madras Editora, 2003. 

 Romance sobre a história de um cavaleiro templário e suas aventuras em nome da Ordem. 

Acervo Particular. 

 

PHILLIPS, Graham. Os Templário e a Arca da Aliança: A descoberta do tesouro de Salomão. 

Tradução de JR, Getúlio Elias Schanoski. São Paulo: Madras Editora, 2005. 
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 Relato da busca pessoal do autor na tentativa de desvendar os segredos da Arca perdida. 

Acervo Particular. 

 

YOUNG, John K. Locais Sagrados dos Cavaleiros Templários: Antigos Astrônomos e Maçons em 

Stonehenge, Rennes-le-Château e Santiago de Compostela.. Tradução de LEAL, Martha Malvezzi. 

São Paulo: madras Editora , 2005. 

 Examina a história dos Templários, ligando-os claramente à Maçonaria, através dos segredos 

de locais e rochas megalíticas. Acervo particular. 
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