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Tema do estudo adoradores de Baal – Maçonaria - Entidades secretas - Parte II.
No estudo anterior estudamos algumas coisas sobre a maçonaria e neste estudo vamos aprofundar. Na
verdade, a maçonaria (como nós vimos) vem desde o tempo de Baal, desde o tempo dos construtores da torre
de Babel. A maçonaria vai ressurgir de uma forma diferente a partir do século XVIII, principalmente nos
Estados Unidos. Por exemplo, o primeiro presidente americano George Washington, quando tomou posse
como presidente e mais 1/3 dos governadores das colônias originais do tempo do Estados Unidos, eram todos
maçons.
Muitos fundadores dos Estados Unidos eram maçons. Benjamin Franklin, que era um impressor,
cientista, inventor, político e diplomata em 1.726 ao voltar da Inglaterra, fundou uma sociedade secreta para
ele mesmo – “O clube do avental de couro”. Também ele foi iniciado como maçom em uma loja de maçonaria
em Filadélfia. Benjamin Franklin foi um dos primeiros a publicar um livro de maçonaria que o nome é “Grãomestre provincial da grande loja de Pensilvânia”. Benjamin Franklin 1.755 também vai participar de uma
inauguração do primeiro pavilhão maçônico da Filadélfia.
George Washington é outro também iniciado. Nós vimos em Gênesis 11, quando os primeiros
construtores tinham uma mesma língua, falavam neste mesmo idioma e vão tentar fazer a torre de Babel. São
pedreiros, construtores que se unem para construir uma torre em Gênesis. A palavra “maçom” como nós vimos
significa construtor, pedreiro. Existe uma conexão das crenças da maçonaria com as crenças que vem desde
os tempos da Babilônia, do Egito antigo. Os livros e manuais de doutrina da maçonaria estão ligados com
essas doutrinas pagãs que vem da Babilônia e do Egito antigo. A Bíblia vai falar dos adoradores de Baal, que
adoravam o sol para o oriente, como sendo uma das maiores abominações denunciadas pelo ETERNO através
do profeta Ezequiel capítulo 8. Nós lemos quando aqueles sacerdotes vão virar as costas para o altar do
ETERNO e adorar o sol para o oriente. E o ETERNO vai dizer que isso é uma das maiores abominações, que
ele viu na casa de Israel e vai ser denunciada ao profeta Ezequiel essa abominação por parte de DEUS para
esses líderes da época (de Ezequiel) que estavam adorando o sol para o oriente.
Coincidentemente a maçonaria se designa aqui no Brasil como Grande Oriente. Os templos da
maçonaria são construídos voltados para o oriente. Toda a loja maçônica na parte interior do altar deles é
voltado para o oriente, tem uma abóboda celeste pintada na parte de cima, o sol e a lua no altar, e imagens de
pedreiro e de instrumentos de construção: triângulo equilátero, o compasso com esquadro. Os maçons são
extremamente trinitários, a divindade deles é trinitária, que é Jabulom. Para os maçons invocarem essa
divindade em seus cultos, eles reúnem três pessoas que falam como se fosse uma única pessoa, pronunciando
Ja-bu-lom: um pronuncia ja, que será as iniciais do nome do Deus de Israel, o outro bu, de Baal, e o outro de
lom que é Osíris. Os maçons acreditam também na imortalidade da alma, que são os mesmos princípios do
espiritismo, e das religiões que advém da interpretação platônica pagã da imortalidade da alma. George
Washington teve título de mestre maçom, prestou juramento como primeiro presidente dos Estados Unidos,
na federal Hall Street usando a Bíblia emprestada da loja de Saint John nº 1.
Uma coisa interessante é que a maçonaria é muito sincretista. Uma loja maçom cuja maioria dos
participantes são de índole cristã, eles usam a Bíblia. Uma loja maçom cujos participantes são do Islão, eles
usam o alcorão. Uma loja maçom cujos participantes adoram Buda, eles usam o livro do Tripitaka. Dessa
forma, os maçons são muito sincretistas. Vamos ver na história recente Estados Unidos, George W. Bush que
jura sobre a mesma Bíblia, embora ele não admita que seja maçom, mas ele foi iniciado em “Skull and Bones”.
A capital dos Estados Unidos que é o Washington foi construída perto do rio Potomac. Esses grupos de maçons
se reuniram em uma cidade de Alexandria para cerimônia de entrega da pedra de fundação da cidade, e essa
cidade vai ser chamada Washington D.C. Esse projeto foi influenciado pelo simbolismo maçom em 18 de
Setembro de 1.793. Esse presidente George Washington usa avental de couro, a gola do grão-mestre e vai pôr
a pedra de fundação. A construção tem todas as marcas da arquitetura maçônica, a capital dos Estados Unidos
Washington D.C.
Os Maçons sempre deram muita importância a símbolos da arquitetura maçônica, por exemplo a
intersecção da avenida Massachusetts com Rhode Island e a avenida Connecticut, formam a estrela de pontacabeça o pentagrama pitagoreano, também conhecida como estrela de Mendes, bem no centro da cidade de
Washington. As próprias plantas dessa cidade, os três prédios mais importantes: o Capitólio, a Casa Branca e
o Obelisco de Washington formam um triângulo reto, onde a hipotenusa é avenida da Pensilvânia. Existe toda
uma contribuição entre a Casa Branca e o Capitólio existe um esquadro, símbolo maçônico. Desta forma, (a
cidade de) Washington é totalmente construída com vários símbolos maçônicos.
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William Morgan um ex-maçom ameaçou escrever um livro sobre a maçonaria em revelar todos os
segredos. Que será que aconteceu com ele? Parece-me que ele foi na cidade de Batavia, no estado de Nova
York quando ele estava publicando o livro, ele desapareceu. O preço da traição dentro da maçonaria é a morte.
Em um desses rituais eles fazem um juramento que é selado em sangue, faz-se um corte e derrama um pouco
de sangue para fazer o selamento, e é feito um juramento bastante pesado. Esse juramento é muito parecido
com o mesmo juramento que fazem os iniciados na companhia de Inácio de Loyola: a guarda do Papa. Na
companhia de Inácio de Loyola os iniciados fazem um juramento muito pesado, e é bem parecido com esse
juramento de um dos rituais da maçonaria.
Estamos vendo que a maioria desses mistérios da sociedade secreta maçônica vai se estabelecer mais
nos Estados Unidos. Os primeiros que entram nos primeiros níveis da maçonaria não sabem que de fato a
ordem é satânica. Muitos acham que é uma coisa de homem de bem, homens que querem estudar, aprender as
coisas e não tem uma consciência do que seja realmente a maçonaria. Essa grande maioria que vai fazer parte
da loja azul, que são os primeiros iniciados que são discípulos da loja azul, eles não tem uma noção profunda
do que é a maçonaria, alguns entram até por curiosidade.
Os maçons pagam com a própria vida se eles traírem a maçonaria, como foi o caso desse William
Morgan. Atualmente existe bastante livros anti-maçons que esclarecem. Mas existe também algumas
inverdades, existe um exagero e é isso que os maçons querem. Quanto mais inverdades e exageros forem
falados a respeito da maçonaria é melhor pra eles, porque isso faz com que caia no descrédito o que se fala
contra os maçons. Então nós temos que realmente estar embasados na bíblia, na história, e em coisas que são
fatos para realmente tecer um estudo, um comentário sobre a origem deles, e o que de fato eles são, e qual o
objetivo deles, para que não caiamos em descrédito porque existe muitos exageros por aí. Atualmente existe
bastante coisas divulgadas sobre a maçonaria, já tem ex-maçons que divulgaram. A maçonaria não está mais
no mesmo nível de atuação que estava há um ou dois séculos atrás. A maçonaria é uma forma mais eficaz ou
é uma faceta eficaz de revelar o satanismo. A maioria das igrejas evangélicas estão invadidas pela maçonaria:
tem pastores maçons, os líderes dessas igrejas evangélicas são todos maçons. É triste falar isso, mas é uma
grande verdade, está totalmente invadida pela maçonaria.
Estamos mostrando que os segredos dos mistérios do paganismo também tomaram uma faceta diferente
dentro do catolicismo. O catolicismo vai pegar essa mesma base da Babilônia e trazer para si, coisas como
trindade, imortalidade da alma, morar no céu, encarnação do verbo, que Jesus teria encarnado, etc. Todas essas
crenças na verdade são o vestígio da origem da pagã. Tem também a adoração a Maria. Maria vai ser um
antítipo de Isis, de Semíramis, de Diana dos Efésios. Enfim, essas divindades da grande Rainha dos céus que
já era adorado pelos pagãos como a mãe de Deus, ou a mãe de Tamuz, que no caso era Semíramis, Isis a mãe
de Hórus. Tudo isso é uma figura, ou uma nova imagem daquilo que já era no paganismo aceito. Desta maneira
é bastante evidente (para quem se aprofunda nesses estudos da história) vai perceber qual é a origem dessa
doutrina. Qual a origem realmente dessas seitas secretas e também do cristianismo apostatado.
Um dos grandes divulgadores da doutrina da maçonaria foi Albert Park. Estivemos falando também no
estudo anterior a respeito desse assunto. Ele disse que, sendo ele um dos maiores maçons de todos os tempos,
que a religião maçônica é para todos que são iniciados dos altos níveis a manter a pureza da doutrina
luciferiana. Sim Lúcifer é deus, a verdadeira e pura religião filosófica é a crença em Lúcifer. Essa é a crença
primordial deles. Na verdade, a maçonaria é uma forma de um vitral, uma forma diferente de revelar o
satanismo, de encostar o satanismo de uma forma diferente: isso é na verdade e na realidade, a maçonaria.
“Mas o que é exatamente a maçonaria? É uma sociedade fechada, que se auto define como segmento
filantrópico, filosófico, educativo progressista”. Tubalcaim é citado como o primeiro maçom descendente de
Caim, filho de Lameque com Seba. Este homem é chamado de pai dos que trabalham com cobre e ferro. Ele
vai ver em seu pai, um exemplo de um homem homicida e polígamo.
No início do século 20, vai aparecer uma outra pessoa iniciada que vai influenciar todos os segmentos
da política e vai influenciar também a maçonaria, quem é essa pessoa? No livro dele de confissões, Aleister
Crowley, afirma que foi iniciado numa loja maçônica Anglo Saxão em Paris, quando ele tornou-se mestre.
Aleister Crowley foi o maior bruxo, a pessoa mais maligna que se conhece em todos os tempos. Ele foi iniciado
na maçonaria no início do século 20 na França em uma loja anglo-saxônica. É uma das mais antigas e mais
respeitadas lojas de Londres, a loja anglo-saxônica e também a loja de Stutirour. Crowley partilhava o seu
entusiasmo, que ele vai aprender de Albert Pike pelo diabo, um dos mestres de Crowley foi Albert Pike. E no
livro dele intitulado “O mágico”, Crowley escreveu o seguinte: “O diabo é a serpente Satanás, ele é vida e
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amor, ele é luz e a sua imagem do zodíaco é o capricórnio”. Aleister Crowley foi a pessoa mais pervertida
que se tem notícia: ele oferecia crianças para sacrifício, vidas humanas para sacrifícios. Ele tinha grande
influência no meio político, era recebido por grandes autoridades na Inglaterra. Ele influenciou o cinema,
porque Walt Disney (que é o criador do cinema infantil das produções Disney) era maçom. Aquele filme “O
Mágico de Oz”, esse Oz na verdade foi um demônio, que foi aberto um portal por Aleister Crowley no Egito,
e este Oz passou um monte de ensinos demoníacos para Aleister Crowley. Ele vai influenciar também o
desenho” Alice no País das Maravilhas”, onde aparece “O Mágico de Oz”.
Os livros de material de Walt Disney estão cheios de um misto de fantasias e mensagens subliminares
demoníacas satânicas, com o intuito de parasitar as crianças. Ele era também influenciado pela loja negra.
Aleister Crowley era fã do Albert Pike, e se revelou um satanista. Ele não tinha nenhuma vergonha de dizer
que era adorador de Satanás. Ele vai chamar Satanás, o bode saltador de a cabeça de Deus. O bode bafomé
que é uma figura horrível, é um andrógeno, homem misturado com mulher, com serpentes e chifres, é uma
coisa horrível. Em seu livro “Confissões”, Crowley afirma que foi iniciado na maçonaria na loja anglo-saxã
em Paris e também conta como se tornou mestre de uma das mais antigas e mais respeitadas lojas de Londres.
Crowley era na verdade um maçom que vai depois se tornar o maior satanista da história do século XX. Ele
vai influenciar a política, vai influenciar o cinema. Este homem vai aparecer em capas de discos de artistas
famosos, como por exemplo os Beatles e outros. Aparece a foto do rosto de Aleister Crowley em capas de
discos de cantores famosos pois ele teve uma grande entrada nesses setores.
Os adoradores de Baal que vão ser desafiados pelo profeta Elias, são na verdade os antigos satanistas
maçons. A maçonaria antiga, que hoje tem uma nova roupagem como uma loja filantrópica, filosófica secreta,
para homens de bem. Os maçons dizem que não tem religião, eles dizem que são uma filosofia de vida, mas
na verdade eles têm: funeral maçônico, têm casamento maçônico, têm ritual de batismo maçônico, tem
doutrina, tem tudo de uma religião. Eles têm uma divindade, tem celebrações, tem tudo de uma religião, mas
eles dizem que não são religião. Por que que eles dizem que não são religião? Para exatamente poder ser
aceitos no meio das religiões porque o objetivo deles é infiltrar-se em todas as religiões para levar ao propósito
da Nova Ordem Mundial - Fraternidade, Igualdade, Liberdade.
A maçonaria influenciou por exemplo, grandes acontecimentos da história como a proclamação da
República aqui no Brasil. Marechal Floriano Peixoto, Dom Pedro II, Dom Pedro I eram maçons. Grandes
acontecimentos foram influenciados por homens da maçonaria: a separação do Estado religioso do Estado
Laico, foi por Napoleão quando ele destronou o poder papal, mandando o general Beltier prender o papa em
1.798 em Roma e o levando para França. Desta maneira, a maçonaria passa a ter uma força maior a partir do
século XVIII, vai aflorar e o Estados Unidos vai ser a nação mais maçônica de todo mundo. Nós estudamos
sobre as tribos perdidas de Israel. Efraim estaria mergulhado e entendido nos mistérios do Egito. Como uma
“pomba insensata”, o SENHOR acusa que a casa de Efraim vai se corromper com a idolatria do Egito.
A antiga mística ordem Rosa Cruz é a mãe filosófica da maçonaria. A maçonaria se abastece de muitos
ensinos filosóficos da AMORC - Antiga Mística Ordem Rosa Cruz. Embora você pergunte para um maçom
que tem haver maçonaria com a AMORC? Eles dizem que não tem nada a ver, mas se você faz uma consulta
nos pilares da doutrina maçônica com as doutrinas da entidade filosófica AMORC, você vai ver que são na
verdade o mesmo segmento. A independência do Brasil aconteceu dentro da maçonaria em 20 de Agosto e em
7 de Setembro, Dom Pedro (que se iniciou na maçonaria) ascende ao poder.
Então, qual o objetivo principal dessas entidades, principalmente da maçonaria? É dominar o mundo!
O topo da pirâmide da maçonaria que são maçons digamos o 33º grau: Alberto Pike era desse grau, o próprio
Aleister Crowley também chegou aos últimos graus da maçonaria. Nesse grau 33 eles sabem que realmente
estão servindo a Satanás. Satanás chega a entrar no corpo deles, é uma coisa maligna, terrível, pesada mesmo.
E o objetivo deles é dominar o mundo com um único governo central para a última grande guerra que é o
Armagedom. O Armagedom vai ser elaborado por essas entidades maçônicas, representadas no seu poder
militar, no seu poder filosófico, onde eles vão enfrentar JESUS voltando. É lógico que eles não vão revelar
que o objetivo deles é esse.
Esses filmes de Hollywood que falam contra, que falam que o mundo se une para se proteger de uma
invasão alienígena, de não deixar que o mundo seja entregue para um poder vindo de fora, é uma lavagem
cerebral que está se fazendo justamente para não aceitar a implantação do reino de CRISTO sobre a terra. Mas
o SENHOR JESUS no fim ele é o Rei dos Reis, ele vai destruir esses poderes, inclusive a maçonaria vai ser
destruída na volta de JESUS. Esses poderes vão cair para que JESUS assuma um governo mundial. Embora
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todos eles estejam nesse propósito de um governo mundial (e que existe essas bases já implantadas), eles
pensam que são eles que vão ficar “por cima da cocada”. Não sabem eles que estão preparando as bases para
um reino central teocrático de CRISTO. Eles vão ficar na verdade sem nada, vão perder tudo. É uma luta entre
o bem e o mal.
Existe no momento toda uma divulgação para modelar o inconsciente coletivo, preparando as pessoas
para não aceitar. Mas, para que o mundo se una em torno de um governo mundial que venha enfrentar uma
invasão alienígena, isso é o que está por trás da maçonaria. Interessante é que Aleister Crowley vai divulgar a
imagem do demônio que ele viu no portal que abriu no Egito. Essa imagem, o formato dessa criatura é parecido
com o formato desses “aliens” que são divulgados nos filmes: em que a cabeça é meio arredondada, olhos
grandes, é o mesmo formato da criatura vista e desenhada por esse satanista Aleister Crowley que abriu um
portal no Egito. Nesse portal esse ente demoníaco vai se materializar, vai falar com ele, e vai passar instruções
para ele no Egito. E esse tipo de “espécie alienígena” que chamam de “ET Grey” é parecidíssimo com o mesmo
demônio com quem Aleister Crowley conversou e recebeu instruções.
Desta maneira, essas aparições de UFOs, ETs, são manifestações demoníacas, que estão relacionadas
com as propostas de uma Nova Ordem Mundial, de um governo mundial. E quem está envolvido com isso?
São os Iluminatis, maçons. Um dos Iluminatis - Wernher von Braun (que foi o pai da astronáutica), foi ele que
fez os foguetes. Ele tentou desenvolver na Alemanha nazistas os discos voadores. Hitler também era de uma
entidade secreta maligna. Wernher von Braun vai tentar desenvolver o disco voador na Alemanha nazista, e
ele vai escapar para os Estados Unidos. Ele desenvolve todo o plano da Apolo que colocou o “homem na lua”,
e também um plano de desenvolver naves de propulsão diferenciada (e que hoje são projetos secretos nos
Estados Unidos desenvolvidos na área 51). Desta forma, existe todo um movimento desses homens iniciados
nos últimos graus da maçonaria com o militarismo, com pesquisa, com envolvimento com esse lado das trevas.
Esse Aleister Crowley vai apresentar exatamente uma figura parecida com esse ET que é amplamente
divulgado, que tem cabeça redonda com grandes olhos.
Apesar de tudo isso, a Nova Ordem Mundial não vai ter sucesso, porque a própria palavra de DEUS
diz: “ferro e o barro não se misturam”. Daniel, o profeta, vai ter uma visão da história e o destino da
humanidade e diz que: Os reis não conseguirão se unir em uma única nação, como foi o Império romano.
Embora eles estejam tentando (atualmente existe bases muito forte para um governo mundial), só que existe
algumas coisas que tem que ser vencidos. Por exemplo: A questão da base energética, do petróleo, o Oriente
Médio que está instável, o problema do desnível social entre nações, etc. Essas são barreiras que impedem de
haver um governo único mundial dominador sobre todas as nações. Essas barreiras estão tentando ser vencidas,
mas não conseguiram ainda. Uma das barreiras que eles vão tentar vencer - que é a questão árabe-israelense vai ser justamente ali que eles vão tropeçar e encontrar com o juízo de DEUS, que é o Armagedom. Esse juízo
de DEUS vai destronar todos os poderes da terra e as bases deste reino unificado centralizado que eles
pensavam que eles iriam dominar.
JESUS toma a direção de tudo e governa sobre a terra com um governo teocrático, tendo como capital
a cidade de Jerusalém. Por isso que a cidade de Jerusalém é tão disputada. A Bíblia fala que Jerusalém se torna
um “copo de tremor para todas as nações” e virão todas as nações da terra para guerrear contra Jerusalém,
que é exatamente o apogeu da grande batalha do DEUS todo poderoso - O Armagedom.
Como já falamos, existem coisas que impedem esse governo mundial. Essas coisas quando eles
tentarem remover é que se dá a volta de JESUS. Eles (o mundo) vão entender devido a consciência de hoje,
devido a esses filmes de Hollywood, de que vai se tratar de uma “invasão alienígena”, mas JESUS vai vencer
porque ele vem acompanhado de milhares e milhares de anjos poderosos, que vão fazer um trabalho de
limpeza, de punição e destruição dos ímpios aqui na terra. JESUS disse que “vai mandar os seus anjos, eles
colherão do seu reino todos os escandalosos que cometem iniquidade”. Está escrito em Mateus 13:41, e
ele (JESUS) vai então “reinar sobre toda a terra, estabelecendo um governo com vara de ferro”.
O início desse governo vai ser com “cetro de ferro” para que as nações sejam educadas. As nações
irão “quebrar o arco de guerra”, não vão mais guerrear. Aprenderão finalmente a paz. O efeito da justiça vai
ser a paz, o repouso para sempre. Vai haver sim um governo mundial, mas esse governo mundial vai ser
teocrático. A maçonaria vai ser destronada, desbancada.
Site: http://igrejadedeus.biz/ Contato: flavioschmidt2018@gmail.com
Este material faz parte do Discipulado do Canal Evangelista Flávio, para vídeos com mais estudos, acesse:
https://www.youtube.com/channel/UCeVoCTqEOXMoCUkSAUpN2ig/videos
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