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Para Elizabeth
Sempre

J esus disse: “Conhece o que está ante os teus olhos e o que te é oculto será revelado;
porque nada é oculto que não seja manifestado.”
EVANGELHO DE TOMÉ
“Foi-nos muito útil, o mito de Cristo.”
PAPA LEÃO X
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PRÓLOGO

PARIS, FRANÇA
JANEIRO DE 1308
J acques de M olay desejava a morte, sabendo que a salvação nunca lhe
seria proposta. E ra o vigésimo segundo grão-mestre dos P obres C avaleiros de
C risto e do Templo de Salomão, uma ordem religiosa com duzentos anos de
existência. T odavia, nos últimos três meses, ele, assim como cinco mil dos
seus irmãos, eram prisioneiros de Filipe IV, rei de França.
— L evantai-vos — ordenou G uillaume I mbert da soleira da porta. D e
M olay permaneceu deitado. — Sois insolente mesmo face à morte —
afirmou Imbert.
— A arrogância é tudo o que me resta.
I mbert era um homem maquiavélico, com cara de cavalo e impassível
como uma estátua. E ra também o grande inquisidor de França e o confessor
pessoal de Filipe I V, o que signiﬁcava que conhecia os segredos do rei. D e
M olay interrogara-se muitas vezes sobre o que alegraria a alma do
dominicano, para além de lhe incutir dor. T odavia, sabia perfeitamente
aquilo que o irritava.
— Não farei nada daquilo que me pedir.
— Já haveis feito bem mais do que pensais.
E ra verdade e D e M olay voltou a lamentar a sua fraqueza. As torturas
inﬂigidas por I mbert após as prisões de 13 de Outubro haviam sido brutais e
muitos irmãos tinham já confessado os crimes de que eram acusados. D e
M olay estremeceu ao recordar-se das suas próprias revelações. D issera que
todos aqueles que eram admitidos na Ordem rejeitavam J esus C risto e
cuspiam na cruz em sinal de desrespeito. C hegara mesmo a vacilar e a
escrever uma carta a apelar aos irmãos que confessassem, tal como ele fizera,
e um grande número deles obedecera.
P orém, há alguns dias, emissários de Sua Santidade, o papa C lemente
V, tinham chegado ﬁnalmente a P aris. C lemente era conhecido por ser o
fantoche de Filipe e fora por esse motivo que D e M olay levara ﬂorins de
ouro e doze cavalos carregados com prata para França no Verão passado. Se
as coisas tomassem o pior dos rumos, esse dinheiro seria usado para comprar
a boa vontade do rei. T odavia, subestimara Filipe. O rei não desejava um
tributo parcial. Ambicionava sim todos os bens da Ordem. C om esse intuito,
tinham sido levantadas acusações de heresia e centenas de templários
foram presos num só dia. Aos emissários do papa, D e M olay revelara a
tortura de que fora alvo e abjurara publicamente a sua conﬁssão, decisão
que acarretaria retaliações. Por esse motivo, disse:
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