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O tema desse estudo é: adoradores de Baal, entidades maçônicas secretas, uma análise sobre a luz das
escrituras sagradas. Esse estudo vai ser bastante interessante e esclarecedor. É também um tema forte porque
vai esclarecer aquilo que nas trevas se ocultam. Nós vamos trazer à luz aquilo que nas trevas se ocultam. Essas
coisas não procuram aparecer, isso é feito no oculto, no secreto, porque as obras das trevas são assim. Em
Efésios 5:11,12, o apóstolo Paulo fala sobre “as obras infrutuosas das trevas”. Essas obras das trevas se
ocultam, não aparecem. Não é feito para que se vejam claramente, são feitas de forma secreta.
EFÉSIOS 5:11,12
11. E não vos associeis as obras infrutuosas das trevas, antes, porém condenai-as.
12. Porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso.
Se nós fossemos falar exatamente o que eles fazem seria vergonhoso, torpe, sujo. JESUS também fala
sobre a questão de fazer as coisas em oculto. Isso foi inclusive uma prática da época de JESUS. Os sacerdotes,
escribas e fariseus planejaram o assassinato de JESUS em uma reunião secreta, oculta.
LUCAS 12:2
2. Mas nada há coberto que não haja de ser descoberto; nem oculto que não haja de ser conhecido.
Ainda que seja feito em culto, vai ser manifesto, não tem como esconder, porque tudo virá ao juízo. A
morte de JESUS CRISTO foi planejada secretamente para que assim eles pudessem planejar o assassinato ou
a condenação do SENHOR JESUS. Os adoradores de Baal são mostrados na Bíblia. Baal é uma grande
divindade do mundo pagão que vai ser adorado nos autos. Baal, que é a simbologia do deus sol, vai se tornar
essa divindade mais adorada no mundo pagão. Inclusive Israel vai se tornar atraído pelas adorações à Baal e
vai se corromper por causa de Baal. Baal era adorado no altar, normalmente em lugares altos onde também
junto com Baal tinha uma divindade feminina. Baal era uma divindade masculina e havia uma divindade
feminina chamada Aserá.
JUÍZES 6:28
28. Levantando-se pois os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derrubado, cortado a
Asera que estivera ao pé dele, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado.
Eles sacrificavam animais e adoravam Baal e essa divindade feminina Asera em forma de árvore.
Interessante observarmos essa forma de adoração de Baal porque essa forma de adoração vai ser encontrada
nas entidades secretas. É também encontrado um obelisco que se encontra em vários lugares pelo mundo. Tem
em Washington, tem no centro da basílica de São Pedro em Roma esse grande obelisco, que é uma das
representações do paganismo e também de Baal. O altar de Baal tinha esse obelisco, conhecido também como
monolito que representava a divindade masculina no caso Baal, e a árvore representando Asera, uma divindade
feminina.
Isso também vai fazer menção da serpente enrolada em torno de uma árvore que engana Eva, a
divindade que vai ser considerada a divindade feminina. Eva, por aceitar a proposta da antiga serpente Satanás,
ela se torna uma divindade e Adão também. Por isso essa dupla adoração masculina e feminina. Apocalipse
12 vai nos apresentar o dragão como a serpente que é “Satanás que engana todo mundo”, que engana a
todos.
APOCALIPSE 12:9
9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o
mundo; ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele.
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Satanás engana todo mundo.
1 REIS 14:22,23
22. E fez Judá o que era mau aos olhos do Senhor; e com os seus pecados que cometeram, provocaramno a zelos, mais do que todos os seus pais fizeram.
23. Porque também eles edificaram altos, e estátuas, e imagens de Aserá sobre todo o alto outeiro e
debaixo de toda a árvore verde.
Essa era a adoração a essa divindade Asera, que normalmente também era adorada com Baal. Essa
prática dos adoradores de Baal é muito antiga. Vem exatamente do pecado do Éden, quando a mulher aceitou
a proposta da antiga serpente, Satanás que engana todo mundo. A árvore-de-natal era uma prática exatamente
em honra da deusa da fertilidade, em que se cortava um pinheiro para representar a fertilidade nos dias de
inverno. Enfeitava esse pinheiro com pregos, ouro e outros tipos de coisas. Essa menção dessa prática pagã é
dada no livro de Jeremias 10. O profeta com a inspiração de DEUS fala dessa prática do povo pagão de cortar
com um machado uma arvore, ou bosque e depois enfeitar esse tronco de árvore.
JEREMIAS 10:3,4
3. Porque os costumes dos povos são vaidade; pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do
artífice, feita com machado;
4. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova.
Essa prática de se cortar uma árvore e enfeitar essa árvore com ouro, com prata era uma prática do
paganismo e estava associada a divindade feminina Asera, que era adorada com Baal. Elias, o profeta, vai ter
um grande desafio ao enfrentar toda a apostasia da sua época. Ele vai enfrentar 400 profetas de Baal e 450
profetas de Asera porque na época de Elias estava toda a nação corrompida por esta adoração a divindade de
Baal e Asera. Esse desafio vai ocorrer e você vai ver todos aqueles falsos profetas de ambos os lados sendo
representados no desafio de Elias. Esse tipo de idolatria é que vai levar Israel ao castigo, ao cativeiro, a
dispersão mundial da casa de Israel.
Isso vai ocorrer exatamente por essa desobediência, por causa da idolatria da adoração à Baal (que é o
deus sol) e Asera, representada pela lua. O sol e a lua eram adorados: o sol, como divindade masculina e a lua,
como divindade feminina. Assim como Baal com Aserá, assim como a representação da árvore, divindade
feminina e um obelisco ou monolito fálico ou pináculo, uma divindade masculina. O obelisco representa uma
entidade masculina. É a representação do órgão fálico do homem e a árvore representa uma divindade
feminina, alusão à Adão e Eva e a serpente enroscada na árvore.
Nós vamos encontrar muito desses símbolos ou duas serpentes emboscadas em algum tipo de árvore.
Essa era a forma como os adoradores de Baal adoravam nos lugares altos. Esses adoradores de Baal são
enfrentados por Elias nos dias da apostasia de Israel, no tempo do rei Acabe, por causa da rainha Jezabel, que
era uma adoradora de Baal. Uma coisa interessante é que a lua crescente é um símbolo iconográfico do
Islamismo. Se você notar em algumas fotos de templos de adoração do Islamismo nas mesquitas, você vai ver
a lua bem no pináculo, no topo dessa mesquita, a lua crescente. Os muçulmanos meio que não sabem muito
bem explicar a origem deste símbolo da lua para o Islã, mas a verdade é que antes de Maomé criar o Islã, os
árabes estavam entregues à idolatria. A lua era adorada, de onde vem o nome “aluá”, que hoje os muçulmanos
chamam de “Alá”. A expressão “Alá” seria uma expressão oriunda da primeira divindade anterior ao
surgimento do Islã, adoração da lua. E aí vai aparecer à designação a deus Alá, muito similar essa pronúncia.
Tem aqueles historiadores que acusam que o Islã vai tomar de empréstimo algumas práticas pagãs
anteriores ao surgimento do Islamismo. É por isso que ainda hoje nas mesquitas do Islã aparece a lua crescente,
que era um dos símbolos da divindade feminina (que era a mesma Aserá), uma árvore adorada em forma de
uma divindade feminina.
Aconteceu algo muito abominável em Israel, algo tão abominável que foi considerada uma das piores
abominações que ocorreu Israel, isso está registrado no profeta Ezequiel. O que aconteceu em Israel que DEUS
vai acusar como uma das maiores abominações praticadas pelo povo de Israel? Vamos em Ezequiel 8, DEUS
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repreendendo a prática idólatra daqueles homens, que governavam e lideravam a nação de Israel. E vai levar
Ezequiel a contemplar o que eles estavam fazendo em oculto. Em Ezequiel 8:3, DEUS mostra para Ezequiel
o seguinte:
EZEQUIEL 8:3
3. E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça; e o Espírito me levantou
entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até à entrada da porta do pátio de
dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem do ciúmes, que provoca ciúmes.
Uma imagem idólatra estava na cidade de Jerusalém, bem na entrada da porta do pátio do lado de
dentro e o ETERNO vai falar ao profeta a respeito dessa abominação idólatra de alguns da nação de Israel.
EZEQUIEL 8:6
6. E Deus disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a
casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas ainda tornarás a ver maiores
abominações.
Uma das abominações era essa. O ETERNO ainda vai falar ao profeta Ezequiel sobre abominações
maiores ainda praticadas por eles. E vai acontecer o seguinte: Olha as outras abominações que eles faziam.
EZEQUIEL 8:7
7. Levou-me à porta do átrio; então olhei, e eis que havia um buraco na parede.
8. E disse-me: Filho do homem cava agora na parede. Quando eu tinha cavado na parede, eis que havia
uma porta.
9. Disse-me ainda: Entra, e vê as ímpias abominações que eles fazem aqui.
10. E entrei, e olhei, e eis que toda forma de répteis, de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa
de Israel, estavam pintado na parede em todo o redor.
Os israelitas pintaram os animais, as idolatrias do Egito, dos babilônicos e vários tipos de idolatrias nas
paredes do templo de adoração idólatras deles. Além disso que mais acontecia? Vamos ver os versos 11,12
EZEQUIEL 8:11,12
11. E estavam em pé diante deles setenta homens dos anciãos da casa de Israel, e Jaazanias, filho de
Safã, em pé, no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário; e subia uma espessa nuvem de
incenso.
12. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um
nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: O Senhor não nos vê; o Senhor abandonou a terra.
A prática desse tipo de idolatria que os israelitas assimilaram de povos pagãos, era feita em câmaras
secretas. Eram reuniões secretas em trevas, em lugares secretos porque as obras do mal, as obras das trevas
são feitas em secreto, não são feitas à plena luz porque essas obras seriam reprovadas. Essa é uma prática
normal de obras que são feitas nas trevas.
Mas será que tudo isso que os israelitas praticavam era o pior de tudo? Alguém pode imaginar, será
que tem algo pior do que isso? Um povo que conhecia o DEUS verdadeiro, se desviar do DEUS do verdadeiro
para praticar essas idolatrias? Será que pode ter algo pior que isso? O ETERNO vai falar: “Também me disse,
verás ainda maiores abominações que eles fazem”. Então o ETERNO DEUS vai dizer que eles praticam
coisas piores ainda do que essas. Vamos ver o que mais acontecia,
EZEQUIEL 8:14
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14. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali
mulheres assentadas chorando por Tamuz.
Tamuz é filho de Semíramis com a encarnação do filho do deus sol, Baal. Baal encarnado é Tamuz.
Interessante que existe um mês do calendário hebraico, que se chama “Tamuz”. Significa que Israel assimilou
o paganismo de tal maneira, que um mês deles é chamado de “Tamuz”.
O judaísmo não está livre desse paganismo. Hoje a utilização do “kipá” é uma assimilação do
paganismo também. Os adoradores de Baal raspavam o couro cabeludo no meio da cabeça em forma redonda,
e essa calva redonda em forma do círculo do sol era uma prova de que eles eram adoradores de Baal, servidores
do deus sol. Quando eles iam para debaixo do sol quente, o sol batia no couro cabeludo raspado e esquentava
essa parte, então eles colocavam um chapéu redondo sem abas para cobrir a calva que significava que eles
eram servidores de Baal. Atualmente esse chapéu é usado como “kipá” dos judeus, que eles assimilaram do
paganismo. Embora o “kipá” seja uma representação aceita como do Judaísmo, a sua origem é pagã e idólatra.
Não tem nada a ver com Israel, isso vem bem depois, essa assimilação vai se tornar aceita totalmente no século
XVIII. Embora tenha vindo antes, essa prática vai ser aceita plenamente no século XVIII. O uso do “kipá” é
um uso de assimilação idólatra que veio dos adoradores de Baal.
Mas nós vamos ver coisas mais intrigantes ainda. Além de tudo isso vai aparecer um último e pior
estágio de abominação.
EZEQUIEL 8:15,16
15. Então me disse: Viste filho do homem? Verás ainda maiores abominações do que estas.
Maiores ainda do que todas essas que nós mencionamos. Qual será a abominação no ápice das piores
que o ETERNO vai apresentar à Ezequiel?
16. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor,
entre o pórtico e o altar, cerca de vinte e cinco homens, de costas para o templo do Senhor, e com os
rostos para o oriente; e eles, virados para o oriente adoravam o sol.
Adoravam o sol virados para o Oriente. O grande Oriente adorando o sol de costas para o templo de
DEUS. Esta foi a maior das abominações cometidas pelos israelitas. Memorize bem o que nós falamos até
aqui porque no desenrolar do estudo nós falaremos sobre entidades maçônicas e secretas. Analisando qual a
origem dessas entidades, quem são eles? De onde eles herdaram essas práticas, tradições e simbologias? Qual
é o deus que eles adoram? Qual é o objetivo que eles têm? Por isso que nós colocamos esse tema adoradores
de Baal, entidades maçônicas e secretas sobre análise das sagradas escrituras.
Os adoradores de Baal eram pessoas que trabalhavam dentro de um sistema que tinha como divindade
principal o sol - da época da Babilônia - desde as práticas idólatras que já haviam nos tempos antigos. Nós
analisaremos todas essas simbologias.
Vamos citar mais algumas passagens que nos mostram a respeito das práticas idólatras. A Bíblia fala
também a respeito de Babilônia, sendo a mãe de todas as práticas pagãs que começou com uma grande torre.
Com essa torre eles queriam atingir, se possível o céu e serem poderosos na terra. Esse era o propósito deles.
Babilônia vai ser formada em Genesis 11:4
GÊNESIS 11:4
4. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos
um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra.
Aqui em Babilônia acontece a união de uma única religião em torno de um único homem. Sendo todos
de uma mesma língua, fazendo um nome poderoso e essa torre atingisse o máximo até os céus. Esse foi o
plano inicial de Babilônia e naquele lugar eles começam a construir essa torre.
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O fundador de Babel foi Ninrode. Ninrode cujo nome significa: “Vamos rebelar, ou rebeldia, ou
rebelar-se”. Ninrode era um caçador, um poderoso caçador e naquela época os caçadores eram heróis. Gênesis
10:9 fala dessa capacidade que Ninrode possuía de ser um grande caçador. Ninrode era um poderoso caçador
diante do SENHOR. Como caçador, Ninrode oferecia proteção para aquelas civilizações que estavam
iniciando construções de cidades. Ele passa então a ser adorado, de respeitado a adorado, como um protetor
fundador da cidade de Babilônia, a maior cidade daquela época. Então Ninrode passa a se tornar uma mitologia
também.
Ninrode vai morrer, o povo vai acreditar que ele se transformou no sol. Vão adorar o sol como sendo
Ninrode, e sua esposa Semíramis vai lhe dar um filho. Semíramis é a mãe de Tamuz, que é o filho do deus sol
que encarnou o próprio sol. O sol vai se encarnar e na encarnação do sol, nasce Tamuz. Dessa forma, Tamuz
é o deus encarnado do sol, ou seja, é a encarnação de Baal.
Essa história é bem similar a algumas crenças dogmática que nós encontramos no chamado
cristianismo apostatado. Por isso é importante às vezes, nós conhecermos algumas coisas referentes à origem
de como surgiu certos pensamentos dentro do Cristianismo Católico Romano apostatado.
Como pedreiros e construtores a primeira obra de Babel, uma grande torre, cujo objetivo era se tornar
o mais poderoso exército ou a maior e mais poderosa união de homens aqui na terra para atingir o céu. Igualarse a DEUS, tocar o céu, atingir o máximo. Esse era o objetivo da torre de Babel.
Será que esse objetivo se acabou quando as línguas se confundiram? Ou esse objetivo ficou em silêncio,
retido entre essas civilizações oriundas de Babilônia? Vejamos que aquilo que ocorreu há milhares de anos
com a construção de Babilônia, continua muito forte nos modernos adoradores de Baal, seguidores de Ninrode,
e dos mistérios de Tubalcaim, continua muito forte essas práticas desenvolvidas na antiga Babilônia,
transmitidas para as nações da época.
O Egito antigo por exemplo, que vai ter as divindades representativas da idolatria: como Rá, como
Hórus que vai representar a divindade principal, Ísis vai representar a mesma Semíramis dos babilônicos, e Rá
representa o deus sol, Thoth representa Satanás, o deus da morte. Essas simbologias não ficam totalmente
esquecidas desde o princípio na Babilônia. Apenas ficaram com nomes diferentes, mas essas simbologias e
práticas da Babilônia vão passar de geração em geração, atravessando os séculos e chegando até os dias atuais.
E onde se encontram atualmente os segredos da Babilônia, os segredos do Egito antigo e os adoradores do sol?
Seriam as entidades maçônicas os herdeiros das práticas dos adoradores de Baal? Seriam as entidades
maçônicas a transmissora dos mistérios secretos de Ninrode?
Vamos verificar algumas informações, O que é a maçonaria? A quem a maçonaria serve? Quais os
princípios da maçonaria? Os símbolos da maçonaria de onde vieram, porque vieram? A filosofia da maçonaria
é nova ou é antiga? Quais os propósitos dessa entidade secreta iniciática filosófica? A maçonaria tem registro
com CNPJ como entidade secreta iniciática filosófica. Vamos analisar algumas coisas a respeito da maçonaria.
Uma das coisas que podemos possuir de informações sobre a maçonaria é a respeito do maçom de grau
33º, Albert Pike. Na verdade, a maçonaria é uma outra face do próprio Satanismo, dos próprios adoradores de
Satã e de Baal. É uma forma mais complexa e mais oculta da manifestação do satanismo. Albert Pike do século
XVIII, foi um maçom de 33º grau que trouxe bastante inscritos e dogmas que definiram e organizaram melhor
a maçonaria em sua época. Uma das frases de Albert Pike que foi considerado um dos maiores maçons de
todos os tempos, ele diz o seguinte: “A religião maçônica deve ser por todos nós iniciados dos altos níveis,
mantida na pureza da doutrina luciferiana”. Sim, Lúcifer é deus, ele disse: “E a verdadeira e pura religião
filosófica é a crença em Lúcifer”. Esta é a frase escrita no livro de Albert Pike, “Dogma e práticas” ou também
no manual de maçom de 33º grau, o “construtor”.
A maçonaria é uma forma reduzida e usual da franco maçonaria. Uma sociedade fechada que se
autodefine como segmento filantrópico, filosófico, educativo progressista. Tubalcaim (que foi um dos
descendentes iniciais do mundo antes do dilúvio) é citado como o primeiro maçom, descendente de Caim,
filho de Lameque com Seba. Este Tubalcaim (que é dito como o pai dos que trabalham com cobre e ferro), viu
em seu pai, um exemplo de um homem homicida e polígamo. Tubalcaim vai ser um dos primeiros que vai
forjar do arado uma espada, vai criar os primeiros armamentos. Tubalcaim vai ser aceito dentro do paganismo
como Vulcano, a divindade do fogo, onde se forjou o aço e o ferro, onde se forjaram as espadas, a guerra.
Tubalcaim é adorado como o deus Vulcano, onde eram ofertadas vidas humanas em adoração a essa
divindade Vulcano (o deus do fogo), porque Tubalcaim vai forjar uma espada, um punhal. Ele fabrica as
primeiras armas. Tubalcaim vai ser o primeiro a possuir essa capacidade de criar espadas. Tubalcaim é filho
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de Caim, onde Caim foi o primeiro homicida. Tubalcaim foi o fabricante de todos os tipos de instrumentos
cortantes, que na verdade foram armamentos de guerra.
GÊNESIS 22:4
4. Asilá também nasceu um filho Tubalcaim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e ferro;
e a irmã de Tubalcaim foi Naamá.
Por isso que nas entidades secretas os iniciados são iniciados muitas vezes com uma adaga ou com
uma espada que é colocada no ombro e no outro ombro, como uma espécie de juramento. Isso ainda é praticado
no meio também de honrarias dadas dentro do militarismo. Os militares tiram a espada da bainha e a colocam
no ombro e no outro ombro, em dias de marcha militar ou de parada militar. Essa mesma prática é feita dentro
da maçonaria, é de lá que vem. Os militares são fortemente influenciados por entidades maçônicas. A
maçonaria controla o militarismo há mais de séculos. Marechal Floriano Peixoto vai ser um dos maçons que
vai proclamar a República.
Vemos que muitas coisas vieram dos antigos adoradores de Tubalcaim. Está muito forte ainda e
perpetuado através dessas identidades secretas. E como nós mostramos em Genesis, Tubalcaim vai ser o
primeiro a forjar armamentos cortantes pelo fogo, do cobre e do ferro. É interessante esse conhecimento porque
nós vamos ver dentro da doutrina maçônica a menção de Tubalcaim. E nós vamos ver dentro da iconografia
da simbologia maçônica símbolos como adagas, serpentes, sol, triângulos equiláteros, pilares, pilastras,
árvores, símbolos fálicos sexual do homem e símbolos sexuais da mulher. Enfim, tudo isso de uma forma
velada, de uma forma através de símbolos. Por isso que a maçonaria é a face oculta, é a face mais elaborada
do satanismo.
Digamos que uma pessoa se apresenta para você dizendo: “Eu sou um bandido”. Você na hora cai fora.
Mas, se esse bandido entra de forma mais oculta, você não tem como saber que é um bandido. A maçonaria é
uma forma de satanás atuar melhor no meio da humanidade, sem apresentar-se claramente. Os satanistas
adoram satanás, e reconhecem publicamente que são adoradores do diabo. Porém, os maçons e as entidades
secretas derivadas não admitem isso, mesmo porque eles são ensinados a não crer na existência de satanás.
Eles são ensinados a achar que diabo, demônio, satanás é uma mera criação da mente fértil do homem e do
catolicismo. E assim, ao crerem e pensarem, certamente eles recebem os ensinos filosóficos da maçonaria
como grande aperfeiçoamento da humanidade e não como algo diabólico ou de um ente diabólico, porque eles
nem creem na existência do diabo.
Essas coisas são algumas que nós vemos que mostram e comprovam que a maçonaria indubitavelmente
é satânica e serve a Satanás, mas vamos ver mais algumas coisas. Outras coisas que nós podemos ver dentro
da declaração é o seguinte: A lista que segue com Ninrode que nós estamos mencionando, bisneto de Noé,
descendente de seu filho Cam. Ele é considerado o fundador de Nínive, Babilônia e arquiteto da Torre de
Babel. Entretanto, o mais reverenciado de todos os patriarcas no meio dos maçons é Hirão Abiff, que é o
arquiteto que vai ser chamado por Salomão para construir o templo para DEUS.
Hirão Abiff é realmente muito mencionado e reverenciado na maçonaria. Conta a maçonaria que
durante a construção do templo de Salomão (que contou com a ajuda do Rei de Tiro), Salomão contratou o
filho de uma viúva chamado Hirão. Esse aparece nos relatos bíblicos apenas como “bronzenista”, mas aos
olhos da maçonaria, ele é visto como um arquiteto. Dessa forma, o rei de Tiro vai chamar esse Hirão Abiff.
Esse Hirão é tido como mestre de 30º grau da maçonaria e seus três ajudantes, como companheiros de segundo
grau, os quais o assassinaram em busca do segredo da palavra. Os dois reis são informados da morte e que o
corpo fora enterrado, diz a história da maçonaria exatamente isso. E após uma conturbada história de
ressurreição, entendeu-se que os segredos do mestre são guardados até o seu descobrimento na Idade Média.
Os maçons são quase um sindicato em seus primórdios. Chamado maçonaria operativa, nesta época
desenvolveu se com o passar dos séculos, e não se restringiram mais apenas a artesãos. Tornam-se também
abertos a outros grupos da sociedade: tipo clérigos, políticos, cientistas e todos os níveis eles vão se perpetrar.
Nasce então, uma maçonaria mais abrangente, mas especulativa.
A palavra “maçom” significa pedreiro ou construtor, isso significa maçom. Lembra que foi em Babel
que nós falamos que havia os construtores da Torre de Babel. Interessante que vai ressurgir como a Fênix que
morre e surge das cinzas. Por isso que a maçonaria também se faz representar pela ave bicéfala (que é um dos
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símbolos dos Estados Unidos). Você pode notar que quando o presidente dos Estados Unidos vai falar em
cadeia mundial, aparece o símbolo da ave bicéfala. Essa ave bicéfala é o símbolo da nação americana, do poder
da nação americana que vai vir exatamente dos anglo saxões que trazem de Tiro. O rei de Tiro é anunciado a
sua vaidade, a sua soberba como querubim caído, que debilitavas as nações Isaías 14. Um arquétipo de satanás
é esse rei de Tiro. E vai falar a respeito da ambição de Babilônia.
ISAÍAS 14:12,13
12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva! como foste lançado por terra, tu que prostrava
as nações!
13. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de DEUS exaltarei o meu trono, e no
monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte.
Aqui em Isaías 14:12,13 é descrita a ambição luciferiana. Nós vamos encontrar essa mesma ambição
luciferiana no rei de Tiro - justamente o mesmo rei de onde vai sair o remanescente da maçonaria dos
adoradores de Baal - alguns que inclusive participaram da construção do templo de Salomão.
Falamos no começo desse estudo em Ezequiel, que uma das maiores abominações daqueles anciãos da
casa de Israel foi “terem adorado o sol virados para o oriente”. Agora veremos que a maçonaria é chamada
de grande oriente. Esse grande oriente é quem comanda as lojas da maçonaria aqui no Brasil e no mundo. Na
verdade, o templo maçônico deve ser construído virado para o oriente. Esse templo tem uma abóbada celeste
no teto, com o sol e a lua no altar principal. Existem colunas, no caso duas colunas principais – J B - que
significa Joáz e Bós (que eles dizem ser as colunas iguais do templo de Salomão). Só que o templo de Salomão
era para o ocidente. Os templos maçônicos são invertidos, são virados para o oriente: exatamente a abominação
que DEUS condena no livro de Ezequiel. Aqueles homens, anciões de Israel deixando de adorar ao DEUS
VIVO e adorando o sol - Baal, Tubalcaim, Satanás - que é a principal divindade do paganismo. Neste formato
são construídos os templos da maçonaria.
Seriam então os maçons os modernos adoradores de Baal? A maçonaria é uma entidade sincretista (que
não se declara como religião), embora tenha práticas como: atos fúnebres, atos de casamento, atos de
doutrinamentos, atos de batismo. A maçonaria não se declara como religião e nem o faz por uma questão até
tática, de estratégia. Não se declarando como religião, a maçonaria tem condições de sincretizar-se, ou seja,
misturar-se com todos os segmentos de religião, e assim poder levar a cabo o seu objetivo, a sua obra principal.
Os maçons iniciados de primeiro grau, segundo, ou terceiro grau, às vezes não sabem exatamente o
que é a maçonaria na sua profundidade, não sabem que a maçonaria serve a Satanás. Somente os maçons de
últimos graus que estão com a mente bastante cauterizada, eles passam a saber que de fato estão servindo a
Satanás. Mas quando assim o sabem, eles já aceitam Lúcifer como portador da luz, como a própria divindade
da luz do bem, como a “estrela da alva”. Esses maçons de grau elevado perdem a capacidade de raciocinar
devido a lavagem cerebral fortíssima que eles vão sofrer ao longo dessa escada (dessa hierarquia) porque a
maçonaria é hierarquicamente bastante forte. Eles vão receber um doutrinamento tipo militar. Quando eles
estiverem nos últimos graus, estarão com a mente muito cauterizada, a ponto de que eles aceitam Lúcifer,
Satanás, como sendo o próprio deus deles.
A maçonaria vai tornar-se mais forte a partir de 1.717 quando quatro lojas na Inglaterra se uniram,
formando a grande loja, da qual se originam todas as lojas restantes. É assim que vai se fortificar a maçonaria.
Daí nós vamos ver o seguinte: ainda que a franco-maçonaria não assuma que é uma religião, a sua visão
politeísta (que crê em vários deuses), é uma visão realmente pagã. Eles têm como base a loja azul, que é a
capa da sua verdadeira doutrina, dividida em três hierarquias: aprendiz, companheiro e mestre. Essa são as três
hierarquias que os maçons estão divididos. Saindo da loja, passa para essas divisões.
Ha dois tipos de ritos que se tem para iniciação na maçonaria, que é conhecido por rito de York e o rito
Escocês. O grau mais elevado é o 33º grau, que no Brasil também é chamado de o “grande inspetor geral”.
São as doutrinas chamadas landmarques, e de forma geral resume-se em três pontos essas doutrinas. Quais
são esses 3 pontos que se resume a doutrina maçônica?
Primeiro ponto: Deus é pai de toda a humanidade, independente de crença religiosa, Ele não se revela
de forma específica, mas tão somente através da natureza e da consciência do homem, Ele é inatingível e está
distante.
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Segundo ponto: Eles acreditam muito na trindade. Essa divindade trinitariana os maçons chamam de
Jabulon. Os maçons creem que esse deus é Jabulon. Jabulon é uma trindade de divindades: seria Javé (o Deus
de Israel), Bel ou Baal e Yon, que formam as tríades dessa trindade maçônica. Os maçons são fortemente
trinitarianos. A maçonaria é responsável pela formação do dogma da trindade dentro da religião católica. A
Bíblia diz que o diabo entregou todo o seu poder e toda sua autoridade à besta. As doutrinas que vão vir dos
mistérios iniciáticos de Babilônia, são transmitidas também para dentro do cristianismo apostatado. Isso é
muito importante e interessante nós sabermos. Os maçons representam muita atividade por um triângulo
equilátero, um triângulo com os três lados iguais como a perfeição da trindade. Este mesmo triângulo
equilátero é utilizado pelo dogma da trindade para representar a trindade nas igrejas cristãs. Os maçons
defendem a “fraternidade universal” como doutrina básica iniciática nos primeiros graus. O que é essa
fraternidade universal? Todos os homens são irmãos espirituais, segundo creem os maçons. Os homens fazem
parte de um ser divino, que através do autoconhecimento podem alcançar o conhecimento de Deus, e com isso
incentivam a fé no próprio homem. Os maçons também são antropocentristas, elevando ao nível de Deus
tornando-se passível de adoração. Por isso que a hierarquia é muito forte no meio dos maçons.
Terceiro ponto: É a imortalidade da alma. É o mesmo ponto dos espíritas, é o mesmo ponto de muitas
religiões e até mesmo as religiões evangélicas. Os maçons dizem que DEUS é pai de todos e que assim somos
todos irmãos. Nada resta, senão a salvação de toda a humanidade, um oriente eterno. Ser maçom leva o homem
ao autoconhecimento de DEUS. Eles mesmos se enxergam como puros, sem pecados, por isso usam os
símbolos dos velos e dos aventais. Eles têm estolas sacerdotais, usam aventais para simbolizar a sua pureza,
eles crêem que são puros.
Os elementos precedentes da ordem Rosa Cruz passaram a preponderar na maçonaria: esoterismo
alquimia, teosofia, ciências ocultas, a partir do século XVI. O principal atrativo da maçonaria são os segredos.
Muitos entram na maçonaria por pura curiosidade, sem saber o que verdadeiramente está por detrás dessa
seita, que é nada mais nada menos que Lúcifer, a antiga serpente que engana todo mundo. Tem um ditado que
diz: “Curiosidade mata”. Muitas pessoas morrem espiritualmente, entram numa fria porque entram para
maçonaria por pura e simples curiosidade. No entanto, a curiosidade vai matar essa pessoa porque ela vai estar
envolvida num dos mais fortes e engenhosos esquemas de articulação de Satanás dentro do mundo, através
dessas entidades maçônicas.
Essas entidades maçônicas tem esses três princípios que são entregues aos iniciados, mas eles não vão
saber que de fato estão servindo a Lúcifer. Eles vão contribuir com essa grande organização e vão torná-la
efetiva, mas não vão saber nos últimos escalões o que realmente acontece. Apenas vão ficar curiosos porque
sempre existe segredos, e como existe uma forte hierarquia dentro da maçonaria esses segredos não são
revelados.
Os maçons fazem também muitas obras sociais, eles têm ramos filantrópicos, como o Lions Club e
Rotary Club. Esses clubes são de filantropia, onde os maçons fazem as suas obras de filantropia, de caridade,
e também utilizam esses mesmos clubes para poder mapear pessoas da sociedade que possam ser convidados
para fazer parte da maçonaria. Para entrar para maçonaria tem que ser convidado, a pessoa não pode se auto
convidar. Os maçons analisam o perfil da pessoa e então, convidam aquela pessoa para fazer parte da
maçonaria.
Muitas personalidades do mundo político, do mundo científico, do mundo militar são maçons e estão
envolvidos na maçonaria. Essas grandes personalidades que são digamos, até venerados por muitas pessoas
do mundo atual, são muitos deles iniciados dentro da maçonaria. Vamos ver por exemplo, George Washington
que foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, que fez a posse sobre juramento para ser presidente
Estados Unidos. Tem uma estátua dele, onde ele está na mesma pose do Bafomé (que é a divindade do bode
de mendes), um dos maiores símbolos do satanismo. Esse presidente George Washington e 1/3 da assembleia
que formou os Estados Unidos eram maçons.
Entre eles estava Benjamin Franklin que era um cientista. Em 1726 ao voltar da Inglaterra, fundou a
sua própria sociedade secreta - O clube do avental de couro - e mais tarde ele é iniciado em uma loja maçônica
em Filadélfia e publica o primeiro livro americano sobre maçonaria em 1734. Benjamin Franklin é nomeado
grão-mestre da grande loja da Pensilvânia. Em 1755 Benjamin Franklin participa da inauguração do primeiro
pavilhão maçônico da Filadélfia nos Estados Unidos.
Inclusive os Estados Unidos era para se chamar Filadélfia, que é a sexta era da igreja verdadeira.
Filadélfia ou “amor fraternal” é a sexta era da igreja. Foi justamente nesse período que a igreja vai escapar da
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Europa e vai ter liberdade religiosa nos Estados Unidos e vai encontrar uma porta aberta nos Estados Unidos
para pregação do evangelho que ninguém pode fechar. A liberdade nos Estados Unidos vai ceder a igreja
condições para que novamente possa profetizar e “pregar a muitos povos, nações e línguas”. O estado de
Filadélfia vai receber bastante crentes.
JESUS disse que tudo que é feito nas trevas em secreto, em oculto já não é uma coisa boa. Se a
maçonaria fosse realmente uma obra boa se manifestaria publicamente. Um cristão por pouco conhecimento
que ele tem da Bíblia, ao adentrar para dentro da maçonaria e perceber que os maçons prometem muitas coisas
do homem, ali existe uma certa idolatria do homem e é feito de forma secreta, cheio de segredos. Se esse
cristão tiver um mínimo de formação do Evangelho e sinceridade, ele percebe que é uma coisa má.
Muitos estão na maçonaria por interesse. Muitos entram na maçonaria por questão de envolvimento de
interesse com pessoas da maçonaria, para fazer mais negócios, para ser mais bem aceito na sociedade, e
acabam enganando a si próprios dizendo: “Isso aqui não tem problema nenhum”. Isso acontece porque os
maçons não se apresentam como religião. Eles se apresentam como homens de bem, homens de negócios. Os
maçons querem que faça parte da maçonaria, pessoas de honra, pessoas que tem família, que tem religião, que
tem as suas contas em dia, os maçons não aceitam qualquer tipo de pessoa. Mas uma pessoa com pouco
conhecimento que tem da Bíblia, consegue farejar que a maçonaria não vem da parte de DEUS.
Mas muitos fazem vista grossa e entram exatamente pelo interesse de estar ao lado de pessoas
eminentes da sociedade, de representar melhor, recebendo amparo das lojas maçônicas nesses encontros
iniciais. Os encontros iniciais da maçonaria que é chamado na loja azul, eles não revelam o que de fato é a
maçonaria. Apenas fica aquela atmosfera de mistério, de segredo e é exatamente isso que vai atrair a pessoa
despreparada para cair na armadilha. Isso porque Satanás não pode se apresentar como de fato ele é, porque
se assim ele fizer, a pessoa não vai aceitar. Desta forma, a maçonaria é uma forma velada, é uma forma
sofisticada de Satanás levar a pessoa a adorá-lo.
E a maçonaria está infiltrada em muitas religiões evangélicas, isso que é o pior. Pastores e pessoas que
estão no comando de igrejas evangélicas são maçons ou pessoas iniciados na maçonaria. Alguns até mesmo
de último grau, adoram há Satanás, bebem no cálice de belial de satanás e depois vem se passar por santo, por
salvo em CRISTO dentro de uma igreja evangélica. Isso é terrível, tremendamente terrível. E nós estamos
realmente pasmos de ver como que a maçonaria cresceu nesse meio religioso.
Vemos também dentro da maçonaria, homens que estão no comando de nações, como o caso presidente
Bush pai, Bush filho, iniciados em entidades maçônicas ou em entidades derivadas da maçonaria. Os Estados
Unidos está totalmente impregnado por entidades maçônicas. Essa forma de agir da maçonaria é que a torna
tão eficaz e está infiltrada. Os manuais de treinamento de 33º grau da maçonaria são manuais que revelam
conclusivamente que a maçonaria é satânica, que a maçonaria adora na verdade, Satanás. Esses manuais um
deles se chama “Dogmas de Albert Pike”, trazem palavras bastante conclusivas de que realmente a maçonaria
adora a Satanás. Então, esse é o segredo da maçonaria: eles adoram Lúcifer. Os maçons negam que adoram
Lúcifer, mas olha o que diz Albert Pike: “sim Lúcifer é Deus, a verdadeira e pura religião filosófica é a crença
em Lúcifer”. É isso que diz Albert Pike em seu manual de 33º grau da maçonaria.
No ritual da maçonaria tem um chão branco e preto, tem duas colunas, como nós estava falando
Joaquim e Boaz. Esse templo é construído para o oriente. Dentro do templo tem o sol, tem a lua, as colunas
Joaquim e Boaz e o chão é preto e branco para representar as trevas e a luz, deus do mal e o deus do bem. Na
verdade representaria Lúcifer antes de cair e Lúcifer depois da queda. Isso representaria esse chão ser preto e
branco. E o chão branco e preto faz parte de um ritual para abrir um portal para uma outra dimensão em que
habitam os seres das trevas.
Preste atenção agora: a maçonaria também tem uma escada que é os degraus que a pessoa vai crescendo
rumo ao sol ou rumo a luz. O maçom fala que está sempre crescendo, sempre se aperfeiçoando. Os maçons
creem na salvação pelas obras, que o homem é como um “deus”. Os maçons endeusam o próprio homem. Por
isso que eles tem uma reverência pelos mestres, pelos grãos mestres da maçonaria, são reverenciados. Essa
hierarquia da maçonaria é também (de alguma forma) levada para os movimentos evangélicos. Essa forte
hierarquia que existe em certos movimentos evangélicos, de pastor mandar em presbítero, presbítero mandar
em diácono, pastor de pastores, conselho supremo de pastores, etc. Isso é tudo um reflexo de práticas da própria
maçonaria. JESUS não ensinou isso. Ele ensinou que “todos vós são irmãos”, e “aquele que quiser ser o
maior entre vós, seja o menor”. É o contrário do ensinamento de CRISTO. O ensinamento da maçonaria que
exalta o homem pelo homem.
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Outras coisas que esses símbolos maçônicos confirmam adoração a Satanás: eles tem um símbolo da
estrela invertida, que no manual de Albert Pike diz que é o bode de mendes. Nós mostramos que Satanás (a
antiga serpente que é chamado diabo), ele engana todo mundo e ele foi precipitado aqui na terra. Desta forma,
nós vamos ver triângulo equilátero, uma serpente em volta do triângulo equilátero, etc. Os maçons confessando
que a serpente é um símbolo da maçonaria. Eles dizem que é o símbolo da sabedoria, mas na verdade a serpente
é o símbolo de satanás.
Eles têm o bode de mendes que na verdade é Bafomé. O símbolo do compasso e do esquadro formando
a estrela de seis pontas que é conhecida também como estrela de Salomão e as polaridades opostas do preto e
branco. O bode é uma afronta ao Cordeiro, que é conhecido como bode de mendes, e o bode é na verdade um
dos símbolos do satanismo. Na verdade, os maçons praticam cultos luciferianos.
Os Estados Unidos foi totalmente planejado por maçons. A própria capital dos Estados Unidos que é
Washington, a nota de um dólar dos Estados Unidos têm símbolos todos da maçonaria: Lúcifer, o grande olho
doador da luz que está no topo da pirâmide. A primeira bandeira dos Estados Unidos era para ter um olho com
raios de sol saindo desse olho e estrelas. Até a planta da cidade de Washington foi desenhada pelos maçons.
Tem a cabeça de bode e tem símbolos maçônicos. Realmente está impregnado essa nação das artes do Egito,
que vemos na maçonaria.
Falaremos mais sobre maçonaria no próximo estudo. Vamos falar sobre Aleister Crowley, o maior
bruxo do século XX. Ele foi iniciado numa loja maçônica anglo-saxônica e Aleister Crowley vai influenciar
os altos escalões da maçonaria. Ele era um bruxo satânico, o homem mais maligno que passou na história do
século XX. Não sabemos se vai ter outro homem pior do que Aleister Crowley. Nós vamos mostrar que ele é
iniciado na maçonaria e influenciou a maçonaria, influenciou a política, influenciou a cultura americana,
influenciou o cinema americano. Até hoje tem marcas da influência de Aleister Crowley. Iremos mostrar
algumas faces ocultas e algumas formas e táticas desses adoradores de Lúcifer, além da manipulação de muitas
pessoas dentro dessas entidades secretas a favor do plano de Satanás. Tambem vamos ver sobre essa questão
da Nova Ordem Mundial e o que a Bíblia diz: se vai ter realmente o desfecho final conclusivo, como eles
almejam.
A estátua de George Washington está na mesma posição de Bafomé, que é o maior símbolo da bruxaria,
do satanismo. A estátua está segurando uma espada e na outra mão está fazendo um símbolo maçônico. A
maior nação maçônica do mundo é os Estados Unidos. Nós estudamos a respeito de Efraim, que é uma das
tribos perdidas da casa de Israel, e a profecia vai dizer que “Efraim se envolve com os mistérios do Egito”.
Por isso que os Estados Unidos é uma nação envolvida com satanismo e maçonaria. Porque parte dessa tribo
perdida de Israel - Efraim, vai se envolver com os mistérios do Egito. Os anglo-saxões vão trazer fortemente
essa marca do Egito, da maçonaria, dos mistérios iniciáticos. Isso está predito em Oséias, onde fala que
“Efraim vai se entregar aos ídolos. Efraim vai se contaminar com os ídolos e com as práticas do Egito”.
OSÉIAS 4:17
17. Efraim está entregue aos ídolos; deixa-os.
E a profecia diz que Efraim vai descer para o Egito, vai ser entendido e contaminado.
OSÉIAS 6:10
10. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel, ali está a prostituição de Efraim; Israel está contaminado.
Efraim vai invocar as divindades do Egito e da Assíria, exatamente as mesmas divindades que existe
nas entidades maçônicas. “Pois Efraim é como uma pomba insensata sem entendimento, invoca o Egito,
vão para a Assíria”. Nós vamos ver como a maçonaria está comprometida com crenças pagãs idólatras do
Egito. Tudo isso tem uma explicação da origem de todos esses mistérios.
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CONTINUA NA PARTE 2

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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