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RESUMO

 Essa pesquisa tem por objetivo analisar a ideia de liberdade na Regra dos Cavaleiros Templários (1169), a partir de
alguns  seletos  textos  da  Suma Teológica  de  Tomás  de  Aquino.  A  partir  de  uma análise  bibliográfica  procuramos
compreender de que forma Tomás de Aquino justificou religiosamente e racionalmente a existência de uma Ordem que
era militar e ao mesmo tempo religiosa. Será possível depreender da análise das ideias de Tomás de Aquino em relação
a existência das ordens militares, que estavam diretamente ligadas a um processo de transformação dos conceitos de
guerra justa e guerra santa que se desenvolveram ao longo da Idade Média e mudaram a forma de pensar e agir de toda
uma sociedade. 

PALAVRAS-CHAVE: Templários; Liberdade; Ordens Militares. 

1 INTRODUÇÃO 

Buscamos  no  presente  artigo  realizar  uma  análise  dos  conceitos  histórico-filosóficos  de
vontade, escolha e liberdade na Ordem dos Cavaleiros Templários, a partir de uma análise parcial
de duas obras da Idade Média Central, sendo uma de caráter histórico, a Regra do Templo (1169), e
uma  de  caráter  filosófico  teológico,  a  Suma  Teológica  de  Tomás  de  Aquino  (século  XIII).  Em
seguida, realizamos uma análise das ideias e argumentações utilizadas por Tomás de Aquino para
legitimar a existência das ordens religiosas militares como algo estimado pela Igreja Cristã.

Algumas  problematizações  devem  ser  apontadas  na  realização  dessa  pesquisa.
Primeiramente, o cuidado em analisar um documento histórico, a Regra do Templo, por meio do
olhar filosófico das ideias de Tomás de Aquino, já que nosso objetivo é estudar a estruturação da
ideia  de  escolha  e  liberdade.  Um  segundo  fator  a  ser  observado  é  o  diferente  contexto  de
composição de ambas as obras. Enquanto a obra de Tomás de Aquino é idealizada e escrita no
século XIII, a Regra do Templo, foi escrita por volta do ano de 1120–1129 compondo a primeira
parte denominada primitiva, possuindo complementações que se seguiram até os anos de 1169 com
os chamados  retrais.  Gostaríamos de chamar a atenção para um último elemento, os diferentes
objetivos e intenções da escrita de tais textos. A obra de Tomás de Aquino que será utilizada nesse
texto, A Suma Teológica, foi escrita com a intenção de agrupar e explicar os diferentes conceitos
filosóficos e teológicos de uma maneira didática dentro do pensamento cristão1. Entretanto, ainda
que a Regra do Templo tenha sido escrita dentro dos padrões do cristianismo, esse texto possuía,
assim como em outras ordens religiosas, objetivos distintos da Suma Teológica, uma vez que visava
instruir os irmãos desde a forma que deviam ser admitidos na ordem até o seu comportamento em
campo de batalha. Procuramos, então, analisar de que forma as ideias de escolha e vontade eram
ensinadas aos Cavaleiros Templários. A nosso ver, a compreensão da intenção da Regra do Templo

1 Jean-Pierre Torrel apresenta a ideia de que a Suma de Teologia teria sido escrita justamente para cumprir o objetivo
de instruir os religiosos iniciantes na religião cristã (TORREL, 2004, p.170).
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só pode ser entendida, ainda que de forma superficial, a partir do contexto em que o documento foi
escrito. 

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DA REGRA DO TEMPLO

Uma  das  primeiras  análises  a  serem  realizadas  para  entender  o  poder  de  escolha  e
consequentemente de liberdade entre os irmãos da ordem do Templo é compreender o processo de
sacralização  do  cavaleiro  e  da  guerra  que  ocorreram  durante  a  Alta  Idade  Média,  essas
transformações possibilitaram os guerreiros daquele período escolher entre levar uma vida religiosa
ou secular. Para isso, foi necessário que a Igreja passasse por transformações que possibilitassem o
surgimento de um cavaleiro disposto a lutar pelo e para o cristianismo.

Essa transição do cavaleiro “mercenário” para um cavaleiro que luta pelos “bens de Deus” em
busca da salvação de sua alma surgiu da necessidade da Igreja de elaborar a ideia de guerra santa
e de Miles Christi. A partir desses conceitos a Igreja pode fazer a sua defesa militar de acordo com
seus interesses econômicos e políticos e, assim, encaixar socialmente dentro da religião a ordem
dos bellatores e sua respectiva violência.

  J.  M.  Upton-Ward  explica  que  o  termo  miles  christi, antes  se  referia  aos  monges  e
sacerdotes que combatiam o mal com a pregação do evangelho e com as missas. Com a Reforma
Gregoriana  no  século  XI,  o  papa  passou  a  utilizar  esse  termo  para  representar  os  cavaleiros
armados em campo de batalha da cristandade, que lutavam pela “guerra de Cristo”, os verdadeiros
Milites  Christi,  ou  seja,  seculares  que  defendiam  os  interesses  da  Igreja  empunhando  armas.
Segundo a autora, os homens encontraram uma nova forma de salvação, a luta armada na guerra
de Cristo (UPTON-WARD, 2001, p. 14). 

Os  Templários  foram  um  desses  Cavaleiros  de  Cristo,  que  lutavam  materialmente  pelo
cristianismo, em busca da salvação. Ao contrário dos cavaleiros seculares que se vangloriavam de
sua aparência,  de seu orgulho e do desejo de obter honras, os Templários, pelo fato de serem
religiosos, se vestiam com humildade, lutando para defender a cristandade e acabar com o mal.
Jean Flori faz referência a essa condição dos Templários, ao repetir o que São Bernardo explica
acerca desses cavaleiros: “são verdadeiros monges uma vez que levam uma vida austera, sóbria e
pura (...)  mas eles são também  milites,  soldados, cavaleiros. Guerreiam contra os muçulmanos,
‘pagãos’, partidários de um falso profeta” (FLORI, 2005, p. 179). E são justamente esses elementos
que  analisaremos  posteriormente,  para  demonstrar  a  escolha  livre  dos  irmãos  da  ordem  de
renunciar a todas as regalias e privilégios que um cavaleiro medieval poderia obter, para se tornar
um monge com o único objetivo, ao menos em teoria, de servir a Deus.

Outro elemento que devemos estar atentos é o contexto das Cruzadas, no qual a Regra do
Templo foi  formulada. Para Jean Flori,  o sucesso da primeira cruzada foi  efêmero, pois,  após a
tomada de Jerusalém pelos  cruzados e  a  formação  dos  Estados  Latinos  (principado Antioquia,
Condado de Edessa, Reino de Jerusalém, e condado de Tripoli), a maioria dos cruzados voltaram
aos  seus  países  de  origem  no  Ocidente.  Os  historiadores  concordam  que,  com  a  volta  dos
cavaleiros, poucos soldados ficaram na Terra Santa para proteger os Estados Latinos. Entretanto, a
peregrinação a esses lugares continuou forte e aumentou após a tomada de Jerusalém, fosse por
mar ou por terra (FLORI, 2005, p. 178).

Conforme esclarece Upton-Ward,  os peregrinos,  em sua caminhada rumo à Terra Santa,
estavam sujeitos a vários perigos,  naturais  (insolação e sede)  e humanos,  representados pelos
ladrões muçulmanos e animais selvagens que habitavam o vale do Jordão (UPTON-WARD, 2001, p.
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13).  Com  essas  dificuldades  a  Igreja  passou  a  demonstrar  uma  preocupação  em  garantir  a
peregrinação e manter a segurança dos peregrinos, o que estava inevitavelmente ligado à proteção
dos Estados Latinos. Essas duas necessidades levaram à criação das ordens monástico-militares,
logo à criação da Ordem do Templo. 

Em  1120  um  grupo  de  cavaleiros  que  tinham  ajudado  na  tomada  de  Jerusalém  como
guerreiros  cruzados,  fizeram  os  votos  religiosos  de  pobreza,  castidade  e  obediência  e  se
comprometeram perante o patriarca de Jerusalém a se dedicarem à proteção dos peregrinos que
viajavam a Jerusalém. Um ataque praticado pelos sarracenos contra um grupo de peregrinos em
1119 fez com que as autoridades do reino de Jerusalém confiassem a Hugo de Payens e seus
companheiros a defesa daqueles que se dirigiam à Terra Santa. Formava-se assim, a Ordem dos
Cavaleiros Templários. 

Com a formação da Ordem do Templo, surgiu no Ocidente medieval, pela primeira vez, a
figura  do  monge-cavaleiro.  Esses  monges  viviam  sob  uma  Regra  e,  diferentemente  dos  seus
predecessores que viviam isolados em monastérios e levavam uma vida contemplativa, atuavam no
mundo em defesa de Cristo a serviço da Igreja, vinculados diretamente ao papa. 

Os cavaleiros do Templo acabaram por conciliar o que na época parecia inconciliável, ou seja,
a  fusão  da  figura  do  monge  com  a  do  cavaleiro  secular.  Segundo  o  historiador  Domenique
Barthélemy: “Os templários são assim capazes de proezas coletivas. Um tipo de ideal germânico
revive neles, ao mesmo tempo em que um pouco de disciplina romana, mesmo se em princípio
também eles juntem a doçura do monge à bravura do cavaleiro” (BARTHÉLEMY, 2010, p. 344).

E aqui encontramos um processo de justificação da escolha de matar o inimigo em nome de
Deus. Os discursos de Bernardo de Claraval, que serão apresentados a seguir, foram fundamentais
para o esclarecimento dessa questão e justificação dessa escolha de seguir a Cristo pelas armas.  

O Concílio de Troyes iniciou a fase da instituição da Ordem do Templo, a da normatização
dos seus pressupostos  disciplinares  em uma Regra.  Em 1129 Hugo de Payens apresentou ao
Concílio, o relato referente aos primeiros nove anos de existência da Ordem do Templo. Segundo o
historiador francês, Alain Demurger (2007),  Hugo de Payens foi  ao Concílio com um esboço da
Regra, escrito por ele e pelo patriarca de Jerusalém. A Regra foi aprovada pela Igreja e continuou
sendo complementada até o ano de 1169 com os chamados retrais. 

2.2 LIBERDADE E ESCOLHA NA REGRA DO TEMPLO

A partir desse contexto histórico podemos entender a escolha que esses irmãos realizaram e
a partir disso compreender como a renúncia das vontades mundanas e a escolha por ser um irmão
do Templo podem ser analisadas como a presença de liberdade nos homens medievais. 

Assim, o primeiro elemento a ser analisado é o constante elogio aos irmãos que recusam a
vida  mundana  de  um cavaleiro  secular,  para  se  tornar  um cavaleiro  de  Cristo,  já  apresentado
anteriormente. Aqui faremos a relação com a questão 82 da Suma de Teologia no artigo segundo,
de como a liberdade está presente mediante a escolha desses contrários por esses indivíduos 2.
Escolha esta que se apresenta aqui como a decisão por servir a Deus como um miles christi. 

Encontramos a renúncia e a opção pela vida religiosa na Regra do Templo da seguinte forma:

Nos dirigimos en primer lugar a todos los que desprecian secretamente su propia voluntad y
desean con un corazón puro servir  al  rey  soberano en calidad  de caballeros,  y  con  firme

2 Tomás de Aquino explica que a vontade: [...] não adere necessariamente nem a Deus nem às coisas que
são de Deus. Mas a vontade daquele que vê Deus em sua essência adere necessariamente a Deus, da
mesma maneira que agora queremos necessariamente ser felizes (TOMAS DE AQUINO, I, v.II, Q. 82, a. 2.
2002).
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diligencia desean llevar, y llevar permanentemente, la nobilísima armadura de la obediencia
[…]  (REGRA, 2004, Art. 01, p. 33).

Ou ainda:
Vosotros que renunciáis  a vuestras voluntades,  y vosotros que servís  al  rey soberano con
caballos y  armas, por la salvación de vuestras almas […] Oh vosotros si  prometéis dar  la
espalda al mundo engañoso y rechazáis las tentaciones de vuestro cuerpo para entregaros al
perpetuo amor a Dios […] (REGRA, 2004, Art. 97, p. 60).

Como podemos perceber, a Regra ressalta a decisão dos irmãos em renunciar a próprias
vontades  (no  sentido  dos  prazeres  mundanos)  e  escolher  servir  ao  Deus  por  meio  das  armas
investidos da obediência. É aqui que gostaríamos de fazer a comparação com Tomás de Aquino no
sentido  de  que  o  poder  de  decidir  que  caminho  seguir,  confere  ao  indivíduo  a  liberdade,
representado no escolástico como o poder dos contrários. 

No artigo segundo da questão 82 da Suma de Teologia,  Tomás de Aquino,  baseado em
Agostinho diz que: “pela vontade que se peca ou se vive retamente. Dessa forma, ela se refere a
objetos contrários.” (TOMAS DE AQUINO, I, v.II, Q. 82, a. 2. 2002). Logo, o que é passível de ser
interpretado é a renúncia das “vontades” pessoais e a escolha por servir ao Templo, atitudes que
demonstram uma presença de liberdade nesses homens medievais, já que possuíam alternativas
distintas  que podiam ser  seguidas.  Por  meio  dessas escolhas identificamos a liberdade desses
irmãos ao escolher entrar na Ordem, renegando toda uma vida de regalias e privilégios de um
cavaleiro secular, para servir uma ordem religiosa, submetidos a uma rígida obediência e humildade.

Por  fim,  nos  propomos  a  demonstrar  como  Bernardo  de  Claraval  foi  influente  no
desenvolvimento desse pensamento de recompensa divina na escolha de servir ao Deus por meio
do combate ao infiel muçulmano, como é possível observar em passagens de sua obra  Elogio à
Nova Milícia Templária:

Además,  consiguen  dos  cosas:  muriendo  sirven  a  Cristo,  y  matando,  Cristo  mismo  se  le
entrega como premio […] Es decir, el soldado de Cristo mata con seguridad de consciencia y
muere con mayor seguridad aún. […] No peca como homicida, sino como malicida, el que mata
al pecador para defender a los buenos (SÃO BERNARDO, 2005, p. 45).

Depreende-se do excerto acima a construção de um discurso que legitimava a escolha de
homens se tornarem religiosos,  mas não religiosos de claustros,  e  sim homens dispostos a se
entregar  tanto  espiritualmente  como  fisicamente  a  serviço,  inspirados  em  um  bem  maior  de
encontrar a Deus. Baseados na ideia teológica – apresentadas pelos tradutores da obra de Tomás
de Aquino (Suma de Teologia, p. 478) – de que o livre arbítrio se funda sobre a abertura da vontade
à totalidade do bem, que só se realiza de fato em Deus. Logo, a escolha por se tornar um irmão
templário  poderia  ocorrer  da  vontade  de  alcançar,  de  acordo  com as  ideias  religiosas  daquele
período, o maior bem de todos e a partir dessa escolha se tornarem verdadeiramente livres.  

2.3 TOMÁS  DE  AQUINO  E  SUA  CONCEPÇÃO  ACERCA  DAS  ORDENS  RELIGIOSAS
MILITARES 

Iniciamos agora  uma análise das ideias  de Tomás de Aquino sobre as ordens religiosas
militares e a Regra do Templo. O segundo texto que usaremos para esse objetivo é a Questão 188
da Suma teológica, II IIa: “A diversidade de vidas religiosas”. A questão é composta por oito artigos,
dos quais quatro deles serão importantes para nossa análise. O artigo primeiro “Há uma só vida
religiosa?” foi escrito pelo teólogo de uma forma que justifica a existência de outros tipos de vidas
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religiosas, fazendo uma introdução para as questões que serão discutidas posteriormente como a
possibilidade de uma vida religiosa ativa e a realização da guerra por religiosos. 

Seguindo a estrutura padrão da Suma, Tomás de Aquino apresenta os artigos contrários à
existência de mais de um tipo de vida religiosa e posteriormente constrói a sua argumentação de
forma a debater os argumentos. Baseado na ideia de que o estado religioso ocorre pela perfeição da
caridade, diversas possibilidades de vidas religiosas são apresentadas, já que várias são as obras
de caridade. Assim, o primeiro argumento foi lançado: é possível a existência de mais de um tipo de
vida religiosa, pois, existem vários formas de se realizar a caridade.

Um dos argumentos contrários a mais de uma vida religiosa estava na possível confusão da
multidão das vidas religiosas, ao realizarem a busca pelo fim pelos mesmos meios.  Entretanto,
Tomás de Aquino afirma que essa confusão não ocorre, pois o fim é o mesmo, entretanto, os meios
tomados são distintos e, para evitar qualquer outro problema, toda vida religiosa deveria ser fundada
pela autorização do Sumo Pontífice. 

Analisando dessa forma, os templários respondem a essas duas necessidades. Os chamados
cavaleiros de cristo obtiveram a sua formal institucionalização com o Concílio de Troyes em 1129.
Ali, pela intercessão de Bernardo de Claraval, a Ordem do Templo recebeu a sua permissão de
atuação juntamente com a permissão da escrita de sua Regra oficial. Prova maior da aprovação
papal  foi  a concessão da bula papal  Omne datum optimum,  que foi  concedia aos cavaleiros de
Cristo  em resposta  ao  pedido de Roberto  de  Craon,  no  dia  29  de  março  de 1129.  Essa bula
concedia aos cavaleiros dois privilégios: a proteção apostólica e a autorização para ter seus próprios
padres. Deste modo os irmãos do Templo eram os únicos responsáveis pela eleição do mestre e se
proibia aos laicos ou eclesiásticos mudar a Regra ou os Estatutos, pois somente o mestre, com a
permissão dos irmãos, poderia fazê-lo, ou seja, eles estavam submissos apenas e diretamente ao
papa. Com o direito de obter seus próprios clérigos se criou a categoria dos irmãos capelães que se
juntam aos irmãos cavaleiros e sargentos. Foi permitida à Ordem do Templo obter seus próprios
oratórios, capelas e o direito de sepultar seus mortos em seus próprios cemitérios. Os padres da
Ordem ficaram livres da tutela dos bispos. Essa bula foi  tão importante quanto à própria Regra
(DEMURGER, 2007, p. 116).

Quanto à segunda necessidade, a de buscar a entrega a Deus por outros caminhos, a Ordem
do Templo também atendia a esse critério, pois buscava a caridade pelo uso das armas e cavalos
na defesa dos peregrinos que iam até a Terra Santa. O segundo artigo (Deve-se fundar uma vida
religiosa para as obras da vida ativa?) da questão 188 discute se pode-se ou não criar uma vida
religiosa para atender as obras da vida ativa. Tomás de Aquino argumenta que sim, afirma que o
Estado religioso perfeito é a caridade. Esta, por sua vez, compreende duas formas: o amor a Deus e
o amor ao próximo. O amor a Deus está diretamente ligado à vida contemplativa que só a Deus
deseja entregar-se. Entretanto, o amor ao próximo está ligado à vida religiosa ativa, já que o irmão
precisa se colocar a disposição do próximo. Como reforço teológico, Tomás de Aquino apresenta a
passagem bíblica: “O que fizestes a um dos meus mais pequeninos, a mim o fizestes” (Mt 25, 40).
Portanto, deve-se afirmar que o serviço de Deus também subsiste nas obras da vida ativa. 

 É justamente na realização da vida ativa que as ordens militares estão inseridas. Uma melhor
análise dessas instituições é feita pelo teólogo no terceiro artigo: “Uma vida religiosa pode ter como
fim a vida militar?” Nos primeiros argumentos Tomás de Aquino expõe as ideias que são contrárias a
vida militar dos religiosos, apresentando o pacifismo cristão com a passagem de Mt 5,39: “E vos digo
não resistais ao mal; antes, àquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda”.
Além do fato de ser considerado a luta corpo a corpo mais grave do que as disputas verbais dos
advogados. 
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Como antítese a essa argumentação, Tomás de Aquino expressa as ideias de Agostinho na
defesa pelo uso das armas: “Não creias que possa deixar de agradar a Deus alguém que se dedica
à vida das armas [...]” (TOMAS DE AQUINO, II - II, v.VII, Q. 188, a. 3. 2002). É justamente com
Agostinho que se  iniciou  no Ocidente cristão  a formulação do conceito  de Guerra  Justa e que
posteriormente  se  expandiu  para  um  conceito  de  Guerra  Santa.  Façamos  agora  um  pequeno
retrocesso do desenvolvimento desses conceitos que posteriormente tornaram possível a criação
das Cruzadas e dos cavaleiros templários.

A guerra para o cristianismo primitivo, segundo Alain Demurger (2002), era condenada, sendo
sempre pecaminosa e incorreta. O autor explica que esse pensamento não vinha apenas de uma
posição  de  princípio,  mas  sim,  devido  à  situação  dos  cristãos  diante  do  Império  Romano.  Um
soldado romano que fosse cristão não poderia servir e prestar juramento a um imperador que se
intitulava o próprio deus. Devido a esse fato, qualquer forma de guerra era proibida. Entretanto, as
circunstâncias  mudaram  com  a  conversão  cristã  de  Constantino  em  312,  juntamente  com  a
imposição do cristianismo como religião  oficial  do  Império  Romano no ano 395.  A partir  desse
momento, o conceito de guerra devia ser revisto, pois surgiu a necessidade de elaborar a ideia de
uma guerra lícita, já que o cristianismo passava a ser a religião de um império e todo império, para
manter-se de pé, necessita de guerrear contra seus inimigos (DEMURGER, 2002, p. 20).

Sendo assim, no século IV, Santo Agostinho, o bispo de Hipona (Annaba, na Argélia), criou de
forma clara  um conceito  de  “guerra  justa”:  “São  ditas  justas  as  guerras  que  vingam injustiças,
quando um povo ou um Estado, a quem a guerra deve ser feita, deixou de punir os erros dos seus
ou de restituir aquilo que foi saqueado em meio a essas injustiças” (SANTO AGOSTINHO apud
DEMURGER, 2002, p. 20). Todavia, a guerra ainda permanecia um mal. Os leigos podiam participar
de uma “guerra justa”, mas ainda estavam sujeitos às penitências pelo derramamento de sangue do
seu inimigo (DEMURGER, 2007, p. 41).

O teólogo medieval Isidoro de Sevilha acrescentou novas ideias ao conceito de “guerra justa”
no século VII. Para esse teólogo, a guerra também se tornava justa quando após uma advertência,
ocorresse  uma  luta  para  recuperar  bens  e  repelir  inimigos.  Esse  argumento  foi  utilizado  para
justificar a cruzada no século XI, no qual o objetivo era a retomada dos lugares santos, que teriam
sido tomados ilegalmente pelos mouros, ou seja, os infiéis. Após Isidoro de Sevilha, o decreto de
Graciano no século XII, procura responder a questão sobre qual guerra seria justa, utilizando como
bases as citações de Santo Agostinho e Isidoro de Sevilha. Anselmo de Lucca confere à Igreja, sem
nenhum intermédio do poder laico, o direito de utilizar a força (DEMURGER, 2007, p. 41). Urbano II,
atinge o ápice dessas ideias ao proclamar a Primeira Cruzada.

Alain Demurger defende a ideia de que a “guerra justa” transformou-se em “guerra santa”. A
“guerra santa” seria a “guerra justa” por excelência, pois ela seria uma obra “meritória” no combate
aos inimigos da fé e da Igreja Cristã, em que aqueles que padecessem virariam mártires, apontando
um novo fator existente na “guerra santa” que antes não existia no conceito de “guerra justa”, a
recompensa  espiritual  para  aqueles  que  combatessem  e  morressem  defendendo  a  fé  cristã.
(DEMURGER, 2007, p. 42). 

Antes, com a “guerra justa”, os homens que participavam das guerras mesmo elas sendo
consideradas justas,  deviam pagar  as penitências devido ao derramamento de sangue de seus
inimigos. Entretanto, com a “guerra santa”, os homens que combatem e derramam o sangue por
Cristo  estão  cumprindo a  penitência.  A  “guerra  santa”  é,  para  aqueles  que passaram por  uma
verdadeira conversão interior, um verdadeiro ato de salvação, por seu serviço à Igreja.  Desta forma,
a criação do conceito de guerra justa e posteriormente o de guerra santa foram passos essenciais
para a institucionalização do pensamento militar no pensamento cristão. O ato de matar uma pessoa
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deixa de ser motivo de penitência e condenação para se tornar motivo de glórias e recompensas
divinas.

Essa ideia  levou Urbano II  a  proclamar uma “guerra santa”  contra os chamados infiéis.  É
preciso lembrar que as guerras eram proclamadas por chefes de estados laicos. Esta atitude nos
mostra a mudança de comportamento e de pensamento do alto clero após a Reforma Gregoriana,
que foi  prosseguida também pelo próprio  Urbano II.  Como define Carlos de Ayala Martínez,  “a
cruzada em sua versão clássica, é um invento pontifício, um invento capaz de unir o ocidente cristão
sob a indiscutível liderança papal” (AYALA MARTÍNEZ, 2003, p. 19). 

Possibilitado  por  esses  novos  elementos  e  ideias,  ocorreu  uma  transição  do  cavaleiro
“mercenário”, para um cavaleiro que lutava pelos bens da Igreja e de Deus, em busca da salvação
de sua alma. Com a definição da sociedade das três  ordens,  e  com a posição ocupada pelos
cavaleiros  na  sociedade  designada  por  Deus,  criou-se  a  necessidade  da  Igreja  em elaborar  o
conceito de Miles Christi, para poder fazer a sua defesa de acordo com seus interesses, e encaixar
socialmente a ordem dos bellatores.

Em meio a esse advento dos miles christi  e das Cruzadas foi que surgiram os templários como
já  mencionamos  anteriormente.  A  utilização  de  Agostinho  por  Tomás  de  Aquino  é  o  início  do
processo de justificação da guerra no pensamento cristão. Ideia essa que já estava presente e
institucionalizada nas ideias do Aquinate, como veremos a seguir.

 Em sua  resposta  aos  primeiros  argumentos  contrários  à  vida  militar,  Tomás  de  Aquino
escreve que a vida ativa militar pode ser utilizada como caridade por se colocar como a serviço do
próximo e amor de Deus, assim como para defesa do bem comum de todo o estado. Além do mais,
por meio dos braços militares pode ser conservado o culto divino. Por conseguinte:

É permitido e conveniente fundar uma vida religiosa para fins militares; não é claro, em vista de
algum bem temporal, mas para a defesa do culto divino e a salvação pública. Ou, ainda, para a
defesa dos pobres e dos oprimidos [...] (TOMAS DE AQUINO, II - II, v.VII, Q. 188, a. 3. 2002)

Por fim, Tomás afirma que a vida religiosa militar não é contrária ao serviço divino, pois não
obedece ao bem temporal, mas sim o serviço a Deus, seguindo sempre a autoridade dos príncipes e
da  Igreja.  Os  templários  possuem  todas  essas  características  que  tornam  possíveis  uma  vida
religiosa militar.  Em um mesmo artigo  da  Regra  podemos perceber  a  presença de alguns dos
elementos necessários segundo a visão tomista:

Dicha orden (laica) había dado la espalda a ese amor a la justicia que constituye la suma de
sus deberes y no hacía lo que hubiese debido hacer, que es defender a los pobres, viudas,
huérfanos  e  iglesias  [...]  Dios  obra  el  bien  a  través  de  nosotros  y  de  nuestro  salvador
Jesuscristo.  Él  ha enviado [...]  quienes no cesan de ofrecer sus almas a Dios por nuestra
salvación y la difusión de la verdadera fe, en un sacrificio que es muy bienvenido.  (REGRA,
2004, Art.2, p. 33).

Primeiramente o dever da ordem de defender os pobres, as viúvas, os órfãos e a Igreja, ou
seja, a ordem estaria a serviço dos mais necessitados e “fracos” tornando assim a sua vida religiosa
uma vida ativa em busca da caridade. Ao mesmo tempo, estava submissa a Igreja e a Deus com a
missão  apontada  por  Tomás  de  Aquino  acerca  da  difusão  e  proteção  do  culto  divino  ou  da
verdadeira fé, configurando a Regra do Templo uma legitimidade de existência se comparadas às
necessidades apontadas por Tomás de Aquino. 

3 CONCLUSÃO

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



O nosso trabalho se dividiu em duas partes principais.  A primeira de uma essência mais
filosófica buscou analisar e comparar as ideias tomistas de liberdade e como podemos identifica-las
na Regra do Templo. Levando em consideração principalmente o poder da escolha como critério de
liberdade. Logo, percebemos que a liberdade dos cavaleiros templários estava no poder de escolher
em ser um cavaleiro de Cristo, renunciando todas as vantagens e privilégios que poderiam possuir
na cavalaria secular, para servir ao próximo em sinal de entrega total a Deus.

No segundo momento,  com características  mais  históricas,  passamos a uma análise  das
ideias de Tomás de Aquino da demonstração à aceitação de ordens religiosas militares no seio da
Igreja cristã. Com a análise da questão 188, juntamente a Regra do Templo, e fundamentalmente
pela historiografia,  podemos ver rapidamente a construção de uma cadeia de argumentação do
teólogo que leva a permissão de uma vida religiosa ativa e militar. 

Percebemos que as ideias de guerra que o autor possuía, foi resultado de um longo processo
de desenvolvimento  de uma deia  de guerra  cristã,  iniciada por  Agostinho e  que chegou a  seu
período de uma forma totalmente diferente, possibilitando aos cristãos a realização de uma “guerra
santa”  já  permitida pelos grandes teólogos do período como Bernardo de Claraval  e  Tomás de
Aquino.
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