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CAPÍTULO 1
ORDENS SECRETAS
A busca pelo conhecimento sempre moveu a humanidade.
Mas a curiosidade pode nos levar a lugares que não imaginamos e trazer surpresas, muitas
vezes, inexplicáveis.

Já parou para pensar nas ligações entre o Priorado de Sião, Hugo de Payens, os Cavaleiros
Templários, Maria Madalena, Rennesle-Château, o clã escocês Orkney e outros?
Olhei para Gabriel sem entender. Na agência de publicidade em que trabalhamos, temos
certa liberdade para discutir assuntos que podem, em outros lugares, ser um tanto polêmicos.
Gabriel era um verdadeiro especialista no assunto. Sempre discutimos sobre os mais diversos
pontos esotéricos, além de sermos fissurados em debates a respeito de Sociedades Secretas.
Depois que uma colega nossa apareceu com um exemplar de O Código Da Vinci1 embaixo do
braço, não paramos de falar sobre o assunto… Até aquela manhã, quando fomos convidados a
nos juntar ao famoso site de relações pessoais: o Orkut2.
Aceitamos o convite sem saber o que esperar de uma página de Internet dedicada a
classificar amigos e indicar níveis de popularidade. Gabriel foi o primeiro a inscrever-se e
navegar pelas páginas, que nem sempre ficam no ar. Nada que já não tinha visto em outros
sites de bate-papo. Foi quando algo me chamou a atenção: as tais “comunidades”, ou seja,
páginas que reúnem interessados em um mesmo assunto e fazem com que ideias sejam
trocadas, opiniões exprimidas e encontros marcados. Sou jornalista e trabalho como redator.
Qualquer ferramenta que possa me colocar em contato com fontes é bem-vinda, por isso quis
saber mais sobre o site.
– Já sei! – disse a Gabriel – É possível procurar uma comunidade por um determinado
assunto?
– Parece que sim… – respondeu ele, sem tirar os olhos do horrível tom “azul-calcinha” que
domina o site – O que você quer achar?
– O que você me diria se encontrássemos mais loucos que, como nós, se interessam por
Sociedades Secretas?
– Parece que aqui tem de tudo. Vamos tentar.
Ele clicou em search e digitou secret orders (sociedades secretas). Uma comunidade criada
na Inglaterra apareceu e demos uma olhada. Foi de lá que retirei o texto citado acima. Dei
risada e olhei para Gabriel com ar misterioso:
– A ligação parece óbvia, meu caro. A Ordem de Sião protege o suposto casamento de
Jesus com Maria Madalena, registrado em documentos guardados pelos Cavaleiros

Templários, ordem de Hugo de Payens, encontrados nas ruínas do Templo de Jerusalém.
– E onde diabos entra o resto dos itens citados?
– Como vou saber? Nem sou iniciado.
Gabriel parou de digitar e olhou-me sério:
– Sabe que tenho um tio maçônico? De vez em quando, ele deixa escapar algumas coisas
sobre a ligação entre a Maçonaria e os Templários. Mas nunca sei se ele fala a verdade ou
apenas contribui para a propagação do mistério maçom.
– Se é seu parente, você também poderia entrar. Nunca pensou nisso?
– Já, mas meu negócio é outro. Prefiro os encontros de jovens promovidos pela Igreja
Católica. Pelo menos, não têm tantos segredos.
– Mas, meu caro, o que mais atrai as pessoas a este assunto é justamente a aura de segredo
que essas Sociedades possuem. Será que O Código Da Vinci seria o sucesso que é hoje se não
possuísse esse ar?
– Se levar isso em conta, Harry Potter3 é tão misterioso quanto O Código Da Vinci.
Ri da comparação. Gabriel tinha nome de anjo, frequentava a juventude católica e já tinha
comparecido a encontros mundiais na Europa, promovidos pelo Vaticano. Era bastante atípico
e sugeria alguns itens de debate em que eu não teria pensado. O que me dava uma ideia…
– Ei, Gabriel, que tal bancar o agente secreto?
– Como é? Está maluco?
– Não, não estou. É uma ideia que me surgiu agora. Primeiro, tenho que acionar um contato
meu, depois te falo.
Voltei correndo para minha mesa e procurei a agenda eletrônica. Achei o número de uma
editora de livros e liguei. Não preciso dizer que o editor achou a ideia maluca, mas que
poderia dar certo se tivéssemos o material adequado. Claro que isso denotaria certo cuidado,
pois o terreno dessas ordens é perigoso para quem não é iniciado, o que poderia nos colocar
em uma situação perigosa. Porém, a perspectiva de sucesso estava no ar. Voltei para a mesa de
Gabriel e puxei uma cadeira. Expliquei, detalhadamente, o que pretendia; ele me olhava como
se eu estivesse delirando:
– Um livro contando como são as ordens secretas, vistas por dentro? Você realmente deve
ter pirado!
– Não, não pirei. Claro que é impossível fazer sozinho; podemos ir aos lugares juntos ou
nos revezar. Depois, é só reunir os dados colhidos, montar os capítulos e temos um trabalho
digno da lista dos best sellers!
Ainda assim, Gabriel me olhava desconfiado:
– Meu caro, pense bem. Não estamos nas páginas de O Código Da Vinci nem em uma
aventura filmada para os cinemas. Isto é a vida real. E se sofrermos alguma perseguição?
– Você mesmo disse que a afirmação de O Código Da Vinci sobre o Opus Dei não
corresponde à verdade, não é?
Referia-me ao fato de o livro de Dan Brown colocar esse braço da Igreja Católica como um
dos responsáveis pela perseguição dos personagens principais, ameaçados de morte por um
monge albino. Gabriel riu da lembrança e repetiu:
– E é mesmo. Mas vamos atrás de quê? O Santo Graal está na Inglaterra, alguns mistérios
dos Templários estão na França e mesmo os Rosacruzes já não são mais o que eram.
Dei de ombros.

– O templo deles, em São Paulo, sempre me pareceu extravagante. Quero dizer, aquelas
entradas com esfinges de ambos os lados do caminho, a enorme porta dupla de bronze e os
símbolos… Dei uma olhada no site deles. Falam tanto de amor e fraternidade que chega a ser
chato. Mas devem ter um motivo para manter esta aparência, não acha?
Meu chefe passou pela frente e olhou interessado:
– Se vocês dois não se importam, eu gostaria que continuassem com o trabalho e deixassem
a sessão Arquivo X para depois – aproximou-se de nós e baixou o tom de voz – De
preferência, quando eu também puder fazer parte dos debates.
Olhei para Gabriel e ri. Voltei para minha mesa e verifiquei o relógio. Faltavam apenas
alguns minutos para o horário do almoço e a ideia do livro estava, insistentemente, na minha
cabeça. Abri o editor de textos e comecei a esboçar algumas linhas sobre como seria o
capítulo introdutório. Enviei uma cópia ao Gabriel por e-mail e esperei seu comentário. Cinco
minutos depois, meu telefone tocou:
– Você não vai acreditar… – disse Gabriel, com o tom de voz bem sério.
– Acreditar em quê?
– Você já acabou o seu registro no Orkut?
– Falta só acrescentar a foto. Por quê?
– Acesse agora e ponha a maldita foto. Depois, entre naquela comunidade que vimos.
Ligue-me em seguida.
Desligou. Olhei para o aparelho sem entender, coloquei-o no gancho e fiz o que foi
recomendado. Parecia tudo em ordem, até o momento em que prestei atenção nos tópicos de
discussão postados. O título de um deles era: Procuram-se interessados em escrever livro
sobre Sociedades Secretas. “Lá se vai minha ideia original”, resmunguei comigo mesmo e
acessei.
O texto não poderia ser mais estranho:
Interessada em divulgar os mistérios de determinadas ordens secretas procura pessoas
que estejam dispostas a transformar o material em um livro para publicação. Entre em
contato pelo e-mail oráculo@yahoo.com.
Enviei o e-mail. Pouco tempo depois, chegou uma resposta:
Posso colocar você dentro dos lugares mais improváveis ligados às ordens secretas.
Tenho apenas duas condições: não aparecer em público e que você se comunique comigo
apenas por e-mail. Caso esteja interessado, envie-me as ordens que você escolheu e
aguarde meu contato. Oráculo.
Copiei o e-mail para Gabriel e liguei para seu ramal:
– Que coisa de maluco é essa?
– Não sei, Gabriel, mas me parece sério. Quer arriscar?
– E se sumirem conosco?
– Pense bem, seu panaca. Podemos verificar essas ordens por dentro, publicar um livro e
ainda ser famosos.
– E por que esse Oráculo não quer aparecer?
Pensei um pouco.
– Pode ser um membro renegado. Ou, quem sabe, seja como a personagem do universo do
Batman, uma gostosona que dá ordens de longe…
A ideia pareceu ter agradado ao Gabriel.

– Ei, legal! E faz sentido, pois muitas dessas ordens não admitem mulheres até hoje. Mas
que é estranho, é!
– E aí, vamos nos preparar ou não?
Gabriel ficou um pouco indeciso por telefone:
– Podemos nos locomover somente nos finais de semana?
– Que observação estúpida! Claro que sim! A maioria dessas ordens só se reúne mesmo aos
sábados e aos domingos, não é?
– Que eu saiba, sim.
– Então, vamos lá.
Gabriel respirou fundo:
– Está bem. Vou avisar à minha namorada de que, se eu sumir, a culpa será só sua.
– Aceito o risco. E ainda pago o funeral.
– Ok, engraçadinho. Vou reunir alguns arquivos e te encontro no almoço para discutirmos.
Desliguei o telefone e pensei no quanto a ideia parecia “coisa de cinema”. De repente,
chega um novo e-mail. Remetente: Oráculo. “Mas… como…”, gaguejei.
Sei que você e seu amigo aceitarão a incumbência. Lembre-se, apenas, de que as
descobertas feitas podem ser verdadeiras ou não. Depende de como vocês tratarão o
material que irão colher. Aguardem o próximo contato. Oráculo.
BROWN, Dan. O Código Da Vinci. Rio de Janeiro: Editora Sextante, 2004. [N.E.]
Orkut (www.orkut.com): site de relacionamentos que se tornou mania em todo o mundo. Nele,
também é possível encontrar comunidades que reúnem pessoas por interesses comuns. [N.E.]
Da autora J. K. Rowling, a história de Harry Potter, um garoto que teve os pais assassinados
por um bruxo poderosíssimo, é contada em sete volumes, todos publicados no Brasil pela
Editora Rocco. A história leva a discussões metafísicas e aborda o eterno confronto entre o
bem e o mal. [N.E.]
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