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NNNEEEGGGAAANNNDDDOOO   AAA   EEEVVVIIIDDDÊÊÊNNNCCCIIIAAA   
 
François-Marie Arouet, famoso f ilósofo do século dezoito, mais conhecido como VOLTAIRE, foi 
membro de uma IRMANDADE SECRETA de libertinos e livres-pensadores chamada  
“SOCIEDADE DO TEMPLO”, que recebeu esse nome por ter como objetivo a “reconstrução do 
TEMPLO de Salom ão”, metáfora que representa o ideal ilum inista do “CONSTRUTIVISMO”, que 
é uma diretriz para destruir a atual civilização cristã, a f im de estabelecer, sobre os seus 
escombros, uma nova civilização racionalista e pagã, onde não haja mais espaço para a fé em 
Deus. Em nossos dias, essa meta de caráter socialista vem sendo perseguida, de forma 
obsessiva, principalmente pelo sistema educacional, um dos três veículos que estão preparando o 
caminho para a vinda de um ditador mundial ant icristão. 
Voltaire detestava a igreja católica e defendeu a burguesia contra a aristocracia feudal, 
participando de forma signif icativa da revolução francesa, ao fazer de suas idéias uma arma para 
destruir o cristianismo e a monarquia francesa. 
Seu papel naquele movimento seria fazer com que suas idéias se transformassem na principal 
arm a da revolução, bem  como, o de transm iti-las, tanto aos revolucionários, como aos 
dem ais ilum inatti. Esta tarefa foi concluída através de uma frase chavão, que dizia: 
“É PRECISO M ENTIR COMO UM DEMÔNIO, NÃO TIMIDAM ENTE, NEM SÓ 
TEMPORARIAMENTE, MAS SEMPRE, E COM AUDÁCIA” (Voltaire , “Carta a Thériot”) 
Um outro f ilósofo iluminista do século dezoito exprimia estas mesmas idéias de Voltaire, nos 

seguintes termos: 
“O MARAVILHOSO é que, para tranqüilizar os povos, 
basta, apenas, NEGAR A EVIDÊNCIA.” 
Esta é a razão pela qual as informações a respeito de 
determinados assuntos chegam à população de forma 
totalmente distorcida. Tivemos um exemplo disso, quando 
surgiu a oportunidade da imprensa fotografar uma antiga 

CÂMARA 
SECRETA, que 
existe há 

aproximadamente 
cento e setenta 
anos, nos 
subterrâneos de 
Rio Claro; mais 
precisamente, no 

quarteirão 
localizado na rua 
seis entre as 
avenidas um e 
dois:  
Assim que surgiram 
as fotografias, 
comprovando a 
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existência daquela reforçada estrutura subterrânea de alvenaria, logo se levantaram as vozes que, 
por conspirarem em favor do “construtivismo”, e, desprovidas de outros recursos para “abafar” a 
divulgação dessas imagens, não perderam tempo em lançar mão do recurso iluminista de “NEGAR 
A EVIDÊNCIA”.  

A primeira reação das referidas “vozes”, 
alarmadas ante o aparecimento das 
provas fotográficas sobre a existência, 
tanto de uma câmara subterrânea, 
quanto de um túnel, foi a de tentar  
associa-las ao que preferem chamar de 
uma “teoria” de conspiração, quando, 
na realidade, a existência desta 
conspiração é um  FATO CONCRETO, 
pois até mes mo aqueles que militam no 
movimento “NOVA ERA” confessam, 
abertamente, qual é a natureza de sua 
ação no mundo, ao darem, ao seu 
movimento, o nome de 
CONSPIRAÇÃO AQUARIANA! 
E, se a Nova Era é, de fato, uma 
conspiração luciferiana, não estamos 
falando, portanto, de uma “teoria”, mas, 
sim, de um FATO,  cuja existência estas 
as “vozes” se apressaram em negar,  
apesar de serem bem fortes e visíveis 
todos os sinais da sua presença, tais 
como a formação, cada vez mais 
freqüente, de GIGANTESCOS 
MONOPÓLIOS ECONÔMICOS, como 
resultando do rapidíssimo processo de 
globalização econômica, política e 
religiosa, que são as três metas 
principais desta “revolução 
perm anente”. 
Uma vez que seu esforço desesperado 
para esconder a verdade  perante a 
opinião pública, foi facilmente 
percebido como uma tentativa de “tapar 
o sol com  a peneira”, estas “vozes” 
acabaram se desmoralizando perante a 
população. 

Conforme noticiaram as primeiras páginas dos principais jornais de Rio Claro, através de 
documentação fotográf ica, existe, de fato, uma câm ara secreta no referido local, cujo teto tem 
nada menos, que CINCO METROS DE ALTURA, havendo sido edif icada imitando uma construção 
religiosa, com o formato de abóbada e tendo sete metros de cumprimento por três metros de 
largura. 
As fotos, bem como as vastas dimensões deste enorme côm odo subterrâneo, deixam bem claro 
que, o mes mo não poderia de maneira alguma, ser chamado de “túnel”; a não ser que se 
quisesse negar a evidência, conforme a “receita” do f ilósofo Voltaire.  
Como se poderá constatar através das imagens, a câmara subterrânea não se parece, em nada, 
com um túnel, pois, a mes ma encontra-se dividida em DOIS AMBIENTES,  sendo o maior deles 
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uma sala principal e o outro uma antecâmara, 
semelhante a um altar (foto). No teto desta 
antecâmara, que também tem o formato de 
abóbada, encontra-se uma abertura 
quadrangular, semelhante a um  alçapão, que 
se localiza em sua parte mais elevada desta 
abóbada. No interior desta abertura encontra-
se, até hoje, uma caixa de ferro, que servia 
como um elevador, usado para descer algum 
alimento ou oferenda, da parte externa do 
imóvel até o interior da vigorosa estrutura de 
alvenaria.  
Ainda que, os longos anos a tenham deixado 
a referida estrutura metálica bem 
enferrujada, suas imagens, que vêem vem as  

páginas dos jornais de nossa cidade, tornaram-se uma evidência inegável de que esta construção 
subterrânea teria sido muito mais que um simples túnel.   
Essa evidencia, no entanto, foi deliberamente ignorada por aquelas “vozes” “tranquilizadoras”, pois, 
enquanto um túnel não passa de uma simples via de acesso que conduz a algum lugar, uma 
câm ara secreta, com todos estes atributos, teria f inalidades bem mais amplas do que esta, e sua 
divulgação poderia se tornar insuportavelmente incom oda para alguns. 
Nas paredes da câmara secreta não existe qualquer sinal de ter sido realizado algum 
emparedamento com o intuito de obstruir alguma passagem. As grandes dimensões de todos os 

seus tijolos e a ampla espessura de 
suas quatro paredes , construídas 
com QUATRO FILEIRAS destes 
gigantescos tijolos, são provas 
irrefutáveis de que a estrutura 
conserva, até hoje, o mesmo formato 
que tinha no século dezoito, quando foi 
construída.  

  Já não se pode dizer o mes mo do 
túnel que, partindo deste cômodo, 
estende para o leste, em direção à rua 
seis, e é precedido por uma rampa 
íngreme e cujo formato tr iangular 
lembra um s ímbolo esotérico chamado 
“o olho que tudo vê” (vide foto). Na 
verdade, desde a sua construção, este 
túnel não possui mais do que um 
metro de altura, consistindo-se, 
portanto, numa passagem que foi 
concebida para ser transposta apenas 
por aqueles que se dispusessem a 
“engatinhar” através dela.  
Mas, estendendo-se por 
aproximadamente seis metros, o 
estreito túnel apresenta sinais de ter 
sido obstruído, por t ijo los, à altura de 
seu seguimento próximo à rua seis.  
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Em resumo, há duas estruturas nesta construção subterrânea: Um a CÂMARA SECRETA que 
perm anece intacta até hoje, e um TÚNEL estreito que foi obstruído por um a parede a fim de 
que, através dele, não se pudesse chegar até algum a outra passagem que deve existir em 
baixo da rua seis , pois, no f inal na década de oitenta, houve um arqueólogo rioclarense que 
encontrou uma outra câmara secreta, situada embaixo da “Praça da Liberdade”, tendo concluído, o 
especialista, que realmente existiria um túnel que, partindo daquela praça e se estendendo ao 
longo da rua seis, e passaria, portanto, bem em frente àquela casa, onde existe a outra câmara 
secreta. 
Af irmou-se, porém, que o referido túnel teria sido usado pelo saudoso médico, Dr. Negreiros, que 

teria utilizado esta passagem para 
ir, diariamente, por baixo da 
terra, ate o seu consultório, que 
se localizava do outro lado da rua! 
Pergunta-se, no entanto: Porque 
um médico vestido de branco, 
desceria UMA ESCADA DE 
CINCO METROS DE ALTURA,  
iria engatinhando até seu local 
de trabalho, e teria que subir, 
novamente, uma escada de dois 
metros, para chegar ao nível do 
seu consultório, apenas para não 
ter que atravessar a rua?  Isso é 
o que poder íamos chamar de 
folclore e especulação da 
imaginação “popular”.  
Contudo, estivemos no local,  
juntamente com a imprensa, e,  
diante do estado em que f icaram 
em minhas roupas brancas, posso 
afirmar, com segurança, que, 

nenhum médico teria condições de trabalhar após passar por aquele lugar com suas vestes de 
trabalho, a não ser que trocasse de roupa.  
Estando no local e tendo visto tudo, detalhadamente, testif ico que somente a câmara secreta tem 
um a altura de cinco metros, e que apenas a estrutura do túnel foi emparedada, e isso a uma 
distância de mais ou menos seis metros da sala de rituais, quando seu trajeto se aproxima da rua 
seis. Sou testemunha, também, de que este o referido túnel permanece com mesmas dimensões 
em que foi construído, ou seja, com não mais que UM METRO DE ALTURA.  
Hipóteses absurdas como esta, somente podem vir a ser formuladas quando se procura negar a 
evidencia, que neste caso, se consiste na existência, tanto de uma câmara secreta, composta por  
dois ambientes distintos, como, também, um túnel, que foi deliberadamente obstruído a cinco ou 
seis metros adiante  da referida sala subterrânea.(vide fotos) a f im de que o sistema de túneis não 
pudesse ser acessado pelos novos proprietários da casa. 
Quem nega o obvio está se sujeitando a cair no ridículo. O que estão tentando esconder? As 
profecias af irmam que não há nada oculto que não venha a ser revelado, nem escondido que não 
venha a ser conhecido; e que as coisas que são ditas nos subterrâneos serão proclamadas sobre 
os telhados das casas. Mais cedo ou mais tarde tudo virá à tona. Porque não agora?  
Ademais, até onde sabemos o referido médico teria morado na casa que se situa na esquina da 
avenida dois , com a rua seis, local onde funcionou o antigo Hotel dos Reis, enquanto que a 
câmara secreta e o túnel que apareceram nos jornais, encontram-se situados nos subterrâneos de 
um a casa localizada NO MEIO DAQUELE QUARTEIRÃO! 
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Estas afirmações errôneas teriam sido um grande equivoco, ou somente m ais um a tentativa de 
negar a evidência para “tranqüilizar os povos”? De qualquer forma, é certo que proferir 
inverdades  como esta, seja de forma deliberada, ou seja, por ignorância, não é a melhor maneira 
de acalmar a população, pois todos têm o direito de saber a verdade, bem como, de conhecer a 
realidade sobre a história de sua cidade. 
Outra hipótese, levantada pelas tais “vozes” “tranqüilizadoras”, é que aquela câmara, (que, às 
vezes, af irmam ser apenas um túnel), teria sido um local utilizado para o traf ico de escravos e para 
a punição dos mesmos. No entanto, até o ano de 1888, quando veio a abolição da escravatura, 
não era necessário um porão secreto para açoitar ou para comerciar os escravos, pois, nesta 
época, este tipo de at ividade não era proibida ou condenada.  
Em outras palavras, não havia nada a esconder, em relação a isso, durante os cinqüenta anos em 
que a câmara existiu, antes que os escravos fossem libertados. Hipóteses “tranqüilizadoras” como 
esta é o que poderíamos, verdadeiramente, chamar de “lendas e fantasias provenientes da 
imaginação popular”.  
Será que os escravos daquela época t inham quatro metros de altura para que fosse necessário 
construir um cômodo com cinco metros de altura para guardá-los? Teria sido necessário assentar 
quatro fileiras de tijo los gigantes em cada parede?   
Para funcionar como um porão doméstico ou como uma senzala não seria preciso, em absoluto, 
construir nenhuma estrutura dotada de “um a arquitetura forte e resistente a qualquer 
fenômeno, seja ele natural ou artificial” e cujo formato interior mais se parece com uma 
pequena “catedral” da idade média do que qualquer outra coisa. 
Nega-se, pois, a evidencia, e pronuncia-se os maiores absurdos, na esperança de que tais 
mentiras repetidas inúmeras vezes, acabem se transformando em “verdades”. A mentira, porém, 
“tem pernas curtas”, e, portanto, não vai muito longe.   
Negligenciar  deliberadamente provas arqueológicas com o intuito de distorcer as verdades 
históricas de nossa cidade é prejudicar a imensa maioria da população rioclarense em favor de uns 
poucos iniciados que teriam algo a esconder.  
O fato é que a única explicação convincente para esta misteriosa construção é que a mesma teria 
sido usada por alguma sociedade secreta para a realização de rituais de iniciação 
extrem amente obscuros , secretos a ponto de somente poderem ser feitos no subsolo e entre 
paredes suf icientemente espessas para isolar qualquer tipo de som: “satanismo é real” ! 
Em razão disso, pode ser que, logo mais, alguém, por falta de imaginação suf iciente para inventar 
explicações folclóricas convincentes para este importante achado arqueológico, venha a af irmar 
que cem anos antes da invenção da bomba atômica, alguns rioclarenses, em seu “pioneir ismo”, 
teriam  construído, sob aquela casa da rua seis, “o prim eiro abrigo antinuclear da face da 
terra”... 
Como diria o jornalista Boris Casoy: “ISTO É UMA VERGONHA”.  

 
 
                                                        DR. RODRIGO PIRES DE OLIVEIRA 
 

(texto publicado no jornal Cidade de Rio Claro)  

                                                                       .  
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IIINNNSSSUUURRRRRREEEIIIÇÇÇÃÃÃOOO   EEE   VVVIIINNNGGGAAANNNÇÇÇAAA   
 
Alguns dos mais poderosos líderes e f inancistas do mundo são capazes, até mesmo, de provocar 
guerras e revoluções como uma medida de controle populacional. Evidentemente este detalhe 
nunca será mencionado, num telejornal, pois estando sob o controle dessa oligarquia imperialista,  
todas as agências internacionais de notícias  “f iltrarão” e omitirão cada detalhe que revele o que, 
realmente, está por traz desses acontecimentos e, principalmente, aqueles que apontem suas 
verdadeiras causas.     
Assim, ao alcançarem à população, através de seus “portais” televisivos, estas notícias formarão, 
na mentes dos povos, uma visão dos fatos completamente diferente da realidade. Por isso, a não 
ser que haja um grande esforço individual na busca da verdade, dif icilmente o homem comum 
poderá perceber o que, de fato esta ocorrendo à sua volta.  
A não ser que investigue por si mesmo, os cidadãos nunca poderão descobrir que existe um FIO 
CONDUTOR “INVISÍVEL” que vem unindo, há muitos séculos, todos os acontecimentos da 
história, numa rota antecipadamente planejada, para conduzir todas as nações em direção a um 
grande “golpe de estado mundial”, que deverá ser lançado, inesperadamente, em todos os países, 
ao mesmo tempo, unindo-os, de forma abrupta, em torno de um governo único mundial.  
Hoje mesmo, estes dominadores já dirigem a humanidade através de medidas tão revolucionárias 
quanto as insurreição armada.    
Na revolução comunista da Rússia existiam duas concepções marxistas antagônicas, até que a 
facção que almejava uma “ditadura do proletariado” ( ou seja, dos operários assalariados)  
acabou prevalecendo sobre  aqueles que, juntamente com Trotski defendiam a tese da 
“REVOLUÇÃO PERMANENTE”.  
A “ditadura do proletariado” conseguiu sobrepujá-los graças ao controle que, Lênin, seu principal 
defensor, exercia sobre os “SOVIETS”. O vocábulo “soviet” corresponde à palavra “conselho” em 
português, e os soviet eram, a princ ípio, órgãos não-governamentais de mobilização das massas 
que tinha a função de organizar protestos, mas que no decorrer desta sangrenta guerra civil,  
acabaram se transformando ao longo desta sangrenta guerra civil, acabaram se transformando em 
ÓRGÃOS DE PODER REV OLUCIONÁRIO, que foram descritos da seguinte maneira:  
“Os SOVIETS são um novo APARELHO ESTATAL que, em primeiro lugar instaura a FORÇA 
ARM ADA DOS OPERÁRIOS E CAMPONESES.... no domínio militar é incomparavelmente 
superior a todos que a precederam., e que, do ponto de vista revolucionário, não pode ser 
substituída por nenhuma outra...constitui-se na forma de organização de vanguarda dos 
camponeses e dos operários, isto é, da parte mais consistente, mais enérgica, mais avançada das 
classes oprimidas, e permite EDUCAR, elevar, INSTRUIR e atrair à sua senda, a massa inteira 
dessas classes.” (Ilyich Ulianov [Lênin] “A CAMINHADA DA INSURREIÇÃO”)  
Em outras palavras, o papel dos “soviets” ou “conselhos” na revolução era o de educar e instruir, a  
população, por meio da força de um exército revolucionário,  ensinando a todos a moral do 
marxis mo, que condena o patriotis mo, a religião, a família e até mesmo o amor entre as pessoas, 
rotulando-o, pejorativamente, como um “sentimento burguês”.  
Após assumir o poder e formar a União Soviética, a “ditadura do proletariado”, apesar de 
transformar-se numa das duas maiores superpotência do planeta, não conseguiu se manter no 
poder por mais de setenta anos, fazendo com que a ideologia do comunismo se tornasse o MAIOR 
FRACASSO político e econômico da história, que custou as vidas de SESSENTA MILHÕES DE 
PESSOAS que foram brutalmente eliminadas pelos russos LÊNIN E STALIN, através da terrível 
“ENGENHARIA SOCIAL”  (antropotecnia). 
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Mas este tipo de comunis mo constituía-se, apenas, em uma das etapas, daquela rota tão 
antecipadamente planejada. A partir do ano de 1875  a famosa bruxa russa, HELENA 
BLAVATSKI, fundando a altamente secreta,  “Sociedade Teosófica”, já lançava as bases para o 
próximo passo do comunismo, que aconteceria cem anos depois, em 1975, quando os segredos 
da, assim chamada, Conspiração Aquariana, seriam totalmente revelados, dando início of icial ao 
MOVIMENTO NOVA ERA, que passou a conduzir os todos os países em direção à utopia de 
paraíso terrestre socialista segundo a concepção de Trotski e seu EUROCOMUNISMO 
MILENARISTA. 
E, a partir de então, de fato, bruxos e comunistas caminham unidos, em torno da esperança 
messiânica, na vinda de “um novo tempo” e na chegada de “um novo Cristo Cós mico” (aquele  
ditador e “soberano universal” que “há de vir”) para unif icar todos os povos e religiões em torno do 
“Reinado Messiânico da Nova Era Luciferiana”.   
Tornando-se público a partir de 1975, o movimento “Nova Era”, ou “Conspiração Aquariana", 
também recebeu o nome de “REVOLUÇÃO DO CÉREBRO”, e, sem que ninguém pudesse 
perceber, o eurocomunis mo e a “ REVOLUÇÃO PERMANENTE” de Trotski estavam se iniciando. 
Assim como na revolução russa os soviets comunistas instauraram uma força armada 
revolucionária superior a tudo o que, até então, se conhecia, a “Revolução do Cérebro” ou 
“Conspiração Aquariana”, (que avança, exatamente, segundo os preceitos da “revolução 
permanente”) iniciou sua INSURREIÇÃO através da criação de diversos “conselhos” ou “soviets”, 
semelhantes aos do comunis mo soviético. 
Como ocorreu naquela época, hoje, também, os tais “conselhos” vieram a se tornar “UM NOVO 
APARELHO ESTATAL” que, em primeiro lugar, estabeleceu, para si, uma “força armada”, como 
na Rússia, passando a constituir-se na VANGUARDA REVOLUCIONARIA do movimento polít ico-
econômico e relig ioso, conhecido como “NOVA ERA”.  
Um exemplo do emprego desta estratégia é a criação e o desenvolvimento dos atuais 
CONSELHOS TUTELARES”, que, cada vez mais, vêem sendo investidos de poder, “instaurando”,  
desta forma, para si mesmos, uma “força armada” preexistente, que são as instituições que 
funcionam como sua “retaguarda”, isto é, as “Delegacias de Defesa dos Direitos da Mulher”, os 
“Ministérios Públicos da Infância e da Juventude” e os “Juizados de Menores”.  
Os “conselhos” tutelares, agindo com o apoio dessas três, bem equipadas, “divisões”, vêm 
assumindo, então, a posição de uma organização mais enérgica, com  poderes para EDUCAR, 
INSTRUIR e atrair,  tanto pais, como f ilhos, aos caminhos da revolução permanente, ou seja, do 
Movimento Nova Era, que se consiste na adoção de num código m oral completamente novo, que 
desaprova os “pilares” básicos da civilização atual, como o patriotis mo, a família tradicional, a 
obediência aos pais, o compromisso no casamento, o civis mo e muitos outros. 
Sua concepção de família é a do “CASAL TRANSPESSOAL”, isto é, um casamento aberto para 
todo tipo e número de parceiros ou parceiras, bem como, para todas as formas de sexualidade, 
que resultará numa “nova” estrutura social familiar na quais os f ilhos deverão passar a ser 
membros “itinerantes” de determinados “familiares”, permanecendo, apenas sob cuidados, uma 
vez que, a sua paternidade destes, na maioria das vezes, não poderá ser determinada, em razão 
desses “novos tipos de vida..  
Este é o motivo pelo qual o símbolo do “casal transpessoal”, se consiste num homem e numa 
mulher, a joelhados, um diante do outro, formando a letra “Omega” (Ω) que, sendo a última letra do 
alfabeto grego, simboliza “fim”, representando, neste caso, o f im da instituição da família.  
Pregando estas mudanças radicais e nocivas, a maioria dos membros desses “conselhos” julgam-
se na missão sagrada de implantar um “paraíso terrestre comunista”, através da implantação de 
um governo único mundial, faça do mundo um REINADO MILENAR MESSIÂNICO DE “PAZ E 
SEGURANÇA”.   
 
   



 28

 
 



 29

Como um fóssil de uma espécie extinta, a China comunista nos serve de modelo para traçarmos 
um paralelo e analisarmos o “neocomunismo” da Nova Era, pois o poder totalitário que controla as 
nações da “nova ordem mundial”, é, praticamente da m esm a natureza que o regime totalitário 
chinês, com a diferença de ser praticamente invis ível, pois encontra-se  recoberto por um “manto 
de segredo”, tecido “fabricado” de prepostos, que são seus presidentes e primeiros-ministros, bem 
como, da aparente, mas falsa, liberdade de pensamento e de expressão e do aparente, mas falso 
direito de escolher os governantes.   
Portanto, se, na China (e em outras repúblicas socialistas) ainda existe a “ditadura do 
proletariado”, aqui, nos países do ocidente, encontra-se a “DITADURA SECRETA DO 
OCULTISMO E DO CAPITAL”.  
Enquanto que, no comunismo chinês existe apenas um  partido político, e o povo não tem o direito 
de eleger seus governantes; no sistema em que vivemos existem muitos  partidos e muitos 
candidatos, mas, como as eleições são vencidas através de campanhas eleitorais, que são 
incalculavelmente caras; só mes mo os grandes bancos internacionais  possuem poderio 
econômico para f inanciá-las, decidindo assim, quem serão os presidentes dos “países 
democráticos”; pois a vitória nas urnas apenas será concedida àqueles que f irmarem um sério 
compromisso com eles, dentre os quais escolherão, segundo seus interesses, aquele que 
governará cada país “livre”, desde os menos desenvolvidos aos EUA. 
Assim sendo, f ica evidente, até mesmo pelos seus nomes que, tanto nas repúblicas 
“democráticas”, como nas repúblicas  “socialistas”, quem escolhe os governantes não é, na 
realidade, o povo, mas seus dominadores.   
Se, na China comunista o controle de natalidade é feito através da força das armas, que fuzilará os 
casais que tiverem  mais de um f ilho; por aqui, nas nações “democráticas”, o controle populacional  
é feito através de “armas químicas” invisíveis que, através da omissão de informações, podem 
“executar” sigilosamente, seus próprios cidadãos, como na China, só que por meio da  inoculação 
deliberada de doenças, que, sendo fatais,  conseguem manter os níveis populacionais “sob 
controle”.     
Foi o que ocorreu com a atual epidemia chamada obesidade , que não era uma enfermidade 
freqüente, mas que teve sua incidência extremamente aumentada em conseqüência do uso, cada 
vez maior, de HORMÔNIOS ANABOLIZANTES SEXUAIS na produção rural de alimentos, que 
são hormônios como os estrogênios e os progesteronas (dois componentes dos 
anticoncepcionais) bem como, a testosterona (um hormônio masculin izante). 
A f inança internacional conseguiu isso, na medida em que, lançando estes produtos, geraram 
maior produtividade nas plantações e nos rebanhos, obrigando, com isso, que os demais 
produtores passassem a usá-los, rotineiramente, para que pudessem manter sua competit ividade 
no mercado.  
Este poder dominador suscitou o uso dessas substâncias, justamente porque isso causaria uma 
verdadeira epidem ia mundial de obesidade, e que esta funcionaria como um INSTRUMENTO DE 
CONTROLE POPULACIONAL. A presença desses promotores do crescimento nos alimentos 
associadas à presença da obesidade que se disseminou amplamente entre os seres humanos,  faz 
com que o aumento populacional seja limitado através de duas vias:     
 
� Aumentando o número de mortes (pois o excesso de peso é a causa de muitas doenças 
que são altamente fatais)  
� Bloqueando a capacidade reprodutiva dos seres humanos (pois os promotores do 
crescimento são testosteronas ou estrogênios e progesteronas, isolados ou em associação, que 
sendo até mesmo componentes de anticoncepcionais, fazem com que o “pão nosso de cada dia” 
tenha, hoje, propriedades contraceptivas, das quais quase ninguém desconf ia.)  
No que se refere ao sexo masculino, à questão é, ainda, mais séria, uma vez que a progesterona, 
quando ingerida pelo homem, provoca a diminuição do número de espermatozóides e a redução 
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de sua vitalidade e mobilidade, os que fazem com que muitos homens se tornem estéreis ou 
gerem menos filhos. 
 Pesquisas realizadas entre os anos de 1932 e 1990 mostraram que, nesse período, houve, em 
média, uma  redução de 50% na capacidade de procriação do ser humano do sexo masculino.  
O mais grave, contudo, é que a molécula de progesterona não pode ser destruída por nenhum tipo 
de sistema de degradação da natureza, nem por qualquer tipo conhecido de tratamento químico 
para a água. Assim sendo, toda vez que este hormônio é eliminado pela urina das mulheres que 
estiverem sob reposição hormonal ou que estiverem usando anticoncepcionais, bem como, através 
da urina dos animais que receberem a progesterona para aumentar seu peso, estas moléculas de 
progesterona NUNCA MAIS sairão do meio am biente , e não existem meios artif iciais para de 
degradá-las.   
Espalhadas pelo ecossistema de todo o planeta, a progesterona já passou a fazer parte do ciclo da 
água, de maneira que, hoje, mesmo quando se bebe um copo de água tratada e filtrada, o homem 
pode estar ingerindo um horm ônio feminino, que se consiste num sigiloso método  de  
CASTRAÇÃO QUÍMICA global de seres humanos ! 
Além disso, a própria obesidade, causada por estes hormônios, já se constitui numa doença  
geradora de infertilidade  feminina, servindo, portanto, como mais um  instrumento de controle de 
natalidade, muito bem disfarçado, em meio às tantas outras complicações que o aumento de peso 
pode ocasionar. 
Por isso, todos os especialistas em reprodução humana preconizam que as mulheres inférteis 
percam de peso, para que possam engravidar. É também muito comum os casos de mulheres, 
consideradas estéreis, que, após fazerem um regime de emagrecimento, engravidam 
inesperadamente. A freqüência deste tipo de fato é notavelmente grande! 
Mes mo assim, a Organização Mundial de Saúde inexplicavelmente, aprova o uso dos “promotores 
do crescimento”  na produção de alimentos, e declara-o, abertamente, em seus “codex” of iciais, 
af irmando que “ainda não houve qualquer comprovação científ ica” de que a utilização desses 
hormônios tenha causado “qualquer malefício” aos seres humanos.  
A equivocada posição da OMS sobre o assunto, é,  contudo, plenamente previs ível, pois sendo ela 
um órgão da ONU, encontra-se engajada seu empenho hercúleo no controle da natalidade  e  da 
população mundial.  
No entanto, graças ao monopólio das agencias internacionais de notícias, a maior parte dos 
cidadãos de nosso planeta não têm acesso a estas informações, além de serem induzidos a 
acreditar na falácia de que a explosão do número de casos de obesidade é, apenas, um problema 
de reeducação alimentar, resultante da agitação da “vida moderna”. Esta estratégia nefasta foi 
exaltada por um dos f ilósofos iluministas, que dizia: “O Maravilhoso é que para tranqüilizar os 
povos basta, apenas, negar a evidência”.  
Mas se, por um lado o controle de natalidade da república socialista chinesa é feito através de 
suas forças armadas, conhecidas como “o exército vermelho”, por outro lado, nas republicas 
democráticas este controle é feito pelo aparato estatal da mentira, os “soviets” ocidentais, que 
poderíamos chamar de “exército azul”. 
Aqui em Rio Claro este exército tem estas ordens de ataque escritas numa placa de metal,  que se 
encontra af ixada bem no centro da “praça da liberdade”, num pilar de pedra, com base quadrada e 
topo em forma de pirâmide. Em sua face voltada para o colégio Pur íssimo, isto é, na direção oeste, 
pairam, há dezenas de anos, as duas palavras de ordem, muito pouco f ilantrópicas, da “revolução 
permanente”, escritas em lat im, e que dizem:  

““SSUURRGGOO  EETT  VVIINNGGOO””,, ou seja: “INSURREIÇÃO E VINGANÇA”! 
O “f io condutor” que une todos os acontecimentos da história nesta direção aparece aqui, como 
uma “rota do ouro” invisível, que já existia antes mesmo de Anhanguera descobrir as minas ouro 
de Cuiabá. 
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De fato, Leon Trotski já havia percebido, no ano de 1905, que o socialismo somente conseguiria 
englobar todas as nações mundo num “reinado universal messiânico”, se fosse criada uma União 
Européia socialista, chamada por ele de “ESTADOS UNIDOS DA EUROPA”.   
Segundo ele, uma Europa Ocidental Unif icada, ao se tornar socialista, teria poder suf iciente para 
fazer com que o comunismo se espalhasse, facilmente, por todas as partes do mundo, através de 
uma “Liga das Nações”, conhecida, hoje, como ONU.  
Esta unif icaria a economia internacional através de um banco único mundial, e transformaria o 
planeta num “PARAÍSO TERRESTRE SOCIALISTA”, no qual seriam abolidas todas as fronteiras 
entre países, classes sociais ou religiões. 
A União Européia  já existe e a “revolução permanente” já começou! A globalização política, 
econômica e religiosa que, hoje, presenciamos, foi preconizada, tanto por Trotski, como pela Sra. 
Helena Blavatski; portanto, é certo que estamos caminhando, exatamente, nesta direção. Contudo, 
a faceta menos atraente dessa revolução vem sendo muito pouco mencionada:  Esse “reinado” 
somente pode existir sob a direção de um governo extremamente enérgico, que somente poderia 
ser def inido pelo termo forte de DITADURA ! 
As profecias apocalípticas, entretanto, prevêem que este falso “messias” do judaísmo talmúdico 
cabalístico irá se voltar contra seu próprio povo e empreenderá execuções e deportações em 
massa:   OO  FFEEIITTIIÇÇOO  VVAAII  VV IIRRAARR  CCOONNTT RRAA  OO  FFEEIITTIICCEEIIRROO !! 
Depois disso, está determinado que os países da União Européia, perseguindo os cristãos, “... 
combaterão contra o CORDEIRO, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Rei dos reis e o Senhor 
dos Senhores. Vencerão os que estão com ele: CHAMADOS, ELEITOS e FIÉIS.” (Apocalipse 17 
14). 
“Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se  
prostituem, e AOS FEITICEIROS, e aos idólatras e a todos os mentirosos”... 
 

,   
 
“...A SUA PARTE SERÁ NO LAGO QUE ARDE COM FOGO E ENXOFRE...” (Apocalipse 21: 8).  
 
 
 
 
(texto publicado no jornal Cidade de Rio Claro por RODRIGO PIRES DE OLIVEIRA)  
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NNOOTTEE  AA  SSEEMMEELLHHAANNÇÇAA  EENNTTRREE  OO  MMOODDEELLOO  AARRQQUUIITTEETTÔÔNNIICCOO  DDOO  VVAATTIICCAANNOO,,  QQUUEE  FFOOII  CCOONNSS TTRRUUÍÍDDOO   
NNOO  SSÉÉCCUULLOO  DDEEZZEESSSSEEIISS  EE  OO  DDOO  CCAAPPIITTÓÓLLIIOO,,  QQUUEE  ÉÉ  OO  CCOONNGGRREESSSSOO  DDOOSS  EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS,,  
CCOONNTTRRUUÍÍDDOO  NNOO  SSÉÉCCUULLOO  PPAASSSSAADDOO..  EESSTTAA  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  EENNTTRREE  AA  AARRQQUUIITTEETTUURRAA  DDOOSS  DDOOIISS  
PPRRÉÉDDIIOOSS  ÉÉ  UUMMAA  FFOORRMMAA  DDEE  IINNDDIICCAARR  QQUUEE  TTAANNTTOO  OO  PPOODDEERR  CCAATTÓÓLLIICCOO  CCOOMMOO  OO  PPOODDEERR  NNOORRTTEE--
AAMMEERRIICCAANNOO,,  EENNCCOONNTTRRAAMM--SSEE  SSEECCRREETTAAMMEENNTTEE  UUNNIIDDOOSS,,  CCOOMMOO  SSEE  FFOOSSSSEEMM  AAPPEENNAASS  
DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOOSS  DDEE  UUMM  MMEESSMMOO  ““IIMMPPÉÉRRIIOO””::  OO  PPRRÓÓPPRRIIOO  IIMMPPÉÉRRIIOO  RROOMMAANNOO  QQUUEE  ““RREEVVIIVVEEUU””,,  
PPOORR  AASSSSIIMM  DDIIZZEERR..  EESSTTAA  MMAANNEEIIRRAA  DDIISSFFAARRÇÇAADDAA  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAARR  MMEENNSSAAGGEENNSS  OOCCUULLTTAASS  ÉÉ  UUMMAA  
FFOORRMMAA  DDEE  ““LLIINNGGUUAAGGEEMM””  SSEECCRREETTAA  TTIIPPIICCAAMMEETTEE  MMAAÇÇÔÔNNIICCAA,,  QQUUEE,,  VVEEMM  SSEENNDDOO  TTRRAANNSSMMIITTIIDDAA  
AATTRRAAVVÉÉSS  DDAA  AARRQQUUIITTEETTUURRAA,,  EE,,  AATTÉÉ  MMEESSMMOO,,  PPOORR  IINNTTEERRMMÉÉDDIIOO  DDOOSS  SSÍÍMMBBOOLLOOSS  IINNSSEERRIIDDOOSS  NNAA  
NNOOTTAA  DDEE  UUMM  DDÓÓLLAARR::  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHHEEEXXXAAAGGGRRRAAAMMMAAA:::   SSSIIIMMMBBBOOOLLLIIIZZZAAANNNDDDOOO   
 

 

   

   
   

OOO   JJJUUUDDDAAA ÍÍÍSSSMMMOOO   
   

   
   

                                             EEE   AAA   AAAGGGUUUIIIAAA:::      

SSSIIIMMMBBBOOOLLLIIIZZZAAANNNDDDOOO   

OOO   IIIMMMPPPÉÉÉRRRIIIOOO   RRROOOMMMAAANNNOOO   
 

OOOLLLHHHOOO   DDDEEE   LLLÚÚÚCCCIIIFFFEEERRR    
 

 

 

   
   

   

   

   

   

   

                        SSSIIIMMMBBBOOOLLLIIIZZZAAANNNDDDOOO   

                     SSSAAATTTAAANNNÁÁÁSSS    
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                      VATICANO                                WASHINGTON 

 

 

 

 

AAABBBÓÓÓ BBBAAADDDAAASSS    IIIDDDÊÊÊ NNN TTTIIICCCAAASSS :::    
                                          CCCAAATTTEEEDDDRRRAAALLL   DDDEEE    SSS ÃÃÃOOO    PPP EEE DDDRRROOO   EEE    CCCOOO NNNGGG RRREEE SSS SSSOOO   DDDOOO SSS    EEEUUUAAA   
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                                                                                                                                                                                                                                                IIIIIIIIIIII MMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMM             DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE             ““““““““““““MMMMMMMMMMMM AAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIII AAAAAAAAAAAA””””””””””””                         XXXXXXXXXXXX                        PPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIII NNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLL             DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE            AAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSS TTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEE ::::::::::::             AAAAAAAAAAAA            ““““““““““““DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAA””””””””””””             DDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAA            PPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSS TTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIII TTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUIIIIIIIIIIII ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃOOOOOOOOOOOO            

            

AA  
SSEERRPPEENNTTEE  

OO  DDIISSCCOO  
SSOOLLAARR  

AASSAASS  DDEE  
AANNJJOO  

AASSAASS    
DDEE  

AANNJJOO  

CCOORROOAA  

AA  
LLUUAA  

Perceba o domínio do judaísmo talmúdico cabalista sobre o 
catolicismo, reparando na visív el semelhança entre a “deusa” da 
prostituição dos cananitas, Astarote, e esta imagem de “Maria” da 
igreja católica. Os setenta anciãos de Israel adoravam Astarote em 
câmaras secretas, no templo de Jerusalém, em sua forma de exército 
do céu (a grande variedade de répteis e animais conhecida como o 
“Zodíaco”). Lembre-se que as estátuas e painéis idólatras de 
Astarote já tinham detalhes como a serpente nos pés da abominável 
“deusa”, a lua crescente, sob seus pés e o disco solar sobre a sua 
cabeça ladeada por duas asas, bem como uma coroa sobre ela. 
Todos estes detalhes são encontrados, também, em muitas das 
imagens desta “santa” católica, apesar de já terem sido 
características exclusiv as da “deusa” Astarote mil e quinhentos 
anos antes de serem colocados, também, nesses ídolos do 
catolicismo. Isso torna ev idente que os rabinos satanistas da cabala, 
tiveram poder e influencia suficientemente grandes, para conseguir 
acrescentar todos aqueles diversos detalhes da antiga e impura 
deusa que, eles mesmos serv iam, às imagens de “Maria”, que 
começaram a ser entronizadas no interior das igrejas católicas. Isso 
demonstra que estes “nov os fariseus” possuem um imenso controle 
sobre as, assim chamadas, igrejas e denominações, “cristãs”, pois 
tem poder suficientemente grande para fazê-las inserir, em suas 
imagens e doutrinas, tantas abominações e heresias quanto 
quiserem. Apesar de não terem promovido a entronização dessas 
suas imagens de Astarote nas igrejas evangélicas, os RABINOS 
CABALIS TAS providenciaram para que a MAGIA BABILÔNICA do 
judaísmo cabalístico passasse a ser ensinada em muitos PÚLPITOS 
PROTESTANTES, disfarçada numa forma “mais profunda” de fé ou 
em um nov o tipo de “av ivamento”. Conseguiram, também, fazer com 
que a ESTRELA DE SEIS PONTAS passasse a ser colocada nas 
paredes de muitas igrejas e, até, mesmo, nos pescoços de muitos 
ev angélicos que não sabem que este símbolo é um abominável 
TALISMÃ cabalístico (erroneamente chamado de estrela “de Davi”) 
que, juntamente com os ensinos cabalísticos, vem transformando 
essas denominações em verdadeiras “sinagogas de Satanás”, isto é, 

  FFiillhhaass  lleeggíítt iimmaass  ddaa  BBAABBIILLÔÔNNII AA,,  aa  ““GGRRAANNDDEE     
MM ÃÃEE””  ddaass  pprroossttiittuu iiççõõee ss  ee  aabboommiinnaaççõõee ss  ddaa  tteerrrraa..    

OO    
DDIISSCCOO  
SSOOLLAARR  

CCOORROOAA  
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EEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS TTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAA            FFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIII GGGGGGGGGGGGUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAA            ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ             RRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAA,,,,,,,,,,,,            TTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMM BBBBBBBBBBBBÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉMMMMMMMMMMMM            PPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOO            HHHHHHHHHHHHEEEEEEEEEEEEXXXXXXXXXXXX AAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGRRRRRRRRRRRR AAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAA            AAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDRRRRRRRRRRRR ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓGGGGGGGGGGGGIIIIIIIIIIII NNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOO::::::::::::             OOOOOOOOOOOO            FFFFFFFFFFFFAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLSSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOO            ““““““““““““DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSS ””””””””””””            DDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAA            CCCCCCCCCCCC AAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA::::::::::::                                                     
Este é o símbolo maçônico 
encontrado no anel do general da 
ordem dos jesuítas, conhecido como 
“O ESQUADRO E O COMPASSO”.  
É um dos mais importantes s ímbolos 
dessa outra ordem chamada 
MAÇONARIA  que se divide em duas 
organizações: uma visível e outra 
invisível. Sua “fachada” visível se 
parece com uma espécie de “clube 
f ilantrópico” enquanto que seu 
núcleo invis ível se consiste uma 
sociedade secreta de iniciação.    

Este símbolo também se 
divide em duas partes. A 
superior é o compasso e a 
inferior é o esquadro, 
representando dois 
princípios universais, o 
“princípio masculino” e o 
“princípio feminino” que 
quando se fundiriam num 
único ser consideram 
como sua principal  
“divindade” : Um BBOODDEE 
hermafrodita chamado 
BAPHOMET 

CCOOMMPPAASSSSOO  

EESSQQUUAADDRROO 
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Quando as l inhas que 
formam o esquadro e o 
compasso são prolongadas, 
forma-se o mesmo 
hexagrama andrógino, 
comprovando que as raízes 
da doutrina maçônica se 
encontram na cabala e, 
conseqüentemente, no 
JJUUDDAAÍÍSSMMOO! 

EEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS TTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEE             ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ             OOOOOOOOOOOO            FFFFFFFFFFFFAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLSSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOO            ““““““““““““DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSS””””””””””””            DDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOO            JJJJJJJJJJJJUUUUUUUUUUUUDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍSSSSSSSSSSSSMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOO            CCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLL ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍSSSSSSSSSSSS TTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIII CCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOO,,,,,,,,,,,,             EEEEEEEEEEEE ,,,,,,,,,,,,             PPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAA NNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTT OOOOOOOOOOOO,,,,,,,,,,,,             DDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAA            MMMMMMMMMMMM AAAAAAAAAAAAÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAA RRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIII AAAAAAAAAAAA........................            
TTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAA------------SSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEE             DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE             UUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMM             SSSSSSSSSSSS EEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR            BBBBBBBBBBBBIIIIIIIIIIII SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS EEEEEEEEEEEEXXXXXXXXXXXXUUUUUUUUUUUUAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLL             EEEEEEEEEEEE             AAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDRRRRRRRRRRRR ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓGGGGGGGGGGGGIIIIIIIIIIII NNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOO,,,,,,,,,,,,            QQQQQQQQQQQQUUUUUUUUUUUUEEEEEEEEEEEE ,,,,,,,,,,,,             AAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIII MMMMMMMMMMMM             CCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMM OOOOOOOOOOOO            ““““““““““““BBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAPPPPPPPPPPPPHHHHHHHHHHHHOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMM ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ””””””””””””,,,,,,,,,,,,            
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O Triângulo COM UM 
OLHO DENTRO é o 
símbolo de um dos mais 
poderosos ri tos 
maçônicos do mudo, a 
OORRDDEEMM  SSEECCRREETTAA  
DDOOSS  IILLUUMMIINNAADDOOSS que 
o Pastor Alberto cita em 
seu testemunho. Ele 
representa, também, o 
OLHO DE LÚCIFER! 
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 Estas DDUUAASS  CCHHAAVVEESS 
entrecruzadas também fazem 
parte dos símbolos maçônicos. 
Repare a presença delas no 
emblema do vaticano que está 
sobre a cabeça do instrutor 
jesuíta.  
R. Swinburne Clymer, o autor 
do livro The Mysteries of Osiris 
[Os Mistérios de Osíris], 
explica: "Quando os pagãos 
queriam expressar a renovação, 
ou o início do ano, eles o 
representavam na forma de um 
guardião de porta. Ele podia 
facilmente ser distinguido pelos 
atributos de uma chave... Às 
vezes, eles lhe davam duas 
cabeças, uma voltada contra a 
outra.... Com o tempo, este 
símbolo da chave, uma voltada 
contra a outra, tornou-se a 
ÁÁGGUUIIAA  BBIICCÉÉFFAALLAA da  
Maçonaria simbólica." [pg 42]  
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 A frase que aparece abaixo da figura das águias - "DDEEUUSS  MMEEUUMMQQUUEE  JJUUSS" é uma típica frase satânica em 
latim, "que significa que os maçons estão usando métodos ocultistas, por meio de Lúcifer, para 
alcançar seus direitos e justiça."  É por essa razão que a maçonaria adotou a águia bicéfala como um dos 
seus símbolos.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fica ev idente, portanto, que a maçonaria (que como vimos é uma fachada do judaísmo cabalístico) 
esta por trás de todo o sistema católico e é o instrumento usado por eles para controlar  o Vaticano e 
a nov a “v ersão” do império romano, da qual faz parte.  
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Observe o emblema que se encontra sobre a cabeça do instrutor j esuíta, bem como seus detalhes, na 
figura abaixo, e procure perceber a semelhança entre há entre eles e as formas do “deus” maçônico 
Baphomet, o bode hermafrodita: 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma v ez que já se constatou a conexão existente entre o judaísmo cabalístico e a maçonaria, esta 
nova identificação entre o “deus” maçônico Baphomet e o Vaticano confirma que o judaísmo e a 
cabala, através de suas sociedades secretas, controlam o sistema católico e, também o protestante, 
através da maçonaria e, até mesmo, dos jesuítas, conforme revelou-nos o pastor Alberto. 
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As duas “Babilônias” são duas “filhas” da grande “MÃE BABILÔNIA” a “Grande Prostituta”, que é o 
sistema do judaísmo cabalístico e suas sociedades secretas (as mesmas que mataram o Senhor 
Jesus), ou seja, a grande cidade, que domina a humanidade, a Jerusalém terrestre, que tem Satanás 
por “mestre”.   
Foram seus lideres e seus habitantes que apedrejaram Estevão, serraram ao meio o profeta Isaías e 
mataram o profeta Zacarias, dentro do próprias dependências do templo de Jerusalém, entre o 
santuário e o altar de sacrifícios. Em razão disso,  o livro do Apocalipse (capítulo 18) identifica- como 
precisão, como esta “grande cidade”, dizendo:  “NNEELLAA  SSEE  AACCHHOOUU  OO  SSAANNGGUUEE  DDOOSS  SSAANNTTOOSS  EE  DDOOSS  
MMÁÁRRTTIIRREESS  DDEE  JJEESSUUSS”, foi, também, por isso, que Jesus chorou sobre ela, dizendo: “JJEERRUUSSAALLÉÉMM,,  
JJEERRUUSSAALLÉÉMM,,  QQUUEE  MMAATTAA  SSEEUUSS  PPRROOFFEETTAASS  EE  AAPPEEDDRREEJJAASS  OOSS  QQUUEE  TTEE  SSÃÃOO  EENNVVIIAADDOOSS”.  
Com o poder político e econômico que obteve e, através desse domínio que exerce sobre todas as 
religiões, a Jerusalém do judaísmo cabalístico pode GERAR e CONTROLAR tanto o sistema católico 
como o protestante, tornando-se, assim, aquela “mulher” que, embriagada com o sangue dos santos 
e de profetas como Isaías e Zacarias, filho de Baraquias, encontra-se assentada sobre a besta, que é 
o império romano, o grande sistema de poder que teve uma de suas “cabeças” cortada (ou seja, que 
tev e um de seus “aparatos de governo” destruído), mas que reviveu, através do poder do catolicismo 
romano e seu “papismo”, bem como, através dos países controlados pelo protestantismo, tais como 
a Inglaterra, e, atualmente, os Estados Unidos. Estes dois sistemas religiosos pseudo cristãos, que 
na v erdade, são “versões” “cristianizadas” de judaísmo, são as duas filhas da “grande mãe das 
prostituições e abominações”, ou seja, as duas filhas do judaísmo cabalístico, que, também, são as 
“duas prostitutas”: O sistemas católico e o sistema protestante: 
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