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A Sociedade dos Enigmas no Mundo
Desde a Idade Medieval até os 

dias atuais a Sociedade dos Enig-
mas ficou escondida nas sombras, 
mas seguiu atuando no resguardo 
de objetos importantes. Castelinho 
descobriu, nas anotações de seu 
avô, como a sociedade se com-
portou ao longo da história, suas 
conquistas e suas perdas, pessoas 
que dela participaram e artefatos 
que foram resguardados.

Seus últimos registros remontam 
aos anos 70, quando a Sociedade 
dos Enigmas do Brasil apresentava 
a seguinte configuração:

1. The King: João Baptista de 
Oliveira Figueiredo

2. Silver Queen: Elis Regina
3. Red Queen: Aracy Balabanian
4. Mystic Wizard: Paulo Coelho
5. The Conqueror: Jamil Klink
6. King Fighters: Paulo Roberto 

Falcão e José Tarciso de Souza
7. The Counselor: Dom Geraldo 

Penido
8. The Purifier: Eugênio Gerhard
  
Os anos 70 foram anos da cor-

rida espacial (EUA versus URSS), 
das discotecas e do tricampeona-
to mundial de futebol do Brasil. 
Durante o começo dos anos 70 
instaurou-se um pensamento ufa-
nista de “Brasil potência”, que se 
evidenciou com a conquista da 
terceira Copa do Mundo em 1970 
no México, quando se criou o mote 
“Brasil, ame-o ou deixe-o”.

Em 15 de outubro de 1978 o gene-

ral João Baptista Figueiredo venceu 
a disputa pela presidência do Brasil 
contra Euler Bentes Monteiro de 
forma indireta por 355 votos contra 
226 do candidato do MDB. Con-
forme as anotações dos livros da 
Sociedade dos Enigmas, foi a pri-
meira vez que um presidente bra-
sileiro fez parte da ordem. Porém, 
sabe-se que em outros países vários 
presidentes já participavam da so-
ciedade, como George Washington, 
na função de purificador da ordem 
norte-americana.

O mundo estava mudando muito 
depressa. Mil novecentos e setenta 
e oito foi um ano de três papas no 
intervalo de dois meses. Nunca 
na história tivemos três papas no 
mesmo ano. No dia 6 de agosto 
morre o papa Paulo VI, depois de 
15 anos de pontificado. No dia 26, 
depois de conclave, foi escolhido 
o italiano Albino Luciani para 
ser o papa João Paulo I, mas seu 
pontificado durou apenas 33 dias, 
pois morre em 28 de setembro. Em 
16 de outubro um novo conclave 
escolheu o polonês Karol Wojtyla, 
que era bispo de Cracóvia, para se 
tornar o papa João Paulo II, num 
pontificado que atravessou o final 
do século XX e rompeu o começo 
do terceiro milênio.

Foi também em 1978 que acon-
teceu um milagre da medicina: 
Louise Brown se tornava o primeiro 
bebê de proveta da história, em 
Oldham, na Inglaterra. Louise foi a 
primeira pessoa do mundo a nascer 

através da fertilização in vitro.
Mil novecentos e setenta e nove 

foi o ano no qual uma série de 
figuras importantes apareceu no 
cenário mundial. Margaret That-
cher venceu as eleições gerais e se 
tornou a primeira mulher a ocupar 
o cargo de Primeira-Ministra da 
Grã-Bretanha, permanecendo no 
poder por 11 anos. Deng Xiaoping 
iniciou o processo de liberalização 
da economia chinesa. O aiatolá 
Khomeini instaurou a república 
islâmica. Karol Wojtyla viajou à Po-
lônia como o primeiro papa eslavo. 
E no Afeganistão os mujahideen se 
levantaram contra o regime sovié-
tico com o apoio tácito dos EUA.

É nesse panorama que ocorre o 
fim da Sociedade dos Enigmas. O 
rei da ordem brasileira na época é 
convocado para uma reunião geral 
entre todos os reis das sociedades 
de enigmas do mundo, a primeira 
e única reunião até hoje, no vilarejo 
de Castle Combe, na Inglaterra. 
Sabe-se que o motivo da reunião 
foi a possível eleição de Margaret 
Thatcher para Primeira-Ministra da 
Inglaterra. Ela era a dama de prata 
da Sociedade dos Enigmas inglesa 
da época e estava corrompendo 
os membros da sua e de outras 
ordens do mundo para ajudá-la na 
eleição. Essa atitude foi reprovada 
por várias ordens no mundo, já que 
a Sociedade dos Enigmas não foi 
criada para este fim.

A reunião geral resultou na 
destituição das Sociedades dos 

Enigmas pelo mundo, respeitando 
condição posta pelo primeiro rei: 
quando o mundo não precisasse 
mais da Sociedade dos Enigmas 
ou se alguma ordem deixasse de 
seguir os princípios da socieda-
de, todas as ordens deveriam ser 
desfeitas e convocadas novamente 
apenas quando um descendente 
legítimo de um rei ou purificador 
conseguisse reunir os melhores 
guerreiros outra vez.

Na mesma data daquela reunião, 
16 de maio de 1978, ocorreu um 
atentado no Brasil contra a imagem 
de Nossa Senhora da Aparecida, 
executado por um jovem iconoclas-
ta que invadiu o nicho da imagem 
aproveitando-se de um blecaute, 
que termina na destruição da ca-
beça da imagem e na quebra do 
corpo em vários pedaços. Ela seria 
restaurada e retornaria à Catedral 
Basílica de Nossa Senhora Apare-
cida naquele mesmo ano.

Durante a restauração, dentro 
da imagem de Nossa Senhora 
foi encontrado por Dom Geraldo 
Penido um objeto descrito por ele 
como o Rubi de la Rosa. Este rubi, 
de acordo com a história, foi tocado 
por Jesus em um de seus sermões, 
mais precisamente no sermão do 
Monte das Oliveiras, e por isso esse 
rubi teria propriedades milagrosas.

Depois da descoberta de Dom 
Gerald Penido, a Sociedade dos 
Enigmas foi restaurada para uma 
última missão: resguardar o Rubi 
de la Rosa. Porém...

Em 16 de maio de 1978, no vila-
rejo de Castle Combe, na Inglaterra, 
os reis de todas as Sociedades dos 
Enigmas da época foram recrutados 
para uma reunião final. Esta reunião 
tinha como objetivo extinguir todas 
as ordens dos enigmas do mundo. 
O rei da Sociedade dos Enigmas da 
Suécia, que por acaso também era 
o rei sueco, excelentíssimo Carlos 
XVI Gustavo, foi quem detectou que 
algumas ordens não estavam mais 
seguindo os preceitos da sociedade 
que o Rei Arthur ergueu.

Porém, nem todos os reis das so-
ciedades estavam dispostos em ter-
minar com a ordem, principalmente 
o rei da ordem inglesa. Com isso, 
alguns grupos favoráveis ao grupo 
inglês se rebelaram e declararam 
que iriam continuar com a sociedade 

com outro nome e outros preceitos, e 
que também iriam tentar recuperar 
os objetos que as antigas sociedades 
dos enigmas resguardaram durante 
a história. Objetivamente, travariam 
uma guerra contra as sociedades dos 
enigmas restantes.

Quando Figueiredo voltou ao 
Brasil, convocou a ordem e orde-
nou uma última missão: preservar 
e guardar em um local de difícil 
acesso o Rubi de la Rosa. Para isso, 
cada membro da ordem deveria 
realizar suas obrigações, conforme 
suas funções.

Não seria tarefa fácil, pois o rei da 
sociedade foi informado que algu-
mas pessoas de outras sociedades do 
mundo estavam a caminho do Brasil 
para furtar o rubi.

Seu conselheiro, Dom Geraldo 

Penido, recomendou ao rei que 
entregasse o rubi ao seu purificador 
para que ele escondesse o valioso 
artefato. Com isso, Figueiredo viajou 
ao encontro de seu purificador e a ele 
conferiu a seguinte ordem:

“Meu amigo, está na hora de você 
agir. Caberá a você nossa última missão, 
a de resguardar o Rubi de la Rosa.

Muitas outras sociedades do mundo 
não aceitaram o término da Sociedade 
dos Enigmas, por isso temo que alguns 
integrantes das ordens de outros países 
tentarão roubar o objeto.

Você deve usar todas as suas habilida-
des para ocultar o rubi em um lugar de 
difícil acesso. Não posso direcionar este 
pedido aos demais membros do nosso 
grupo, pois as suas identidades foram 
reveladas.

Não esqueça de realizar tarefas com-
plicadas e que somente novos integran-
tes de coração puro, inteligência, força 
e destreza consigam realizar.

Acredito que um dia a sociedade 
retornará, através de um de seus des-
cendentes. Ele encontrará um novo rei, 
com súditos capazes de localizar o Rubi 
de la Rosa.”

João Figueiredo foi até Linha 
Dona Josefa e deu sua última ordem 
ao seu cavaleiro, agradecendo o 
mesmo por seu comprometimento. 
A partir daí, Eugênio Gerhard usou 
sua inteligência, destreza e bravura 
para cumprir a derradeira ordem 
do rei, esperando que um dia um 
de seus descendentes encontre suas 
anotações, restaure a ordem e des-
cubra a localização do rubi.

A Última Missão – O Rubi de la Rosa  


