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As Cruzes que são símbolos das:
Ordem do Templo

Ordem de Cristo

LIÇÃO N.º 7
Tema: A extinção da Ordem dos Templários
O “plano secreto” de D. Dinis

A maldição dos Templários
Segundo um relato da época o
mestre Jacques de Molay no
momento da sua morte pela Inquisição, na fogueira, proclamou bem
alto que o Rei e o Papa ali presentes, seriam chamados brevemente
à presença de Deus para serem
julgados pela injustiça que estavam a cometer.
Duas semanas depois ambos morreram (o Papa já estava doente
mas a morte do rei foi uma surpresa para todos) . Isso foi entendido
por alguns como a maldição dos
Templários.

A estranha coincidência da data
da morte do Mestre Gualdim Pais
(o Mestre da Ordem dos Templários em Portugal).
Portugal).
O fundador da Ordem dos Templários em Portugal, do castelo e da
cidade de Tomar, faleceu aos 77
anos a 13 de Outubro de 1195.
Nesse mesmo dia cento e doze
anos depois, será o primeiro dia da
“morte” da Ordem dos Templários.

A prisão dos Templários
Na noite da sexta feira 13 de outubro de 1307, depois de quase duzentos anos de grandes
feitos no oriente e no ocidente, os Templários franceses foram atacados e presos pelo rei
francês Filipe IV, O Belo. Para os poder prender, o rei proclamou-se a si próprio como
Inquisidor-mor de França, pois apenas a Inquisição e o Papa tinham poder sobre os
Templários.
Seguiu-se um longo processo de perseguições, prisões, acusações falsas, torturas e confissões
forçadas, por toda a Europa, à exceção de Inglaterra e Portugal.
No dia 18 de março de 1312 os habitantes de Paris assistiam à execução, pela fogueira, do
Mestre da Ordem em França, Jacques de Molay e de outros importantes Templários.
O perdão dos Templários
Em 2017 o Vaticano editou um livro que todos queriam ler, porque iria contar a verdade sobre
o que aconteceu aos Templários em Paris, há setecentos anos. Ficámos então a saber da
existência de um documento - O Pergaminho de Chinon, que prova que o Papa antes de
extinguir a Ordem dos Templários, os tinha absolvido de todas as acusações, mas ninguém
soube disso, porque os inimigos dos Templários o esconderam. Foi muito triste, não acham?

Extinção da Ordem dos
Templários

D. Dinis e o Processo
dos Templários

Bula da Fundação da Ordem
de Cristo

A Ordem dos Templários foi
extinta a 22 de março de
1312, pela Bula “Vox Clamentis” do Papa Clemente V,
depois de cinco anos de prisão, tortura e julgamento
dos Templários.

O nosso Rei D. Dinis não
concordou com a injustiça
que estava a acontecer o
aos Templários e pensou
num “plano secreto” para
salvar os Templários Portugueses. Esse plano foi a
fundação em Portugal da

A Ordem de Cristo foi fundada
a 14 de março de 1319, pela
Bula “Ad Ea Ex Quibos, do Papa
João XXII.

Ordem de Cristo.

Os Templários portugueses
passaram a ser membros da
Ordem de Cristo e assim continuaram a sua missão.

