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O destino doS ULTIMOS TemplárioS 

 

Filippo Grammauta 

 

 

INTRODUÇÃO 

No início do século XIV. a Ordem do Templo estava no auge de sua 

força militar, política e econômica, pode contar, provavelmente, de cerca 

de 7.000 membros, entre cavaleiros, sargentos, capelães e servis, e uma 

rede de cerca de 870 estruturas (castelos, mansões, preceptorias e fazendas 

agrícolas) distribuídos em todos os reinos da cristandade, não levando em 

conta aqueles que caíram na Terra Santa, que havia sido permanentemente 

perdida após a queda do Acre (1291). 
 

 
 

Acre: A Sala dos Cavaleiros 
 

Isso não foi suficiente para salvar a Ordem da supressão, fortemente 

desejada pelo rei da França, Filipe IV, o Belo, e disposta pelo Papa 
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Clemente V, com a Bula "Vox in excelso" de 22 de março de 1312
1
. A bula 

foi lida publicamente, em uma solene, segunda-feira 3 de abril, 1312 na 

Catedral de Vienne, no início dos trabalhos da segunda sessão do conselho 

especialmente convocado para discutir não só o destino dos Templários, e 

outras questões que diziam respeito à Igreja e a organização de uma nova 

cruzada para a recuperação da Terra Santa.  

A supressão da Ordem, que encerra o drama que eclodiu na madrugada 

do dia 13 de outubro, 1307, com a prisão em massa, por ordem do rei 

Filipe IV de França, de todos os templários na época presentes em seu 

reino, incluindo o Grão Mestre, Jacques de Molay, e dos altos dignitários 

da Ordem. A partir desse momento todos os bens móveis e imóveis dos 

Templários dentro da França foram apreendidos e administrados por 

funcionários reais. 

Logo após a prisão dos Templários franceses, Clemente V, para evitar 

que outros governantes cristãos seguissem o exemplo de Filipe IV, com a 

Bula "Pastoralis Praeminentiae"
2
 de 22 de novembro de 1307 convidou-os 

a prender os Templários presentes em seus territórios e sequestrar seus 

ativos, salvar e preservar-lhes, no entanto, em nome do papado. 

O rei da Inglaterra recebeu a bula papal em 14 de dezembro e prendeu 

os Templários ingleses somente em 10 de janeiro de 1308, enquanto os 

residentes na Irlanda foram presos no dia 3 de fevereiro. 

Na península ibérica o rei de Navarra, que era filho de Filipe IV e 

James II de Aragão movido a pedido de uma carta que o rei da França 

tinha enviado aos governantes cristãos em 26 de outubro de 1307, em 

seguida, agiu antes de receber a bula "Pastoralis Praeminentiae ". 

Os reis de Castela e Portugal fizeram somente após a promulgação das 

                                                 

1  O texto da bula "Vox in excelso" não está contido em "Regestum Clementis 

Papae V", literalmente "Os registros de Papa Clemente V", obra em dez 

volumes solicitados por Leão XIII e publicada com a ajuda dos monges 

beneditinos. Este trabalho contém cerca de 20.000 entre bulas, privilégios e 

recomendações escritas por Clemente V durante o seu pontificado e preservado 

na Biblioteca do Vaticano e do Arquivo Secreto do Vaticano. Os volumes foram 

publicados em Roma pelo Vaticano Press, entre 1885 e 1892. Veja também: “A 

bula pontifícia Vox in excelso", de Filippo Grammauta em Caderno N° 3/2012 

da Accademia Templare-Templar Academy (www.osmthpalermo.it ). 

2  O texto da bula "Pastoralis Praeminentiae" não está contida em "Regestum 

dementis Papae V". Consulte "Pastoralis Praeminentiae: A bula papal que 

marcou o início do fim dos Templários", Filippo Grammauta, em Caderno N° 

2/2011 da Accademia Templare-Templar Academy (www.osmthpalermo.it). 

http://www.osmthpalermo.it/
http://www.osmthpalermo.it/


 

5 
 

duas bulas papais ambas nomeadas “Faciens misericordiam”
3
, mas aquele 

usado respectivamente, em 8 de agosto e 12 de agosto de 1308. O mesmo 

aconteceu com o arcebispo de Magdeburg, na Alemanha. 

No reino de Nápoles, liderada por Carlos II de Anjou, as prisões 

ocorreram em 24 de janeiro de 1308, enquanto que no resto da Itália, a 

perseguição era lenta e não particularmente brutal, dependendo 

principalmente de relações que cada Senhor tinha com os Templários 

locais. 

Em Chipre, no entanto, os Templários estavam melhores estruturados 

do que em outros lugares; lá eles tinham a sua sede e arquivo, estavam 

bem armados, e possuíam inúmeros castelos fortificados. Eles tentaram 

uma aproximação amigável com Amalrico de Lusignano (que de acordo 

com a opinião atual, os Templários tinham ajudado derrubar seu irmão 

Henry II,  legítimo rei de Chipre), mas quando no mês de abril de 1308 

veio a ordem do papa, no mês de junho se renderam e foram segregados 

                                                 

3  Segunda-feira, 12 agosto, 1308, o papa realizou um consistório no qual ele fez a 

leitura de uma bula, intitulada "Faciens misericordiam", assinada quatro dias 

antes (8 de agosto de 1308), com o qual foi realizado um grande conselho 

ecumênico, realizado em Vienne (no Dauphiné), para discutir os problemas mais 

prementes do cristianismo, incluindo a organização de uma nova cruzada, e o 

exame da questão dos Templários. O texto do projeto de lei é relatado em 

"Regestum Clementis Papae V" no N° 3584. Ao contrário do que se pensa, esta 

bula é a primeira da reunião do Conselho de Vienne, e foi enviado a todos os 

cardeais que estavam investigando sobre a "ordem em geral, e aos bispos e 

arcebispos do cristianismo. Posteriormente, a convocação do Conselho de 

Vienne, também foi relatado na bula "Regnans in coelis" de 12 de agosto 1308. 

Com a bula "Faciens misericordiam" em 8 de agosto de 1308 o papa, depois de 

informar os beneficiários da bula dos mesmos alegados crimes cometidos pelos 

Templários, convoca os mesmos Templários ao conselho que deveria ser 

realizado em Vienne, depois de dois anos "pronto para receber o julgamento e 

disposição apostólica direito estabelecido pelo Senhor" Mais tarde, foi emitida 

uma outra bula, que é chamada de "Faciens misericordiam", em 12 agosto 1308. 

Foram abordados Gilles d'Aicelin e sete outros prelados (que seriam os futuros 

membros da Pontifícia Comissão que, na França, para investigar a Ordem em 

geral), bem como para os bispos e arcebispos do cristianismo, que foi mandada 

para serem investigadas em seus territórios, a Ordem em geral, e de nomear 

comissões diocesanas para a investigação dos Templários individuais presentes 

em sua Diocese. O texto dessa bula, relatado em "Regestum Clementis Papae V" 

no N° 3402, é semelhante ao de "Faciens misericordiam" de 8 de agosto de 

1308, mas no final ele notifica a absolvição em Chinon, em 20 de agosto de 

1308, pelo documento da Ordem, dos três cardeais enviados pelo Papa. 
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em seus castelos em Khirokitia e Yermassoyia. 

Sob pressão constante dos funcionários reais, que em nome do rei da 

França exigiam a supressão da Ordem do Templo, Clemente V em 12 

agosto de 1308 promulgou as bulas papais “Faciens misericordiam” e 

“Regnans in coelis”
4
. Os reis de Castela e Portugal fez somente após a 

promulgação das duas bulas papais ambas chamadas "Faciens 

misericordiam", mas que ostentem, respectivamente, a data de 8 de agosto 

e 12 de agosto de 1308. Ele fez o mesmo na Alemanha, com o Arcebispo 

de Magdeburg.  

No reino de Nápoles, liderada por Carlos II de Anjou, as prisões foram 

efetuadas em 24 de janeiro de 1308, enquanto que no resto da Itália, a 

perseguição era lenta e não particularmente brutal, dependendo 

principalmente das relações que cada Senhor tinha com os Templários 

locais. 

Em Chipre, no entanto, os Templários estavam melhores estruturados 

do que em outros lugares; lá eles tinham a sua sede e arquivos, estavam 

bem armados, e possuíam inúmeros castelos fortificados. Eles tentaram 

uma aproximação amigável com Amalrico de Lusignano (que de acordo 

com a opinião atual, os Templários tinham ajudado derrubar seu irmão 

Henry II, legítimo rei de Chipre), mas quando no mês de abril 1308, veio a 

ordem do papa, ele se renderam já no mês de junho, e foram segregados 

em seus castelos e Khirokitia e Yermassoyia. 

Sob pressão constante dos funcionários reais, que em nome do rei da 

França exigiam a supressão da Ordem do Templo, Clemente V, em 12 

agosto de 1308 promulgou as bulas papais "Faciens misericordiam" e 

"Regnans in coelis", com o qual, basicamente, ordenaram aos bispos a 

iniciar investigações sobre os Templários individuais mantidos em 

                                                 

4  O texto da bula "Regnans in coelis" é muito semelhante ao da "Faciens 

misericordiam" de 12 de agosto de 1308, e foi enviado a todos os arcebispos e 

seus sufragados, bem como a todos os soberanos da cristandade. É considerado 

como o documento oficial de convocação do Conselho de Vienne. O segundo 

"Faciens misericordiam" e "Regnans in coelis" deve conter a data de 12 de agosto 

de 1308, mas no final dos respectivos textos se afirma que os líderes da Ordem 

foram absolvidos da acusação de heresia. Uma vez que os altos dignitários da 

Ordem encarcerados na fortaleza de Chinon foram absolvidos em 20 de agosto de 

1308, pelos delegados do Papa, é evidente que as duas bulas foram retroativas, 

provavelmente para dar a impressão de que eles haviam sido consideradas no 

consistório de 12 de agosto 1312.  
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cativeiro em suas próprias áreas, instituiu comissões pontifícias (uma para 

cada reino) para investigar a Ordem como um todo, e convocou um 

conselho geral a ser realizado em Vienne, Dauphine, no início de outubro 

de 1310, a fim de que os Templários não convocados, a aceitar a decisão já 

se mostravam preocupados. 

As investigações ordenadas pelo Papa ocorreram com maior empenho 

na França, onde ele fez uso extensivo de tortura para forçar os Templários 

a confessar crimes que não cometeram, mas para aceitar as alegações de 

que eram os seus movimentos. 

As investigações, no entanto, foram lentas, apesar dos esforços do papa 

e de Filipe IV; atos da Pontifícia Comissão estabelecida em França e as de 

comissões diocesanas reunidos na Cúria papal, que desde então havia sido 

transferido para Avignon, a partir do mês de maio de 1311. E assim, o 

Conselho de Vienne, foi capaz de começar a trabalhar no dia 16 outubro do 

mesmo ano. 

Ao longo da primeira sessão, o Conselho se dedicou à questão dos 

Templários, mas os padres conciliares não obtiveram nenhum acordo sobre 

as decisões a serem tomadas: alguns sentiram que a ordem era para ser 

feita apenas com base em atos de comissões diocesanas.  A Comissão 

Pontifícia, e seus ativos transferidos para a Ordem dos Hospitalários. 

Outros acreditavam que era necessário conceder os Templários o direito de 

defesa no âmbito do Conselho; outros ainda acreditavam que a Ordem 

deveria ser salva e reformada, ou fundida com a Ordem dos Hospitalários. 

O papa foi constrangido entre as incertezas dos Padres conciliares e as 

pressões do rei da França, que foram se tornando mais insistentes 

chegando quase que a chantagem. O rei, de fato, chegou a ameaçar o início 

do julgamento a Bonifácio VIII e, se isso não fosse suficiente, deixá-lo de 

ser reconhecido, e que estava disposto a acusar o papa de ignomia e 

nepotismo. 

E assim, em 22 de março de 1312, depois de apenas dois dias após a 

chegada em Vienne de Filipe IV, acompanhado por seu irmão Charles, seus 

três filhos e um enorme séquito armado e a presença das tropas reais, o 

papa sentiu a ameaça real, e convocou um consistório secreto no qual 

participaram alguns cardeais de sua escolha e membros de um comitê 

dirigido que chegaram a Vienne em 17 de fevereiro, onde 12 dias mais 

tarde tiveram encontros secretos com o Papa. Naquele mesmo dia ele 

preparou a texto da bula "Vox in excelso" com a qual a Ordem do Templo 

foi suprimida, mas não condenada ou absolvida, nem excomungada. 

Para tornar concreta a supressão da Ordem, como insistentemente pediu 
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o Papa promulgou a bula “Ad providam Christi vicarii", com a qual  

expunham as suas razões ao rei da França, em 2 de maio, o Papa 

promulgou a Bula "na qual os ativos dos Templários, que apenas 

nominalmente haviam sido disponibilizados à Sé Apostólica, fossem 

atribuídos aos Hospitalários. Finalmente, em 16 de maio, foi promulgada a 

bula "Vox in excelso", que é o ato formal pelo qual foi confirmada a 

transferência de ativos para os Hospitalários Templários, exceto para 

aqueles que estavam na Península Ibérica. 

Quanto aos inferiores Templários, a bula "Vox in excelso" 

genericamente estabelecia que fossem julgados pelos bispos e conselhos 

provinciais. Mas em 6 de maio de 1312, o Papa, com a bula 

"Considerantes dudum" (Anexo 1), queria ser mais preciso sobre o destino 

a ser a eles atribuídos. Ele estabeleceu, na verdade, que os Templários 

seriam deixados "ao julgamento e as disposições dos conselhos 

provinciais", com exceção do Grão-Mestre Jacques de Molay, o visitante a 

França Hugues de Pairaud, o preceptor da Normandia Geoffroy de Charny, 

preceptor de ultramar Raymbaud de Caron, o preceptor da Aquitânia e 

Poitou, Geoffroy de Gonneville e o frade Oliviero Penna; deverão 

permanecer abertos à Sé Apostólica. 

Entre os Templários, que ainda continuavam a ser frades com os votos 

perpétuos, a bula distinguia: 

•  aqueles que já haviam sido absolvidos ou que teriam sido absolvidos, 

para a qual a recomendação era fornecer a eles os ativos da Ordem; 

• aqueles que haviam confessado os erros, ao qual foi recomendado aos 

conselhos diocesanos, tendo em conta a forma em que ocorreram as 

confissões, para equilibrar "o rigor da justiça com uma grande 

misericórdia"; 

•  os impenitentes, reincidentes e relapsos, para as quais se esperava a 

aplicação de censura canônica e julgamento com base no patrimônio; 

•  aqueles que não tinham sido indiciados ou que haviam escapado, para 

o qual foram obrigados a apresentar, no prazo de um ano, antes de 

seus bispos a serem levados à justiça, punição. Imediata excomunhão. 

Esses seriam  tratados com justiça e misericórdia, salvo os recebidos 

ou os impenitentes após os ensaios, os antigos templários voltariam a 

obediência da Igreja seriam alojados nas mansões que pertenciam à 

Ordem ou em mosteiros de outras ordens religiosas, mas não em 

grandes grupos, e sempre à custa dos bens da Ordem suprimida; com 

esses bens também garantindo-lhes uma pensão em relação ao status 

de cada um deles. 
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AS PRIÕES 

Mas qual era a condição dos Templários após as prisões dispostos em 

vários reinos da cristandade? 

 

França 

Na época das prisões, em 1307, alguns Templários franceses 

escaparam; nos meses seguintes o exemplo foi feito o mesmo em outros 

países. Alguns fugitivos foram perseguidos e presos, no entanto, como 

Pierre de Saint-Just, o ex-comandante em Peníscola, no reino de Valência, 

ou Humberto Blanc, mestre em Auvergne, capturado na Inglaterra, que 

posteriormente tomou medidas não apenas para defender a os templários 

ingleses. 
 

 
 

Afresco na capela templária da Cressac (França) 
 

Na França, escapou uma figura de destaque, Gerard de Villiers, 

preceptor da França, e o cavaleiro Pierre de Bouche, que, apesar de ter 

tirado o casaco e a barba, foi reconhecido e preso. Dois outros templários, 

Jean de Chali e Pierre de Modies, fugiram juntos e camuflados com roupas 

civis, também foram presos; mesmo destino tendo sofrido alguns anos 

após Renaud de Beaupilier, um sargento que tinha se escondido na 

Preceptoria da Ordem, em Virecourt, Lorena. Mesmo Hugues de Chalous, 
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neto de Hugues de Pairaud (número dois da Ordem), com ordem de 

captura escapou, parece ter participado de uma conspiração para assassinar 

Felipe IV. 

Muitos, no entanto, foram mortos devido a tortura durante o 

interrogatório ou em virtude das condições de detenção, ou simplesmente 

pela velhice, para não mencionar aqueles que foram queimados vivos 

porque foram relapsos, entre os quais se incluem os 54 Templários 

queimados na fogueira em 1310, em Paris, para ordem do arcebispo de 

Sens, Felipe de Marigny, e 9 Templários que logo depois sofreram o 

mesmo destino em Senlis. Nesse ano, até mesmo os ossos de Jean de 

Tours
5
, ex-tesoureiro do Templo de Paris, foram exumados e queimados. 

Após o Conselho de Vienne foram iniciados processos diocesanos 

através da bula “Considerantes dudum”. 

 

Aragão e Catalunha 

Em Aragão e Catalunha (que fazia parte do reino de Aragão) as prisões 

dos Templários foram acertadas em 1 de dezembro de 1307, mas muitos 

deles, reunidos em capítulo no castelo de Miravet
6
, decidiram opor-se às 

ordens de James II e confiou a condução das operações de resistência ao 

irmão Ramon Sa Guardia, Lugar-tenente dos Cavaleiros Templários 

catalães e tutor de Mas Deu, em Roussillon
7
. 

                                                 

5  Jean de Tours, o jovem, tesoureiro do Templo em Paris, havia emprestado ao rei 

de França 400 mil florins de ouro sem a permissão do Grão-Mestre. Quando 

Jacques de Molay em seu retorno a Paris, soube da notícia, excluiu-o  da Ordem. 

Mais tarde, Jean de Tours será readmitido na Ordem de intercessão do Papa.  

6  O Castelo de Miravet final do século XIII. Tinha tornado a sede da casa-mãe dos 

Templários aragoneses, em que eram armazenados os tesouros e os arquivos 

provinciais. 

7  Região histórica da França meridional. Entre 719 e 759 sofreram a ocupação 

muçulmana, até a conquista franca que criou a marca espanhola, que foi dividida 

mais tarde, em 865, em Septimania e Gothia, ao norte, com a capital de 

Narbonne, e marca espanhola, sul, com capital de Barcelona. 873 Vilfredo o 

Cabeludo, conde de Barcelona, venceu a Roussillon, fundando a dinastia dos 

condes de Roussillon, que duraram até 1172, quando testamento do Roussillon 

foi cedido ao rei de Aragão. Rei James, o Conquistador, em 1276 atribuído a seu 

segundo filho James, com as ilhas Baleares, mas em 1344 foi recolhida para o 

principado da Catalunha. Disputada entre franceses e aragoneses, o Tratado de 

Perpignan (1473), em de alguma forma neutralizado. Mas, tomado de surpresa 

por Luis XI (1475), foi dada a Fernando o Católico,  por Carlos VIII, que estava 

se preparando para a expedição para a Itália, sem qualquer compensação 
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Depois de várias tentativas de mediação para resolver pacificamente os 

conflitos surgidos entre os Templários ainda livres e do rei de Aragão
8
, 

todos os Templários que se tinham homiziados em alguns castelos se 

renderam e foram presos. 
 

 
 

Ruínas do castelo de Miravet (Tarragona) 
 

Durante o processo os Templários (apesar da pressão do Papa, 

convidou os inquisidores em fazer uso de tortura
9
) que firmemente 

negaram todas as acusações contra eles, especialmente os de heresia, 

sodomia e à negação de Cristo. No mês de dezembro 1312, o Conselho de 

Tarragona absolveu-os de todas as acusações e os Templários catalães 

foram liberados. Eles receberam, de acordo com o grau  realizada, renda 

                                                                                                                                                                  

(Tratado de Barcelona, 1493). Reocupada durante a Guerra dos Trinta Anos de 

Luis XIII, foi atribuída à França pelo Tratado dos Pirineus (1659) e afrancesado.  

Totalmente incorporado após os acontecimentos da guerra espanhola contra 

Napoleão, a nação francesa, sempre manteve, durante a Restauração e do 

Segundo Império, sentimentos republicanos. (Enciclopédia Treccani) 

8  James II estava consciente de que a ajuda de homens experientes como os 

templários eram absolutamente necessários para se proteger de possíveis ataques 

dos mouros. 

9  As leis aragonesas permitiam apenas o uso limitado de tortura. 



 

12 
 

anual de entre 1.400 e 1.800, o dinheiro Barcelona e obtiverame permissão 

para continuar vivendo em sua antiga Comendadoria. 

João XXII, sucessor de Clemente V, em 10 de julho de 1317 autorizou 

James II, de Aragão a fundar uma nova ordem religiosa-militar, a Ordem 

de Montesa, localizado no castelo de Montesa, no reino de Valência
10

. 

Na nova ordem, foi outorgada a regra beneditina da Ordem de 

Calatrava e colocado sob as ordens dos frades cistercienses, juntou a 

maioria dos Templários do reino de Valência e territórios ligados a ele, 

bem como alguns outros provenientes da Ordem de Calatrava. Atribuído a 

ele foram todos os Templários e Hospitalários com posses nos territórios 

de Valência e, em troca, os Hospitalários receberam propriedades 

templárias e cavaleiros vindo do resto do reino de Aragão. 

 

Maiorca 

O reino de Maiorca compreendia as Ilhas Baleares, como também os 

municípios de Roussillon e Cerdagne, e o senhorio de Montpellier, cujos 

territórios estavam na França. Seu rei, James I
11

, tinha estreito parentesco 

com a coroa de Aragão e foi respeitoso com a autoridade papal. 

Ele não perdeu tempo em aplicar os regulamentos emitidos pela Bula 

"Pastoralis praeminentiae" e, portanto, fez prender imediatamente os 

Templários que estavam em seus territórios. 

O historiador britânico Malcolm Barber descreve os acontecimentos 

que se seguiram as detenções: 
 

“Grande parte da documentação deste reino provem de 

Roussillon, que estava localizado na diocese do bispo de Elne, e 

refere-se às importantes Preceptorias Templárias de Mas Deu, 

                                                 

10  Valencia então fazia parte das posses da coroa aragonesa. 

11  James de Maiorca (1243-1311) era o segundo filho de Jaime I, o Conquistador, 

rei de Aragão, Valência e Maiorca, conde de Barcelona, Gerona, Osona, Besalú, 

Cerdanya e Roussillon, Senhor do Montpellier e Carladès. Em 1276, a morte de 

James I, o Conquistador, filho de Pedro, o Grande, herdou os reinos de Aragão e 

Valência, o conselho de Barcelona e outros municípios catalães. James herdou o 

reino de Maiorca (tomando o nome de James II), que também  incluía as ilhas 

Pitiuse, Ibiza e Formentera, o senhorio de Montpellier e da vassalagem na outra 

ilha das Baleares, Menorca, ainda ocupados pelos muçulmanos. James II morreu 

em Palma de Maiorca em 29 de maio de 1311 e foi sucedido por seu segundo 

filho, Sancho. (Wikipedia) 
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cujo comendador era Ramon Sa Guardia. Mas Deu tinha 

autoridade sobre sete preceptorias secundárias, e a equipe foi 

distribuída, principalmente em pequenos grupos, nessas 

dependências. No momento da captura foram levados sob prisão 

vinte e seis membros, ao qual foi adicionado em agosto de 1309, 

após a sua extradição de Aragão, Ramon Sa Guardia. 

Provavelmente, esses homens não eram diferentes daqueles presos 

no reino da França, e, nesse sentido, a maioria deles estavam 

envolvidos em atividades agrícolas pacíficos. Apesar das prisões 

haviam sido realizadas com sucesso, não há nenhuma audiência 

foi realizada até 1310. Raymond Cote, Bispo de Elne, era parente 

de Gilles Aicelin, arcebispo de Narbonne, a partir do qual o 

primeiro recebeu a documentação pertinente ... Em uma carta 

datada de 05 de maio de 1309, o Arcebispo tinha previsto a 

implementação das ordens do Papa, mas o Bispo de Elne não deu 

inicio ao inquérito antes de quarta-feira, 14 de janeiro, 1310, 

explicando que tinha estado doente, e que, mesmo assim, não  

estava curado ... Durante a segunda quinzena de janeiro, a 

comissão ouviu o testemunho de vinte e cinco Templários ... Todos 

de forma inequívoca declararam sua inocência”. 
 

Após a supressão da Ordem do Templo, o rei Sancho I, de Maiorca
12

, 

por sua devoção aos Hospitalários, pensou de ter que se desfazer de alguns 

imóveis que pertenciam aos Templários e à sua aquisição, em um montante 

fixo, doar uma soma, como uma compensação dos ativos transferidos aos 

Hospitalários Templários. 

                                                 

12  Sancho I (1276-1324) foi o rei de Maiorca, Conde de Roussillon e Cerdagne, e 

Senhor de Montpellier. Ele teve que fazer malabarismos seus dois poderosos 

vizinhos: o rei francês Filipe, o Belo, e do rei de Aragão, seu primo, James II de 

Aragão. Ele passou todo o tempo de seu reinado em constante movimento do 

reino de Maiorca para os municípios dos Pirinéus e vice-versa. Sua falta de 

descendentes legítimos criou problemas com seu primo James II de Aragão, que 

pretendia sucedê-lo; em 1319 foi mesmo tocado a guerra, evitada por 

pacificador emergência do Papa João XXII. Ela foi encontrada a solução com o 

compromisso de Sancho para ajudar seu primo na conquista da Sardenha, que 

começaria em 1320, enquanto James II de Aragão renunciou a todos os direitos 

ao trono de Maiorca e aceitava que fosse nomeado herdeiro do trono James, 

filho de Ferdinando, irmão de Sancho. 
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Portugal 

Em Portugal, com a bula "Ad ea ex quibus" de 14 março de 1319 o 

Papa João XXII autorizou a criação de uma nova ordem militar-religiosa, a 

Ordem Militar dos Cavaleiros de Cristo, com sede em Tomar. Aderiram a 

ele a maior parte dos ex-Templarios portugueses. 

A nova ordem foi imposta a Regra beneditina de Calatrava, o manto 

branco com a cruz vermelha muito semelhante a dos Templários, e 

também foram transferidos todos os bens, direitos e privilégios já 

concedidos aos Templários e foi designado como chefe Som Gil Martins, 

ex-Mestre da Ordem de Avis. 
 

 
 

As antigas muralhas do castelo de Tomar 
 

De fato, a constituição da nova ordem representou o renascimento, em 

solo português, da Ordem dos Templários, fazê-lo automaticamente,  

mesmo com a excomunhão pela Bula "Vox in excelso" para aqueles que, 

após a supressão, foram inscritos na Ordem, nem tinham recebido ou 

portado seus mantos ou tinham sido apresentados como Templários. 
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Alemanha 

Na Alemanha, os templários eram muito populares e as iniciativas 

tomadas pelo Papa contra eles não foram aceitas com equanimidade. 

Quando em 1310 o arcebispo de Magdeburg prendeu um número 

substancial, incluindo o preceptor da Alemanha, o bispo de Halberstadt, 

um aliado dos Templários, o excomungou. Isso provocou a contrariedade 

resoluta do papa, que em setembro do mesmo ano, cancelou a 

excomunhão. 

Em 1313, enquanto o arcebispo de Mainz, Pierre Aischspalter, estava se 

preparando para ler para o seu clero reunidos em assembleia a bula da 

supressão da Ordem do Templo, Hugh de Salm, preceptor Templário de 

Grumbach, acompanhado por vinte cavaleiros totalmente armados, 

irromperam de repente na assembleia. 

O arcebispo, com medo de serem atacados, os receberam 

benevolentemente. Hugo informou que não tinha intenções hostis, mas 

desde que a Ordem tinha sido dissolvida por acusações nefastas, e além do 

mais falsas, lhe entregou um  recurso, e pediu-lhe para envia-lo de volta ao 

novo papa, para anular o acordo da supressão. 
 

“Hugo também declarou que os Templários negaram 

veementemente essas abominações que haviam sido condenados à 

fogueira, mas Deus tinha provado a sua inocência com um 

milagre, porque os seus mantos brancos eram intocados pelas 

chamas”. 
 

Temendo possível sedição, o Arcebispo acolheu as demandas dos 

Templários e, eventualmente, absolveu-os; mas a absolvição provocou a 

forte reação do papa, que a anulou. Muitos Templários alemães foram 

presos e, mesmo após a supressão, alguns fugiram, enquanto a maioria 

deles se uniram a Ordem dos Hospitalários e Ordem Teutônica. Seus ativos 

foram designados aos Hospitalários, mas muitos ficaram na posse das 

famílias que tinham originalmente doados. 

 

Inglaterra 

Na Inglaterra, os Templários foram presos por ordem de Eduardo II
13

, 

                                                 

13  Eduardo II, Plantagenet, filho de Eduardo I, rei da Inglaterra e duque de 

Aquitânia, e Eleanor de Castela, em 1306 foi por sua vez nomeado duque de 

Aquitânia. Ascendeu ao trono da Inglaterra, em 1307, após a morte de seu pai, 

governou até 1327, quando foi deposto pelo Parlamento britânico. Como o 
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no mês de janeiro de 1308 e encarcerados nos castelos de Newcastle, York, 

Lincoln, Cambridge, Warwick e Canterbury. "Neste castelo também foram 

conduzidos William de la More, Mestre da Ordem dos Templários da 

Inglaterra, e outros oficiais da Ordem, sob detenção no Templo Ewell". 

Muitos outros templários, no entanto, não se entregaram, e se mantiveram 

livres de detenções simples. 
 

 
 

Abadia de Kirkstall 
 

Os interrogatórios ocorreram muito lentamente e não recorreram à 

tortura porque a lei inglesa não o permitia. 

Mas os inquisidores enviados pelo Papa, intrigado com a atitude 

benevolente das autoridades inglesas insistiram ao rei e o arcebispo de 

Canterbury, para que fossem autorizados a proceder de acordo com a lei 

eclesiástica, que precisamente previa o uso da tortura. O Papa estava muito 

descontente com esta situação imprevista, e em 23 de dezembro de 1310, 

decidiu escrever ao rei da Inglaterra, oferecendo-lhe "o perdão dos pecados 
                                                                                                                                                                  

duque de Aquitânia, Eduardo II era súdito do rei da França Filipe IV, o Belo, 

mas a morte deste último, que ocorreu em 1314, não fez homenagem ao seu 

sucessor Luis X. O pai de Eduardo II, Eduardo I, Plantagenet em 1297 com 

Guido I de Dampierre, conde de Flandres, fez a guerra ao rei da França, Filipe 

IV, forçando o último para enfrentar os gastos militares maciços que levou a 

França à beira da falência. Para selar a paz, concluída em 1298, Felipe IV 

concede como esposa a Eduardo I, que era viúvo, sua irmã Margaret e ao filho 

deste último (o futuro Eduardo II) sua filha Isabella. 
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e eterna misericórdia de Deus" se o julgamento dos Templários fosse 

transferido a Poitou, continente da coroa inglesa, mas sob domínio do rei 

da França. 

O objectivo era o de ser capaz de fazer uso de tortura. 

Mas desde que isso não era possível, como Eduardo II, em alguns 

casos, autorizou o uso da tortura, inquisidores papais, não serem capaz de 

obter confissões diretas das partes interessadas, fez uso extensivo de 

evidência externa, com o único objetivo de espalhar boatos ou sensações 

em parte com o objetivo de desacreditar a Ordem. 

Por exemplo, enquanto na França (onde fez uso extensivo de tortura) 

foram coletadas apenas seis evidências externas de um total de 231 

declarações que foram recebidas, na Inglaterra, em comparação com 144 

depoimentos dos Templários, foram coletadas 60 evidências externas e, 

destas, apenas seis foram feitas por não clérigos. 

Na Inglaterra, as investigações não tinham progredido como esperado 

pelo papa e, portanto, também para agradá-lo, em 1311 foi feito um 

compromisso: “todos os Templários britânicos teriam afirmado que a 

Ordem se tornou tão desacreditada que seus membros já não podiam 

emendar-se. "Como resultado, "todos aqueles que permaneceram na 

prisão, mas dois, declararam publicamente repudiar todas as heresias e 

exigiram arrependimento, perdão, absolvição e reconciliação com a 

Igreja. Aqueles que puderam fizeram um juramento sobre os degraus da 

Catedral de São Paulo, enquanto a instrução sobre os idosos e enfermos 

feita em Barking, na igreja dedicada à Virgem. Foi-lhes concedida uma 

pensão  e foram enviados para mosteiros em todo o país”
14

. 

William de la More, Mestre da Inglaterra, e o Preceptor de Auvergne, 

Humberto Blanc, que no momento das prisões estavam na Inglaterra, 

acreditando-se totalmente inocentes, recusaram a absolvição e terminaram 

seus dias em cadeias na Torre de Londres. De la More morreu no mês de 

fevereiro 1311. 

 

Chipre 

Em Chipre, onde possuíam várias fortalezas e vastas propriedades, os 

Templários, após a perda da Terra Santa, onde transferiram suas sedes. Era 

o rei de Chipre e Jerusalém Henrique II de Lusignano, que subiu ao trono 

em 1285 com a idade de quatorze anos, sob a tutela de seu tio Baliano de 

Ibelin. 
                                                 

14  E. Lord, “Knigts Templar in Britain”. 
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Após a morte deste último, que ocorrida em 1306, Amalrico, Senhor de 

Tiro e irmão de Henrique II, com o apoio da nobreza de Chipre, se 

autonomeou governador de Chipre, e em junho de 1307, em Nicósia, após 

o exílio irmão Henrique impôs o seu reconhecimento às Ordens militares 

na ilha. Pelos Templários participou o Marechal de Chipre, Aimé de 

Oisilly, porque o grão-mestre Jacques de Molay tinha sido convocado pelo 

papa. 

Isso levou muitos a acreditar que cronistas contemporâneos, que 

Henrique II foi deposto com o apoio decisivo dos Templários. Em vez 

disso, o direito a pedido da rainha-mãe, que temiam que entre seus dois 

filhos estivessem em conflito, às ordens militares absteve-se de se aliar 

com um ou outro candidato. 

Mas o desempenho dos Templários deixou um pouco irritado Amalrico, 

quem, quando, no mês de abril 1308 recebeu a bula "Pastoralis 

praeminentiae", negociando com Clemente V a prisão dos Templários em 

troca do reconhecimento de seu novo cargo de governador de Chipre. 

O Marechal do Templo não aceitou a decisão do Papa, feita por 

Amalrico, e ordenou aos seus homens para fecharem-se em seus castelos, 

prontos para resistir. Somente após laboriosas negociações, se renderam 

em 01 de junho de 1308, mas não foram presos, foram entregues sob 

vigilância dirigida, em seus castelos de Limassol, Khirokitia e 

Yermassoyia. 

O julgamento dos Templários começou no dia 1 de maio de 1310 e 

terminou em junho. Enquanto isso, após o assassinato de Amalrico, 

provavelmente ocorrido a 5 de junho de 1310, Henrique II foi capaz de 

recuperar o poder, mas também por acreditar que quatro anos antes de os 

Templários tinham favorecido a ação de seu irmão Amalrico, não fez nada 

para se contrapuser às ordens do Papa. 

Durante o processo, sob a presidência de Pedro, bispo de Limassol, 

foram ouvidos 76 Templários
15

 e numerosas testemunhas, muitos dos quais 

eclesiásticos. Não recorreu à tortura, nem a perseguição desumana ou 

prisão. 
 

“Todos os interrogados apoiaram a inocência da Ordem e dos 

seus membros; negaram qualquer tipo de abraços obscenos, 

admitindo apenas a troca de beijo fraternal no momento da 

                                                 

15  Eles foram levados a julgamento 47 cavaleiros, 24 sargentos, dois priores, um 

capelão sacerdote e dois artilheiros. Recebemos os relatórios de seus 

interrogatórios e os de testemunhas externas. 
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imposição do manto, eles explicaram que o cordão que rodeava 

noite e dia não tinha tocado nenhum ídolo e foi usado como uma 

promessa de castidade; rejeitou a acusação de adorar os ídolos 

de estranhos cabeças monstruosas, dizendo que as únicas 

cabeças que adoravam eram os de Santa Eufemia e São 

Policarpo, relíquias preservadas na fortaleza de Castelo 

Pellegrino (Athilit) na Terra Santa, a partir do penúltimo grão 

mestre Thibaud Gaudin, a Chipre junto a outros  e o  tesouro da 

Ordem, quando eles se retiraram do Reino Latino de Jerusalém. 

Todos concordaram que o grão-mestre e os tutores poderiam 

absolvê-los apenas pelos pecados cometidos contra a Regra da 

Ordem, e para serem absolvidos de seus pecados, como todos os 

cristãos, tiveram de confessar aos seus sacerdotes e outros 

capelães religiosos. A proibição de deixar a Ordem para entrar 

em outra, sem a permissão do grão mestre eo capítulo não era 

específico da Regra do templo, mas foi incluído em todos os 

estatutos da medievais das  ordens monásticas. A Ordem de São 

João tinha essa cláusula”
16

. 
 

Todos os Templários foram absolvidos e isso provocou a forte reação 

de Clemente V, que enviou um representante para refazer o processo, e 

com ordens para fazer uso de tortura, se necessário. 

Provavelmente, o segundo julgamento não foi efetuado por João XXII, 

sucessor de Clemente V, em 1317, ele escreveu uma carta contundente ao 

Ernico II, convidando-o para ajudar o Bispo de Limassol a transferir ativos 

aos Hospitalários Templários, e, especialmente, para remover a cruz e 

manto, para uma Ordem que também desejava guardar pra a memória. 

Parece que só na preceptoria Limassol os Hospitalários encontraram 

em Bisanti 620.000 barris de ouro e prata, mais de 100 barris cheios de 

pregos e ferraduras, 980 couraças, bestas 970 e 640 capacetes de ferro. 

São escassos, no entanto, a notícia sobre o destino dos últimos 

templários; é provável que alguns, sob as ordens de Jacques de Molay, 

antes de prisões efetuadas por ter ido lutar em Rhodes, juntamente com os 

Hospitalários. Outros podem ter sido ajudados a voltar para ao Ocidente, e, 

talvez, agrega às novas ordens militares-religiosas estabelecidas na 

Península Ibérica (Montesa em Aragão e de Cristo em Portugal). Outros, 

apesar da absolvição, permaneceram na prisão. 
                                                 

16  Loredana Imperio, "Il tramonto dei Templari – Il processo di Cipro: uomini e 

vicende dell’Ordine nei suoi ultimi anni di vita" – Ed. Penne e Papiri (1996). 
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Italia 

Na Itália, onde na Preceptoria eram menos numerosos do que aqueles  

na França ou na Península Ibérica, o pedido enviado pelo Papa foi 

recebido de forma diferente, de acordo com a orientação política local. 

Formado, no entanto, sete comitês diferentes de investigação para 

satisfazer as diferentes orientações políticas na península. 

Em Veneza, os Templários foram presos e as investigações não foram 

realizados por clérigos, mas pela autoridade civil. 

No reino de Nápoles Carlos II, de Anjou ela se adaptou rapidamente 

aos procedimentos seguidos na França. Ele fez prender os Templários, os 

havia torturado e 48 deles foram mortos. 

Há muitos documentos recebidos sobre as detenções dispostos em 

domínios pontifícios. Sabemos que "a comissão presidida pelo Bispo de 

Sutri e o Mestre Pandolfo de Sabellus viajou pela região, visitando entre 

outubro 1309 e julho de 1310. Roma, Viterbo, Spoleto, L'Aquila, Chieti, 

Albano, Tivoli e Palombara. Os resultados dessa longa peregrinação, no 

entanto, eram insignificantes já que a maioria dos Templários presos 

recusaram-se a defender a Ordem e a prestar depoimento, enquanto as 

testemunhas de fora não forneceram  informações dignas de nota. Apenas 

alguns confessaram sob tortura ter negado a Cristo e cuspir na cruz, 

apontando também para a adoração de ídolos”
17

. 

Em Ravenna
18

, no entanto, sob a liderança do arcebispo Rinaldo da 

Concorezzo, foi comemorado o único processo em que não foi recorrido o 

uso da tortura. 

Rinaldo examinou pessoalmente vários cavaleiros da Precptoria de 

Bologna e Ravenna e, no final, reconhecendo-os inocentes, foram 

absolvidos de todas as acusações los e colocá-los livres. Isso irritou o papa, 

que lhe ordenou para refazer o processo e fazer uso da tortura. 

O arcebispo recusou ainda iniciou os preparativos para participar no 

Concílio de Viena; Arcebispo de Pisa e do Bispo de Florença, no entanto, 

conformados com as diretrizes do Papa e no mês de setembro 1311 

começou a novas investigações, fazendo uso de tortura. 

Clemente V em seu próprio caminho retaliou e "na medida do possível, 

                                                 

17  Malcolm Barber: “Processo ai Templari” – Ed. ECIG (1998), pag. 267. 

18  Ravenna em importância era a segunda episcopal italiana. Seu arcebispo gozava 

de antigos privilégios, incluindo o de sentar  à direita do papa durante os 

concílios ecumênicos. 
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tentou derrubar o veridito do arcebispo de Ravenna a partir de decisões 

tomadas pelo Conselho de Vienne. Ela não foi feita para sentar-se ao lado 

direito do papa, como antigo direito, mas em conjunto com os cardeais e 

arcebispos. Além disso, a chefe do Comitê tinha de conciliar o exame das 

atas do processo, nomeando Patriarca de Aquileia, Italia no inquérito que 

foi entregue ao mesmo Rinaldo. Finalmente, para a transferência de 

vários ativos Templaros da Ordem de São João, na mesma província de 

Ravenna, não nomea mais o arcebispo de Ravenna, mas o fiel abade de 

Pomposa”
19

. 
 

 
 

O arcebispo da Rinaldo Concorezzo 
 

Após a supressão da Ordem, entre os meses de julho e agosto 1312, em 

nome dos Hospitalários da qual ele pertencia, tomou posse dos bens dos 

Templarios de Bologna, e conseguiu até então por curadores nomeados 

pelo Rinaldo da Concorezzo. 

Em um pergaminho de 8 de outubro 1313, mantidos no Arquivo do 

Estado de Bolonha e sobre a nomeação de um árbitro na transferência de 

propriedade dos bens dos Templários, é citado por um certo Pietro Monte 

Acuto, ex-tutor dos Templários para Bolonha e Modena. 

De acordo com o estudioso Giampiero Baths "pode-se supor que Pedro 

de Bolonha, que desaparece misteriosamente de prisões em Paris no início 

de maio 1310, é o mesmo Pedro, tutor presente no conselho provincial de 

                                                 

19  Giampiero Bagni: "Templari a Bologna: Sulle tracce di frate Pietro" - Ed Penne 

e Papiri (2012), pag. 30. 
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Bolonha, em meados de junho de 1311, a mesma pessoa, nascida em 

Monte Acuto nos subúrbios de Bolonha, que aparece neste documento com 

firma reconhecida em outubro de 1313, que é o preceptor dos Templários 

para Bolonha e Modena, com a qualificação adicional de camareiro do 

arcebispo de Ravenna; que, finalmente, é o mesmo como mencionado nas 

dall'Alidosi do século XVII. como Pedro Roda, preceptor geral da ordem, 

em seguida, passou para os Cavaleiros de Malta e da qual ele mostra a 

inscrição lápide com a data da morte do 1329”
20

. 

 

A MANUTENÇÃO DOS TEMPLÁRIOS 

A partir da data da prisão, e até 1312, os montantes necessários para a 

manutenção dos Templários foram retirados do tesouro do Templo; Este 

sistema manteve-se em vigor mesmo após 1312 para a manutenção dos 

Templários franceses condenados à prisão perpétua. 

As condições de detenção, geralmente muito duras, variou de acordo 

com a localização. Em Chipre, por exemplo, apesar das absolvições, 

muitos Templários estavam prisioneiros em seu antigo castelo Khirokitia, 

onde alguns deles morreram, incluindo pela idade, incluindo o velho 

marechal da Ordem  Aymon Oiselay, morreu provavelmente em.1316. 

Melhor sorte tiveram os cavaleiros de origem aragonesa detidos em 

Chipre, porque para eles, o interesse do rei James II, foram autorizados a 

voltar para casa, onde eles poderiam até mesmo negociar o valor da sua 

pensão. 

Em toda a cristandade os demais foram absolvidos e reconciliados com 

a Igreja, mas forçados a viver nas suas antigas casas ou com os 

Templários, que passara aos Hospitalários, ou aos conventos. Na Inglaterra 

o Irmão Roger Dalton, que havia passado toda a sua carreira na 

administração de uma "granja" pertencente ao Comenda de Denney, em 

Cambridgshire, após a dissolução da Ordem mudou-se para um mosteiro 

na diocese de Ely. Mais tarde, ele entrou para o serviço dos Hospitalários, 

para os quais, pelo menos nos próximos 26 anos, administrou a mansão de 

Ashley, em Cambridgshire. 

Em Aragão de 1312 havia 19 casas que abrigavam ex Templários; 

outros foram adicionados mais tarde. 

Absoldos os templários também foi reconhecida uma pensão, por vezes 

significativas, em relação ao seu status. Inicialmente, essas pensões foram 

retirados do tesouro dos Templários ou das rendas das casas em que 
                                                 

20  Ibidem, pag. 34. 
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residiam. Este sistema foi adotado na Irlanda, onde eles recorreram as 

casas de Kilclogan, Crook e Kilbarry. Quando aos Hospitalários entraram 

na posse dos bens dos Templários, tinham que tomar também a 

responsabilidade por essas pensões. 

 
 

Na Inglaterra, onde até em 1338 foram pagas pensões aos doze 

templários, estas foram as mesmas para todos, enquanto que em Aragão, 
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ambas as autoridades civis e religiosas, foram indulgentes para com os 

antigos templários, alguns dos quais sequer foi concedido privilégio de 

negociar o valor das suas pensões e concessão de outros privilégios. 

Por exemplo Ramão Sa Guardia, ex-tutor de Mas Deu, em Roussillon, 

em 1313, depois de ter sido absolvido, foi autorizado a viver em sua antiga 

preceptoria “sem pagar aluguel e com a capacidade de recolher e produzir 

a partir do fruto das árvores, mas apenas para consumo próprio; além do 

que poderia adquirir lenha, para si e para os seus companheiros, nas 

florestas de Mas Deu e outros locais que dependiam dele, mas sem causar 

danos”. Além disso, eles foram premiados com uma pensão anual de 7.000 

em dinheiro de Barcelona. Pierre de Saint Juste, no entanto, recebeu 

apenas 2.000, enquanto doze dos dezesseis irmãos hospedados no Mas 

Deu foram pagos com apenas 500. Em 1329 a preceptoria Mas Deu ainda 

abrigava nove ex-templários em 1350 e ainda está vivendo o último 

sobrevivendo Templario da região de Roussillon. A Dalmau de Rochabert, 

irmão do arcebispo de Tarragona, em dinheiro que foram pagos 8.000. 

A partir de uma pesquisa realizada pelos Hospitalários, descobriu-se 

que em 1319 a direção do hospital mantinha 109 ex-templários que 

residiam nas províncias da Catalunha e Aragão. 

Singular é o caso do templario Bernard de Fontes. Este, depois de ter 

sido condenado a permanecer em Lerida (hoje Catalunha), em 1310, ele 

fugiu e se refugiou em Tunis, tornando-se o líder de uma milícia mantida 

pelo rei de Tunis e formada por cristãos. Reapareceu em Aragão em 1313 

como um embaixador do Rei de Tunes, teve a oportunidade de negociar 

sua absolvição, mesmo recebendo como seguro uma pensão anual de 3.000 

em dinheiro de Barcelona e acolhido na casa de Gardeny. 

Em seguida, ele voltou a Tunísia com alguns representantes de 

aragoneses, que lhes permitiram concluir com o rei da Tunísia, em 1314, 

um acordo de comércio de dez anos. Em 1315 ele retornou à Catalunha, 

para instalar-se definitivamente em Gardeny. 

As disposições contidas na Bula Papal "Considerantes dudum" 

encontraram aplicações precisas. De fato, a partir de um relatório de 25 de 

outubro de 1313, do sul da França, ficamos sabendo que “o pároco 

Guilherme de Saint-Laurent foi a nome de Dom Bertrand Nîmes Castelo 

Alais, quando, a pedido específico de Clemente V pediu aos Templários 

religiosos ainda torturados, em agosto de 1313, que, no espaço de 14 

meses, uma vez que tinha vinte e nove anos, teve a pena reduzida a vinte e 

um anos, perguntando-lhes se queriam continuar com a afirmação feita na 

última confissão. Else consentiram, deu-lhes a absolvição, mas reservou 
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ao bispo a estabelecer a penitência, e o bispo os entregou a prisão 

perpétua”. 

Com o passar do tempo, muitos templários passaram a a viver uma vida 

humilde e à atenuação da lembrança de sua má reputação adquirida nos 

processos, diminuído a pena a ponto de que era possível ter mesmo um 

gesto de piedade. E assim a 01 de maio de 1321 o Papa João XXII 

concordou que o padre templario Pons de Buris, da diocese de Langres, 

condenado pelo Conselho provincial de Sens, após doze anos de dura 

prisão, tendo feito penitência suficiente, foi autorizado a celebrar os ofícios 

divinos. 
 

 
 

Reconstrução do castelo de Gardeny 
 

Na França não foi proposta pena com os ex-templarios. No entanto, 

uma pesquisa realizada pelos resultados de renda dos Hospitalários da casa 

de Bertagnemont en Laonnois, na Lorardia, certificada a presença de dois 

ex-Templarios no Hospital, e duas mulheres, ambas chamadas Maria, "uma 

vez que eram irmãs do Templo". Outras cinco irmãs, um irmão e um 

oblato, em vez disso viviam em outras duas casas de Lannois, Thori e Pui-

Seux-sous-Laon. 
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Nem todos os Templários, pelo menos fora da França, que de acordo 

com os ditames da bula “Considerantes dudum”, foram condenados. Em 

Aragão, por exemplo, muitos se alistaram na Ordem de Montesa
21

 

especialmente formada após a supressão da Ordem do Templo, outros 

estavam a serviço de príncipes e nobres como administradores de seus 

bens, outros voltaram à pirataria. 
 

 
 

João XXII 
 

Muitos eram casados e tinham filhos, enquanto outros levaram uma 

vida dissoluta. Em 1314 James II de Aragão teve que informar ao 

arcebispo de Tarragona que alguns templarios de Berengário de 

Pulcronisu, que tinham sido autorizados a viver  na preceptoria Gardeny 

                                                 

21  A Ordem de Montesa é uma antiga ordem religiosa-militar dinástica Ibérica feita 

em 1587. Desde o século XII, os reis aragoneses tinham feito uso dos serviços 

dos Cavaleiros Templários para defender seus domínios contra os mouros. Após 

a supressão da Ordem, decretado pelo Papa Clemente V, em 1312, James II, de 

Aragão obtém do Papa João XXII a autorização para utilização dos bens dos 

cavaleiros presentes no seu reino para criar uma nova ordem militar, dedicada à 

Virgem e com sede no castelo de Montesa, em Valência: o papa aprovou a 

fundação com a Bula de 10 de junho 1317. Em 1587 a ordem foi unida à Coroa 

de Espanha e o cargo de Grão-Mestre foi feito hereditário. 
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para levar uma vida honesta, vivendo com uma concubina desde que não 

tivessem cometido atos desonestos e vergonhosos. Como este tinha 

alienado os fiéis da capela local, uma vez muito popular, o rei perguntou o 

arcebispo de pôr fim a este estado de coisas. Mesmo antes de outro 

templario de Aragão, Martin de Frigola, havia sido condenado por estupro 

e outros crimes graves. Uma vez que não um caso isolado, em 1317 João 

XXII convidou o arcebispo de Tarragona em incluir os ex-templarios a 

viver nos lugares que tinham lhes tinha sido atribuídos, mostrando que eles 

ainda estavam ligados ao votos monásticos e, portanto, teriam que pagar a 

obediência aos seus superiores religiosos. 

Todos estes crimes dos ex-templarios, e que não dizia respeito apenas a 

Aragão, causou confusão e desconforto entre os Hospitalários que, no 

entanto, tiveram de apoiá-los. Eles queixaram-se ao Papa, que, em 

dezembro de 1318, ele fez duas normas: a primeira de pensões reduzidas e 

reduzir os custos suportados pelos Hospitalários, ele ordenou que vários 

ex-templários para se deslocarem a outros mosteiros; com as outras 

medidas, a bula "Para libenter haec" de 17 de dezembro, ordenou bispos 

para forçar os antigos templários que tinham casado, para voltar para o 

convento e tomar o hábito monástico, com tudo o que este gesto 

significava. 

O papa também pediu aos bispos para advertir os infratores que tinham  

trinta dias, forçando-os a se retirar no prazo de três meses, em mosteiros 

autorizados a recebê-los, onde seriam tratados de acordo com o seu estado 

eclesiástico, enquanto os leigos seria bem-vindos como convertidos. 

Aqueles que não tinham obedecido essa disposição no tempo previsto 

perderiam a pensão. 

Não temos muita informação sobre a aplicação efectiva destas 

disposições. Sabemos que o arcebispo de Tarragona proibia ex-templários 

“a participar de guerras, e a lidar com questões e templários em usar 

roupas chamativas, e caras, o que não era digno do status de monges”. 

A 16 de abril de 1319 Guillaume de Roussillon, bispo de Valence e 

Morrer em Provence, obrigou a três ex-templarios a deixar suas esposas e 

entrar para um convento, enquanto em Aragão, Berengário de Saint-

Michel foi suspenso por se recusar a entrar no convento. 

De acordo com Pedro Martin de Oros, comandante da hospitalário do 

castelo de Amposta, em Tarragona (Espanha), o mau comportamento de 

alguns ex-templários foi devido ao fato de que eles possuírem muito 

dinheiro e não tinham nada para fazer, e que os levou a ter uma vida 

luxuosa e desonesta. 
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Pelas mesmas razões, em Portugal, o mestre da Ordem recém-criada da 

Cavalaria de Cristo, que haviam sido transferidos todos os ativos dos 

Templários no país, ele não aceitaram o ex-templario Velasco Fernandez 

até depois da intervenção do Papa, que os forçou a hospedá-lo para sempre 

em um mosteiro. 

Na Inglaterra, as coisas não pareciam ser de outra forma, e não era raro 

o contraste entre ex-autoridades templárias e religiosas, alguns deles 

alojados na abadia Kirkstall, West York Shire, fugiram, aparentemente 

devido à negligência dos monges desinteressados. 

No reino de Nápoles, em 1318, João XXII impôs aos franciscanos e 

dominicanos a apoiar sobreviventes os templários locais, para os quais 

foram confirmados votos monásticos, que os impediam de se casar. 

Depois de 1324, os Papas já não emitiram qualquer ação sobre esta 

questão; provavelmente as disposições até então emitidas sobre o 

tratamento e manutenção dos antigos templários estava plena aplicação, ou 

simplesmente seu desaparecimento natural e o enfraquecimento da 

memória da má reputação adquirida durante o processo tinha bastante 

reduzido o problema. 

Mas o que aconteceu com os templários que permaneceram presos dos 

muçulmanos após a perda da Terra Santa? 

Em “Liber de itinere Terrae Sanctae” o peregrino alemão Ludolf von 

Suchen  em seu relatório feito em 1340, perto do Mar Morto, dois 

templários seniores, um da Borgonha e outro na região de Toulouse. Eles 

haviam sido capturados no Acre e depois de uma longa pena de prisão 

havia sido liberados, trabalhando para o sultão. Enquanto isso, eles se 

casaram, tiveram filhos e ignororam o fim triste que atingiu sua Ordem. 

Voltaram para casa no ano seguinte, apos a passagem de von Suchen. 

Gerard de Chatillon, um nativo da diocese de Besançon, foi capturado 

em 1302, em vez de a ilha Rouad, em frente à costa da Síria. Depois de 37 

anos de prisão e foi liberado entre 1339 e 1340, voltou para a França, onde 

ficou livre e foi premiado com uma pensão de 300 libras francesas. Mas, 

como a direção do Hospital de Auvergne acreditava que quantia era 

excessiva, por intervenção do Papa Bento XII foi reduzida para 180 libras. 

Em 1315 mais três Templários mantidos em cativeiro no Egito foram 

libertados através dos esforços de James II, de Aragão. Eles incluíram 

Dalmau de Rocabert, que tinha sido feito prisioneiro em Rouad, e 

Guillaume de Hostarlich, que tinha sido capturado em Tripoli dois anos 

antes da perda da Terra Santa. 
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Mais trágico foi o fim do Grão-Mestre, Jacques de Molay e outros 

dignitários do Templo. Eles nunca renunciaram a suas confissões, mesmo 

antes da Comissão Pontifícia, então, eles continuaram presos a uma das 

categorias definidas na bula "Considerantes dudum", e foram absolvidos e 

reconciliados com a Igreja, e para mais em Chinon, em agosto de 1308, 

haviam sido absolvidos da acusação de heresia pelos três cardeais enviados 

pelo Papa Clemente V. 
 

 
 

O castelo de Gisors 
 

Mas o Papa estava agora cansado: um câncer de estômago o debilitava, 

dia após dia, e certamente não tinha força para fazer uma afronta a Filipe 

IV absolvendo-os e colocando-os na vida monástica. Então, depois de ter 

abandonado os Templários à sua sorte, 22 de dezembro de 1313 nomeou 

uma comissão composta pelo cardeal Nicolas de Fréauville, Arnaud 

d'Auch e Arnaldo Nouvel, a qual foi dada a tarefa não para julgar os 

líderes Templários, mas em notificar “o juízo de absolvição ou de 

condenação, e de impor uma sentença exemplar em caso de falha”. 

Dos dignitários templários, hospedados na torre de Gisors, agora 

tinham permanecido quatro; Raimbaud de Caron, preceptor de ultramar, 

provavelmente havia morrido na prisão. Eles foram entrevistados pela 

comissão e confirmaram todas as confissões que haviam feito desde a sua 

detenção. Portanto, para acabar de uma vez por todas - e diante do povo - 

toda a questão dos Templários, na igreja de Notre Dame foi criado um 
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palco no qual a manhã de segunda-feira, 18 de março de 1314, na presença 

do Cardeal Philippe de Marigny, os componentes da Comissão Pontifícia e 

outros prelados especialistas em direito canônico e direito eclesiástico, que 

levaram o a julgamento o Grão-Mestre Jacques de Molay, o Preceptor da 

França Hugues de Pairaud, o preceptor da Normandia Geoffroy de Charny 

e preceptor da Aquitânia e Poiteau Geoffroy de Gonneville. 

Estes, ante os prelados e os inúmeros espectadores que vieram ver a 

cena, eles confirmram nunca tinha feito as confissões. Mas, um dos 

cardeais se  dirige ao povo e anuncia que os Templários foram condenados 

à prisão perpétua, o Grão-Mestre e Preceptor da Normandia se levantaram 

e gritos, protestaram contra o cardeal que acabara de proferir o acórdão, e 

contra Cardeal de Sens, declarando que tudo o que tinham confessado 

durante o interrogatório era falsa e havia sido extorquido por tortura. Os 

dois outros dignitários, Hugues de Pairaud e Geoffroy de Gonneville, 

ficaram em silêncio. 

Escreve o continuador da Crônica de William de Nangis: 
 

“E, em seguida, os cardeais entregaram nas mãos do reitor de 

Paris até o dia seguinte, quando eles decidiriam. Assim que soube 

da notícia, o rei foi, então, em seu palácio consultando os 

membros sábios de seu conselho, mas tentou evitar o contato com 

a igreja, e ordenou que os dois templários fossem queimados na 

fogueira, no mesmo dia, às vésperas, em uma ilhota Sena 

localizado entre os jardins reais e igreja dos eremitas de Santo 

Agostinho. E eles pareciam tão decididos a suportar as chamas 

com tranquilidade e coragem, para despertar admiração e temor 

em espectadores para a equanimidade com a qual a enfrentar a 

morte e firmeza mostrado na negação final. Os dois outros 

dignitários foram trancados na prisão, conforme estabelecido 

pelo acórdão”. 
 

Godofredo de Paris, clérigo do rei, assistente da execução: o seu 

testemunho foi feito de imediato. “Ele conta que, diante do rogo, Jacques 

de Molay se desvestiu somente do manto e tirou a camisa. Seu semblante 

era sereno. Foi atado ao madeiro. Solicitou que se lhe deixassem livre as 

mãos para uma oração. Quis tambem que fosse colocado de frente a igreja 

de Notre Dame”
22

. 

 

                                                 

22  George Bordonove: "La tragedia dei Templari" – Ed. Bompiani (2001), p. 328. 
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Para o atendimento, funcionários reais não perceberam que a ilha do 

Sena não estava nos jardins reais, mas era propriedade do convento 

agostiniano de Saint-Germain-des-Pres, e porque nos meses seguintes o rei 

tinha de garantir o registro com os monges do mosteiro que a execução dos 

Templários, para o fato de que ele foi realizado na ilha, não afetava seus 

direitos de propriedade. 
 

 
 

Jacques de Molay na fogueira 
 

O Preceptor da França Hugues de Pairaud e o preceptor da Aquitânia e 

Poiteau, Geoffroy de Gonneville voltaram a prisão. A última coisa ouviu 

foi de Hugues de Pairaud, preso em Montlhery, ja que ele foi interrogado 

novamente em 1321 a fim de fornecer informações sobre um tesouro 

pessoal que, pouco antes das prisões em 1307 tinha sido confiado a uma 

pessoa de confiança. 

 

O fim da torturadores 

Mas que fim tiveram os principais atores da ação político-judicial que 

levaram à supressão da Ordem do Templo? 

Guilherme de Nogaret, que já em 1291 ensinou direito na Montpellier e 

logo se tornou chanceler de Filipe, o Belo, morreu em 1313, e, portanto, 

não teve nenhum papel no último período dos dignitários da Ordem. 
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Guilherme de Plaisians, advogado em Montpellier e de 1303 ao serviço 

do rei de França, também morreu em 1313. 

Clemente V, com um tumor no estômago, sentindo-se perto do fim,  

decidiu voltar para Bordeaux.  Mas tão logo depois que cruzou o vale do 

Ródano, morreu em 20 de abril de 1314, em Roquemaure. Parece que a 

ponto de morrer se arrependeu da conduta tida contra a ordem do Templo, 

e que, ao lado da cama de seu quarto em Avignon, tinha uma cópia da 

Regra. 
 

 
 

A tumba de Clemente V (Uzeste) 
 

 

 
 

Felipe IV cai do cavalo 



 

33 
 

 

Na noite seguinte de sua morte, seu corpo não foi velado. As velas 

caídas sobre o cadafalso queimaram o cadáver, que mais tarde foi 

transferido para o feudo da família de Uzeste, perto Basaz. O Cardeal 

Gaillard de la Mothe, fez erigir um magnífico mausoléu que, no entanto, 

foi saqueado e destruído pelos huguenotes em 1577. 

Felipe IV durante uma caçada na floresta de Fontainebleau caiu do 

cavalo,  causando um acidente vascular cerebral.  
 

 
 

O enforcamento de Enguerrand de Marigny 
 

Parece que a ferida que ele adquiriu, embora não fosse grave, porem ele 

foi infectado e o rei morreu de gangrena em 29 novembro 1314. Durante a 

Revolução Francesa alguns manifestantes entraram no templo de Saint-

Denis, em Paris, pegaram seus ossos do sarcófago e jogaram-no em um 

buraco, cobrindo-os com cal. 

Enguerrand de Marigny, o irmão do arcebispo de Sens, Felipe, e feroz 

acusador dos Templários, durante a guerra contra Flandres, tendo sido 

nomeado para negociar a paz, foi acusado de corrupção. Charles de Valois, 

irmão de Filipe IV, denunciou-o ao rei, mas eles apoiaram. Morto Felipe 

IV, Enguerrand de Marigny foi preso por ordem de Luís X, o filho e 

sucessor de Filipe IV. Luiz estava disposto a mandá-lo ao exílio em Chipre 

por corrupção, mas Charles fez adicionar a acusação de bruxaria e o 



 

34 
 

condenou a ser enforcado. A sentença foi executada na praça de 

Montfaucon em 30 abril de 1315 e o meio-irmão Felipe teve de assistir, 

impotente a execução. 

 

* * * * * * * 
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ANEXO 1 

 

Texto da Bula em latim "considerantes Dudum” (*) 
 
Clemens episcopus servus servorum Dei, ad certitudinem presentium et memoriam 

futurorum. 

 

Considerantes dudum inquisitiones et processus varios, de mandato sedis apostolice 

per universas partes christianitatis contra ordinem quondam militie Templi et ipsius 

síngulas personas habitos, sive factos super heresibus de quibus ipsi erant graviter 

infamati et specialiter super eo quod fratres eiusdem quondam ordinis, dum in ipso 

recipiebantur. Ordine ac interdum post receptionem eorum, Christum negare et in eius 

opprobrium super crucem sibi ostensam spuere et eam interdum conculcare pedibus 

dicebantur, quodque generalis magister ipsius ordinis, visitator Francie, ac maiores 

ipsius ordinis preceptores, necnon et quamplures fratres eiusdem in iudicio confessi 

fuerunt de heresibus supradìctis, quodque ipse confessiones dictum. ordinem valde 

suspectum reddebant; attendentes insuper infamiam divulgatatam, suspitionem 

vehementem, necnon prelatorum, ducum, comunitatum, baronum, ac comitum regni 

Francie insinuationem clamosam, grave quoque scandalum ex predictis contra ordinem 

prelibatimi subortum, quod non videbatur posse sedarí, eodem ordine remanente; 

animadvertentesque multas alias iustas rationes et causas, que ad id nostrum moverunt 

animum, de quibus in processu super hoc habito continetur; cum gravi cordis 

amaritudine ac dolore, non per modum diffinitive sententie, cum eam super hoc 

secundum inquisitiones et processus predictos non possemus ferre de iure, sed per viam 

provisionis et ordinationis apostolice, prefatum quondam Templi ordinem ac eius statum, 

habitum, atque nomen substulimus, removimus et cassavimus ac perpetue prohibitioni 

subiecimus, sacro concilio approbante, personas et bona eiusdem ordinis ordinationi et 

disposizioni sedis apostolice reservantes, per hoc tamen processibus factis vel faciendis 

circa singulares personas aut fratres eiusdem quondam ordinis, per diocesanos 

episcopos et provincialia concilia, prout per nos alias ordinatum extitit, noluimus 

derogari. Nunc igitur volentes circa singulares easdem personas aut fratres, plenius 

sicut expedit providere fratres ipsos omnes preter magistrum quondam dicti ordinis, 

visitatorem Francie, et Terre Sancte, Normannie et Aquitanie ac Pictavie et provincie 

Provincie magnos preceptores, quos dudum díspositioni nostre specialiter reservavimus, 

et fratrem Oliverium de Penna dícti quondam ordinis militem, quem ex nunc dispositioni 

sedis apostolice reservamus, íudicio et dispositioni conciliorum provincialium, sicut et 

actenus fecimus, duximus relinquendos; volentes iuxta diversitatem conditionum 

ipsorum per eadem concilia cum eis procedi, videlicet, quod illis, qui sunt iam 

supradictis erroribus sententialiter absoluti vel imposterum, exigente iustitia 

absolventur, de bonis prefati quondam ordinis, unde iuxta status sui decentiam 

substentari valeant, ministretur; circa eos autem, qui de prefatis erroribus sunt confessi, 

consideratis eorum conditionibus modoque confessionis eorum pensato, volumus a 

prefatis conciliis, prout eorum circumspectioni videbitur, rigorem iustitie cum affluenti 

misericordia mitigar; circa impenitentes et relapsos, si qui, quod Deus avertat inventi 

fuerint inter eos, iustitia aut censura canonica observanda; quoad illos vero, qui etiam 
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suppositi questionibus, se predictis esse involutos erroribus negaverint, per eadem 

concilia servari et fieri volumus, quod iustum fuerit et equitas canonum suadebit. Eos 

autem cum quibus adhuc non est super dictis erroribus inquisitum et qui sub manu vel 

potestate ecclesie non habentur, sed sunt forsitan fugitivi, sacri approbatione concilii, 

presentium tenore citamus, ut a die presenti, infra annum, quem ad hoc eis pro termino 

preciso et peremptorio assignamus, coram diocesanis suis curent personaliter 

comparere, subituri eorum examen, prout iustitia suadebit, ac secundum predictorum 

concilio rum iudicium pro meritis recepturi, magna tamen tam circa eos, quam circa 

alios supra expressos, preterquam contra relapsos et impenitentes misericordia adhibita 

et servata, et eo semper proviso, quod de bonis dicti quondam ordinis provideatur in 

necessariis, tam istis quam illis, et etiam aliis omnibus eiusdem quondam ordinis 

fratribus, quandocumque ad ecclesie obedientiam venerint et quandiu in obedientia 

eadem perstiterint, iuxta status sui conditiones et decentiam eorumdem; ipsis omnibus in 

domibus prefati quondam ordinis aut in religiosorum aliorum monasteriis, ad expensas 

tamen ipsius quondam ordinis, iuxta dictorum concilio rum arbitrium collocandis; ita 

tamen, quod in una domo, unove monasterio, nullatenus multi simul ponantur. 

Mandamus etiam et districte precipimus omnibus apud quos et per quos fratres dicti 

quondam ordinis detinentur, ut eos libere restituant et dimictant, quandocumque per 

metropolitanos et ordinarios fratrum ipsorum fuerint super hoc requisiti; quod si infra 

prefatum annum coram diocesanis predictis premisso modo citati, non curaverint, ut 

premittitur comparere, eo ipso sententiam excomunicationis incurrant; et quia in causa 

presertim fidei contumacia suspicioni presumptionem adicit vehementem; si sic 

contumaces excomunicationem predictam per annum animo sustinuerint pertinaci, ex 

tunc velut heretici condemnentur. Verum huiusmodi nostre citationis edictum, quod fit 

ideo ex certa scientia facimus et eo fratres predictos artari volumus, ac si essent per 

speciales citationes personaliter apprehensi, quia ut vagabundi nullatenus possent, aut 

saltem non faciliter, inveniri, ut contra citationis eiusdem processum omnis calumnie 

tollatur occasio, in presenti sacro concilio publicamus; et ut ipsa talis citatio certius ad 

fratrum ipsorum et comunem omnium notitiam deducatur, cartas sive membranas 

processum citationis huiusmodi continentes bullaque nostra bullatas in maioris ecclesie 

Viennensis, appendi vel affigi hostiis faciemus, que citationem huiusmodi suo quasi 

sonoro preconio et patulo iudicio publicabunt; ita quod fratres predicti, quos citatio ipsa 

contingit, nullam possint excusationem pretendere, quod ad eos ipsa citatio non 

pervenerit, vel quod ignorarint eandem; cum non sit verisimile remanere apud eos 

incognitum vel occultum, qod tam patenter omnibus publicatur. Ceterum, ut circa hoc 

cautela plenior observetur, diocesanis locorum precipimus, ut in suis cathedralibus ac 

locorum insignium diocesium suarum ecclesiis, huiusmodi nostre citationis edictum, cum 

primum comode poterunt, faciant publicari. 

 

Dat. Vienne, II nonas maii, anno septimo. 

___________ 

 

(*)A vogal "e" em negrito correspondem ao ditongo "ae". 
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“CONSIDERANTES DUDUM” 

 
Clemente bispo, servo dos servos de Deus, para a certeza do presente e em 

memória da posteridade. 

 

Há muito tempo que examinou os inquéritos efetuados e os vários processos para 

a eliminação da Sé Apostólica em todas as partes da cristandade contra a ordem que 

certa vez chamou os Templários e seus membros individuais, sobre as heresias que 

tinham sido severamente criticados, e, especialmente, sobre a notícia de que os frades 

da ordem que, no momento da admissão, e às vezes até mesmo depois, eles negaram 

Cristo e, em seu desprezo, eles cuspiram na cruz que lhes foi mostrada e às vezes eles 

a teriam pisado. 

Também consideramos o fato de que o Mestre geral, o preceptor da França, e 

principal prior da ordem e muitos monges confessaram em tribunal de serem 

culpados de tais heresias e que suas confissões tornaram muito desconfiado de que 

ordem. Além disso, depois de ter lançado a acusação agora da razão pública, a forte 

suspeita e relatórios sensacionais dos prelados, duques, os municípios, os barões, as 

contas do reino da França, bem como o escândalo surgiu a partir de qualquer coisa 

contra a ordem em questão, o que não parece ser capaz de colocar sob  a ordem que  

continuou a existir; e considerando muitas outras razões certas e causas, que forçou a 

nossa alma a esta decisão, e que é discutido no processo em causa, embora com 

grande amargura e dor de nossos corações, e não por sentença definitiva, não 

poderíamos legalmente emitir neste estado de investigações e processos atuais 

previsto, mas com decisão administrativa pela Sé Apostólica, com a aprovação do 

conselho sagrado, temos suprimida, abolida, apagados e submetido a proibição 

perpétua o que já era a ordem do Templo, o seu status, vestimentas e nome, 

reservando à Sé Apostólica a decisão sobre as pessoas e os bens da ordem, mas sem 

querer derrogar com isso, como já derrogou outras vezes, os processos feita ou a ser 

feita pelos bispos diocesanos e conselhos provinciais contra, pessoas simples ou 

frades da ordem. 

Querendo agora fornecer mais propriamente, como deveria, para aqueles 

indivíduos ou frades, julgamos que todos os irmãos devem ser deixado ao critério e à 

disposição dos conselhos provinciais, como temos feito até agora. 

Eles, no entanto, a não ser o mestre geral, o preceptor da França e da Terra Santa, 

o grande prior da Normandia e Aquitânia, a região de Poitiers e da província de 

Provence, que há algum tempo se dedicou ao nosso regime especial, e o frade ordem 

Oliviero Penna Soldado, que por esta reserva tempo à disposição do Apostólica. 

Queremos, isto é, que sejam tomadas medidas contra eles pelos conselhos 

provinciais, de acordo com a suas condições: que aqueles que já cumpriram a decisão 

com os erros anteriores ou que mais tarde serão absolvido como a justiça exige, é 

levada a cabo pelos ativos da Ordem, para que possam levar uma vida digna 

Contra aqueles que confessaram os erros previstos, queremos que, dadas as suas 

condições e, dada a maneira pela qual eles confessaram, conselhos, de acordo com a 

sua prudência, o rigor da justiça estão equilibrados com grande misericórdia. 



 

38 
 

Contra os infratores não arrependidos e repetir, se, Deus nos livre, encontravam-

se entre eles, aplica-se a lei ou a censura canônica. 

Com aqueles que, mesmo submetidos a interrogatório, negaram estar envolvidos 

nestes erros, queremos que os conselhos provinciais, observarem e fazerem o que é 

certo e recomendado pela reitoria da equivalência patrimonial. 

Quanto àqueles, cujos erros ainda não foram investigados, e que não estão em sua 

mão ou poder da igreja, mas talvez sejam fugitivos, com a aprovação do sagrado 

conselho, vamos incluir nesta disposição para comparecer pessoalmente perante os 

seus Bispos para serem examinados dentro de um ano a partir de hoje, a definição 

dessa data como obrigatório e não pode ser prorrogado. 

Será tratado com justiça, e, na opinião dos conselhos provinciais, utilizando no 

entanto misericórdia para com eles, contra os mencionados acima, exceto no caso de 

reincidência e cuidados impenitente, e tendo a fornecer com os recursos de que era a 

ordem dos Templários, de acordo com seu estado e dignidade, tanto destes, e também 

a de todos os outros frades da mesma ordem, quando eles iriam voltar para a 

obediência da igreja e ao que perseverar nela. 

Todos eles serão acomodados nas casas que pertenciam à ordem, ou mesmo nos 

mosteiros de outros religiosos - mas sempre em detrimento da ordem - na opinião dos 

conselhos e muitos deles juntos não são absolutamente atribuídos à mesma casa ou 

mosteiro. 

Também encomendar e comandar todos aqueles severamente com quem e por 

quem esses frades reprimidos são mantidos na prisão, que colocará em risco a 

liberdade, quando eles eram obrigados do que os metropolitanos e os Ordinários 

diocesanos da mesma. 

Se aqueles que têm sido citados como não previsto, não fizeram o esforço para 

comparecer, como já disse, ante seus bispos, certamente incorrerão na pena de 

excomunhão. 

E uma vez que, especialmente em matéria de fé  aumenta a presunção de culpa, se 

os inadimplentes suportarem a  excomunhão obstinadamente por um ano completo no 

fim daquele período são condenados como hereges. 

Esta convocação feitas por nós com certeza conhecimento dos fatos e por causa 

do que nós queremos as referidas frades estão sujeitos à vigilância, como se tivessem 

sido apanhado com uma citação pessoal, para impedir a sua vagando completamente 

impede ou torna menos fácil encontrá-los, é publicado neste conselho para eliminar 

as chances de calúnia contra a forma como se procedeu com a mesma citação. 

E por que esta citação é dado a conhecer com maior segurança para si e para o 

público, os frades, vamos coloca-lo na entrada da igreja principal de Viena, cartões ou 

pergaminhos contendo a citação, com o selo que vai fazer o  domínio público com 

seu anúncio e julgamento aberto esta citação, e assim os referidos frades, aos quais se 

dirige pode não tenham desculpas, alegando que a citação não foi recebida ou que 

tenham ignorado, uma vez que não é provável que eles não estejam cientes de quanto 

e tão abertamente comunicadas ao tudo. 

Finalmente, para o uso em cautela, porém, mandamos aos bispos diocesanos 

publicar em suas catedrais e as grandes igrejas de suas dioceses, o edital desta nossa 
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bula, logo que seja mais fácil para eles  fazê-lo. 

 

Dado em Vienne, no segundo dia, do primeiro dia de maio, o sétimo ano. (06 de 

maio de 1312). 

____________ 
 

 

 

O texto em latim da bula é tomado a partir de "Regestum Clementis Papae 

V", n° 8784, enquanto que a tradução acima é da obra "Conciliorum 

Oecumenicorum Decretos", Editions Dehoniane Bolonha (2002). 

 

 

Tradutores e editores para o português  

David Caparelli e Wayne Dias Barati 
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