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RESUMO: Essa pesquisa tem como objetivo investigar o surgimento e o desenvolvimento da Ordem 

Monástico-Militar dos Cavaleiros do Santo Sepulcro e do Templo de Salomão, popularmente conhecidos 

como Cavaleiros Templários, bem como seu contexto histórico e religioso. Neste aspecto, a princípio, é 

inevitável mencionar a grande relação dos Templários com as Cruzadas, visto que aqueles surgiram 

justamente para proteger e defender os Estados Latinos criados, na Terra Santa, após a Primeira Cruzada 

(1095-1099). Como objetivos específicos, pretende-se analisar seus costumes, a sua regra monástico-

militar, a influência e a colaboração de São Bernardo de Claraval para com a mencionada ordem, - haja 

vista que o elemento religioso foi fundamental para a sua criação – e, também, verificar a relevância dos 

desdobramentos de suas atividades militares associando-os a outros acontecimentos medievais. Para 

tanto, a metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica, consultando-se obras que analisem as 

circunstâncias da época que culminaram na criação da Ordem dos Templários e que apontem também 

os desdobramentos de suas conquistas e derrotas militares. As informações colhidas em forma de 

fichamento serão analisadas e relacionadas entre si para a confecção de um relatório final. A relevância 

desta pesquisa está pautada na necessidade de se valorizar o estudo da Ordem dos Cavaleiros de Cristo, 

como também é chamada, a fim de desmistificar qualquer tipo de estereótipo a respeito dos Cavaleiros 

Templários, revelando a sua importância não somente no seu período histórico de desenvolvimento, 

como também nos períodos históricos subsequentes. Espera-se, portanto, verificar as contribuições que 

esta ordem monástico-militar trouxe à sociedade da época e investigar se influenciou grandes 

acontecimentos históricos, como o desenvolvimento da Escola de Sagres, as grandes navegações e o 

descobrimento do Brasil. Dessa forma, pode-se demonstrar que as ações dos monges militares não 

ficaram perdidas no passado e desvinculadas do presente, ao contrário, foram de grande relevância para 

a História. 
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