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Agora, utilizando citações e ilustrações de livros maçônicos, provamos, sem 
sombra de dúvidas, que a Maçonaria é totalmente satânica. Você não precisa 
mais ser enganado.  
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A maior parte deste artigo baseia-se em livros que foram publicados por editoras 
maçônicas e que eram muito secretos antigamente. Seguimos a recomendação bíblica 
atentamente, comparando os ensinos maçônicos com a Bíblia Sagrada. Em 1 João 4:1, 
encontramos este mandamento a todos os cristãos: "Amados, não deis crédito a 
qualquer espírito, antes provai [testai] os espíritos se procedem de Deus, porque 
muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora." Assim, vemos que qualquer ensino 
religioso que não se conforme com as Escrituras é proveniente de um "falso profeta".  
Este exercício não é vão, pois é sua alma preciosa que está em jogo. Finalmente, lembre-
se de duas coisas sobre a Maçonaria: 1) Os maçons de graus superiores mentem para 
seus colegas maçons, pois eles "merecem ser enganados"; 2) As explicações dadas a 
95% de todos os maçons estão erradas. Veja esta citação de um autor maçom, Carl 
Claudy: "Remova a casca exterior e encontre um significado; remova aquele significado e 
encontre outro; abaixo dele, se você cavar ainda mais, encontrará um terceiro, um 
quarto - quem poderá dizer quantos ensinos?" Você aprendeu muitas mentiras, conforme 
demonstraremos nos nossos muitos artigos. Finalmente, lembre-se, da audaz afirmação 
de Albert Pike em seu livro Morals and Dogma (leia a resenha) que, "A Maçonaria é 
idêntica aos mistérios antigos", o que significa que todos seus ensinos em todos os 
livros são exatamente o mesmo que os mistérios antigos, pagãos e satânicos! [pg 624, 
Ensinos para o Vigésimo Oitavo Grau]  
Pedimos que você separe um tempo para ler nossos artigos para que finalmente saiba a 
verdade de Jesus Cristo, o Deus do Universo, a quem os maçons chamam de "deus 
inferior" e nunca mencionam em seus ensinos e rituais. Oramos fervorosamente para que 
o Espírito Santo ilumine sua mente, coração e alma com o conhecimento do verdadeiro 
Deus, e somente do verdadeiro Deus, da Bíblia Sagrada.  
Agora, pela primeira vez, provaremos conclusivamente que a Maçonaria é na verdade 
adoração a Lúcifer, o portador da Luz; logicamente, como Lúcifer e Satanás são 
biblicamente a mesma pessoa, a Maçonaria na verdade está adorando a Satanás. 
Provaremos isso citando suas próprias fontes e mostrando seus próprios símbolos. Nos 
símbolos, a Maçonaria revela mais sobre si mesma que em seus escritos; porém, 
começaremos pelos escritos, pois ali você encontrará a "prova da arma fumegante" que a 
Maçonaria adora a Lúcifer. Após compreender essa verdade, você saberá por que eles 
tiveram tanto cuidado ao longo dos séculos de manter a tampa do segredo muito bem 
fechada, pois, se as pessoas realmente compreendessem que a Maçonaria é adoração a 
Satanás, ninguém mais ingressaria na sociedade e os cidadãos da maioria das 
comunidades exigiriam que as autoridades constituídas proibissem a organização. Assim, 
você tem segredos dentro de segredos, exatamente como mencionamos 
anteriormente; além disso, há uma contínua campanha de relações públicas promovendo 
a mentira que a Maçonaria não é uma religião e que é apenas uma organização social que 
realiza boas obras.  
Agora, vamos informá-lo, utilizando as próprias palavras da Maçonaria, que os maçons 
nos níveis mais altos adoram a Satanás.  

Lúcifer é Exaltado Como o Portador da Luz da Maçonaria 
"Lúcifer, o portador da Luz! Nome estranho e misterioso a dar ao Espírito das Trevas! 
Lúcifer, o Filho da Manhã! É ele que traz a Luz e que com seus esplendores intoleráveis, 
cega as almas frágeis, sensuais e mesquinhas? Não duvides!" [Albert Pike, Moral and 
Dogma of The Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, pg 321, Décimo Nono 
Grau, Grande Pontífice; ênfase adicionada]  
Que revelação! A partir do primeiro grau, da primeira iniciação, o maçon é instruído a 
"buscar a Luz"! Os maçons dizem com freqüência que estão "buscando a Luz", e que 
passarão sua vida inteira "caminhando em direção à Luz". Quase todas as pessoas na 
civilização ocidental assumirão que essa "Luz" é a revelação do Deus da Bíblia; na 
verdade, essa afirmação é proferida continuamente para tentar nos convencer que a 
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Maçonaria seja cristã. No entanto, aqui, Albert Pike está dizendo que Lúcifer é aquele 
que traz a Luz da Maçonaria!  
A sentença de Pike que precede essa confirma não somente que Lúcifer é o portador da 
Luz, mas que os maçons dos graus inferiores foram levados a acreditar que o oposto era 
verdadeiro. Como o palavreado nessa sentença é um pouco arcano [compreendido 
somente por aqueles que têm um conhecimento especial], pedi ao ex-satanista Iluminista 
Doc Marquis, que me desse uma explicação. No entanto, estamos indo depressa demais 
agora; vamos examinar essa sentença.  
"O Apocalipse é, para aqueles que recebem o Décimo Nono Grau, a Apoteose daquela 
Sublime Fé que aspira a Deus somente, e despreza todas as pompas e obras de Lúcifer." 
[Ibidem]  
À primeira vista, essa sentença parece contradizer à primeira que mencionamos 
anteriormente, onde Pike identifica Lúcifer como o portador da Luz maçônica. No entanto, 
quando você compreende a explicação esotérica de Doc Marquis, sua compreensão fica 
totalmente clara.  
Primeiro, Pike identifica o Apocalipse como sendo o livro escrito pelo apóstolo João. Em 
seguida, afirma que outros livros similares de outras religiões, são igualmente 'inspirados' 
como o Apocalipse, mencionando Filo, Platão, o Sephar Yezirah e o Sohar. Pike diz que 
todos esses três livros - o Apocalipse, o Sephar Yezirah e o Sohar, são todos 
identicamente 'inspirados'. Como esses dois últimos livros não são da fé cristã, Pike está 
dizendo que o conteúdo do Apocalipse não é grande coisa. Portanto, não é grande coisa 
que o livro do Apocalipse denigra a "pompa e a obra" de Satanás, pois o Deus daquele 
livro sabidamente detesta Satanás.  
Em seguida, Pike diz que esses três livros "são o mais completa incorporação do 
ocultismo".[Ibidem] Agora, compreendemos que Pike vê o Deus do Apocalipse como 
sendo o oposto, mas igual a Satanás, exatamente como os ocultistas típicos acreditam e 
ensinam!  
Doc Marquis apresenta também uma explicação ocultista e esotérica. Pike também está 
dizendo nessa sentença que, nos dezoito graus anteriores, os maçons acreditaram que 
Deus era o portador da Luz, mas agora, no Décimo Nono Grau, Pike está fazendo uma 
nova revelação. Esse conhecimento enquadra-se perfeitamente com a declarada política 
maçônica de enganar deliberadamente os maçons que estão nos graus inferiores até que 
eles realmente estejam prontos para a "verdade". Esta é a verdade -- a Maçonaria 
adora a Lúcifer.  

A Frase Tipicamente Satânica de Pike - Exposta Para Que 
Todos Possam Ver 

Pike então dá evidência concreta da adoração do maçom a Satanás/Lúcifer na capa do 
livro Morals and Dogma! Abaixo do selo redondo de "Deus", Pike escreveu em latim uma 
típica frase satânica. Uma olhada nessa frase alertaria qualquer satanista que o conteúdo 
do livro é satânico! O satanista também compreenderia imediatamente que toda a 
Maçonaria é satânica.  
Essa frase é: "DEUS MEUMQUE JUS". O significado literal é "Deus e Meu Direito".  
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Doc Marquis diz que essa frase é 
muito típica dentro do satanismo. 
Ela tem dois significados, um dentro 
do outro. Primeiro, significa que o 
maçom pode depender do seu deus 
para determinar seu Direito e sua 
Justiça. Segundo, como o deus da 
Maçonaria é Lúcifer, os maçons 
estão dizendo que estão "usando 
métodos ocultos", por meio de 
Lúcifer, para alcançar seus Direitos e 
Justiça. Marquis diz que essa frase é 
muito poderosa e muito perigosa 
dentro do satanismo. No instante 
que um satanista vê essa frase em 
latim no livro de Pike, ele sabe que o 
conteúdo é satanismo, sem precisar 
ler uma palavra dele!  

 

 

 

 

 

"As Energias Ardentes de Lúcifer em Suas Mãos"! 
"Chegou o dia em que o Companheiro Maçom precisa conhecer e aplicar seu 
conhecimento. A chave perdida para esse grau é o domínio das emoções, que colocam a 
energia do universo a sua disposição. Só se pode confiar grande poder aos homens que 
provaram sua capacidade de usá-lo de forma construtiva e altruísta. Quando o maçom 
aprende que a chave para o guerreiro é a aplicação correta do dínamo do poder da vida, 
ele aprendeu o mistério da sua Arte. As energias ardentes de Lúcifer estão em suas 
mãos, e antes que ele dê o passo para a frente e para cima, precisa provar sua 
capacidade de aplicar corretamente a energia. Precisa seguir os passos de seu 
antepassado, Tubalcaim, que com a força poderosa do deus da guerra forjou de sua 
espada um arado." [Manly P. Hall, Trigésimo Terceiro Grau, K. T., The Lost Key of 
Freemasonry or The Secret of Hiram Abiff, Prefácio de Reynold E. Blight, Trigésimo 
Terceiro Grau, K. T., Ilustrações de J. Augustus Knapp, Trigésimo Segundo Grau, Macoy 
Publishing and Masonic Supply Company, Richmond, Virgínia, pg 48, ênfase adicionada]  
Essa frase é a mais audaz e concisa que alguém pode criar! Ela afirma audaciosamente 
que, uma vez que o maçom aprenda a controlar suas emoções e a aplicar corretamente o 
"dínamo do poder da vida", assegura que poderá controlar "as energias ardentes de 
Lúcifer em suas mãos". Além disso, ela admite que a Maçonaria é a Arte, o antigo nome 
da Feitiçaria! Além disso, todos os satanistas têm a certeza que, se ingressarem em um 
conciliábulo e aprenderem a Arte, controlararão o poder sobrenatural de Satanás, 
exatamente como Manly P. Hall está prometendo aqui.  
Essa é a mais poderosa prova que a Maçonaria é uma forma de satanismo, pois a 
linguagem aqui é direta e clara, não repleta de palavreado em estilo arcano e confuso que 
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somente um estudioso pode compreender. Além disso, observe que Hall e Reynold E. 
Blight são maçons de Grau 33, enquanto que o ilustrador é de Grau 32. A Macoy 
Publishing Company é também uma das mais respeitadas editoras maçônicas.  

Revelações Sobre Tubalcaim 
No entanto, as revelações desse parágrafo ainda não acabaram. Observe que Hall faz 
referência a Tubalcaim. Vamos revisar essa frase, pois também revela satanismo. O 
maçom precisa "seguir os passos de seu antepassado, Tubalcaim, que com a força 
poderosa do deus da guerra forjou de sua espada um arado." No Masonic Quiz Book 
[Livro Maçonico de Perguntas], existe a seguinte pergunta: "Quem foi Tubalcaim?" 
Resposta: "É o Vulcano dos pagãos." [William P. Peterson, Editor, Masonic Quiz Book: 
"Ask Me Brother", Chicago, Charles T. Power Company, 1950, pg 18, 88, 131, 213; 
encontrado também em John Yarker, The Arcane Schools: A Review of their Origin and 
Antiquity: With a General History of Freemasonry and Its Relation to the Theosophic 
Scientific and Philosophic Misteries, Belfast, Irlanda, William Tait, 1909, pg 30; também 
encontrado em A. R. Chambers, Editor, Questions and Answers, 1972, pg 237; também 
encontrado em Malcom Duncan, Duncan´s Ritual of Freemasonry, New York, David 
McKay Company, terceira edição, pg 94].  
Na verdade, no Terceiro Grau, Mestre Maçom, Tubalcaim é a palavra dada como senha.  
Além de identificar a Maçonaria com o paganismo nessa frase, qual é o significado de 
Vulcano dos pagãos? Essa pergunta é muito importante, pois Manly P. Hall aconselha o 
maçom que, tendo as energias ardentes de Lúcifer em suas mãos, siga os passos de 
Tubalcaim. Hall faz Tubalcaim parecer um dos deuses gregos, você não acha? E, sabemos 
conclusivamente que Tubalcaim é o Vulcano dos pagãos. Vejamos quem é o Vulcano dos 
pagãos, consultando algumas fontes ocultistas.  
"Vulcano era a deidade do sol que estava associada com o fogo, trovões, relâmpagos [e a 
metalurgia]. O festival em sua honra chamava-se Vulcâneo, em que sacrifícios 
humanos eram oferecidos. [Percival George Woodcock, Short Dictionary of Mythology, 
Nova York, Philosophical Library, pg 152]. De acordo com Diel, ele tem um 
relacionamento familiar com o Diabo cristão." [J. E. Cirlot, traduzido por Jack Sage, A 
Dictionary of Symbols, Nova York, Dorset Press, 1991, pg 362]. "É fascinante saber que 
ele casou-se com Vênus, outro nome para Lúcifer ou o Diabo." [Woodcock, op. cit, pg 
150-51, ênfase acrescentada]  
Uau! Com uma só pernada aprendemos que Manly P. Hall diz ao maçom que ele tem as 
energias ardentes de Lúcifer em suas mãos e que deve seguir os passos do "Diabo 
cristão", a quem "sacrifícios humanos" eram oferecidos!  

Os Nomes Infernais: Baphomet, Thoth, Hermes, Tífon e Pã 
Neste ponto, até o cético mais empedernido já deve estar 
convencido que a Maçonaria é adoração a Lúcifer/Satanás. 
No entanto, para aqueles que ainda precisam de maior 
convencimento, vamos considerar os nomes infernais pelos 
quais a Maçonaria mascara suas muitas referências a 
Satanás. Na Bíblia Satânica, encontramos 77 nomes pelos 
quais os pagãos referenciaram a Satanás ao longo dos 
séculos. Vamos rapidamente revisar algums dos nomes 
infernais do satanismo encontrados dentro da Maçonaria. 
[The Satanic Bible, Anton LaVey, pg 144-146]  
Citaremos o ensino maçônico sobre cada um desses nomes 
e depois a explicação.  
Baphomet -- "Os gnósticos sustentavam que ele [o 
agente universal] compunha o corpo ígneo [respeitante ao 
fogo] do Espírito Santo, e era adorado nos ritos secretos do 
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Sabá ou do Templo sob a figura hieróglifa do Baphomet ou o bode hermafrodita de 
Mendes." [Pike, op. cit. pg 734, Ensinos do Vigésimo Oitavo Grau; ênfase adicionada]  
Achamos absolutamente incrível que os maçons retratem o Espírito Santo com o símbolo 
satânico do Baphomet!  
Esse símbolo foi criado por um dos maiores satanistas e maçons de todos os tempos, 
Eliphas Levi. Ao longo dos tempos, tem sido reconhecido como um dos mais malignos de 
todos os símbolos. Olhando atentamente para o Baphomet, você verá que a ênfase está 
no sexo, pois esse ser é andrógino - macho e fêmea ao mesmo tempo - observe que ele 
tem seios de mulher e um falo [um pênis] ereto. Na verdade, duas serpentes estão 
entrelaçadas em volta do falo ereto, que é estranhamente grande. Esse ser tem a cabeça 
do "Bode Chifrudo", outro título para Satanás. No livro Masonic and Occult Symbols 
Illustrated, o Dr. Burns diz, "Em um livro sobre feitiçaria, The Complete Book of Withcraft 
and Demonology... a legenda diz que ele é 'o deus cornífero dos feiticeiros, o símbolo do 
sexo encarnado'" [pg 51]. Observe ainda que o Baphomet está fazendo o sinal da tríade 
do Diabo com sua mão direita. "Baphomet é também conhecido como bode sabático, em 
cuja forma Satanás deve ser adorado nos sabás dos feiticeiros." [Frank Gaynor, 
Dictionary of Mysticism, Nova York, Philosophical Library, 1953, pg 24]  
Em seguida, descobrimos que Baphomet é aprovado oficialmente como símbolo da Igreja 
de Satanás [The Occult Emporium, Winter, 1993-1994, pg 54] e que a figura está no 
manto vestido pelo sacerdote de Satanás [Ibidem, 1990-1991, pg 26]  
Como Albert Pike ligou Baphomet com o Bode de Mendes, mostraremos também esse 
símbolo obviamente satânico.  
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Olhe atentamente para este Pentáculo Satânico, 
pois a Maçonaria utiliza muito os pentáculos. Veja 
o pentáculo mostrado a seguir. Ele é usado pela 
Estrela do Oriente, a divisão maçônica para as 
mulheres! Novamente, a Maçonaria utiliza um 
símbolo satânico muito maligno para a Ordem que 
treina suas jovens e facilmente impressionáveis 
meninas. Por que pelo menos a Maçonaria não 
utiliza a "Estrela do Bem", com uma das pontas 
voltada para cima, em vez da mais maligna estrela 
de cinco pontas invertida, essa Cabeça do Bode de 
Mendes? Verdadeiramente, o uso que eles fazem 
desse símbolo diz-nos exatamente que são 
totalmente malignos, até mesmo para suas 
próprias meninas.  
Descobrimos este símbolo em um site wiccano 
sobre jóias. Eles estavam brincando com o fato de 
o emblema do anel maçônico ser na verdade um pentáculo disfarçado! Como você pode 
ver, a figura à esquerda é um típico símbolo de anel maçônico, com o compasso, o 
esquadro e a régua. A figura do lado direito retrata a figura completa de onde o símbolo 
do anel foi retirado. Olhando atentamente, você verá duas estrelas de cinco pontas. Uma 
delas está mais escura que a outra. O pentáculo de tonalidade mais escura é o Pentáculo 
Maligno com duas pontas para cima, representanto Satanás, enquanto que o outro, de 
tonalidade mais clara, é o Pentáculo com uma ponta para cima, a Estrela do Bem, 
representando Lúcifer. [Veja a explicação do Pentáculo Satânico a seguir.]  
 

A partir dessa ilustração, você pode ver que o 
símbolo do Anel Maçônico é simplesmente um 
Pentáculo disfarçado, com as estrelas do Bem e a 
Maligna representadas! Em outras palavras, esse 
site wiccano está anunciando para o mundo que a 
Maçonaria serve tanto ao bom Lúcifer e ao maligno 

Satanás!  
Thoth -- "O primeiro Hermes foi a Inteligência ou Palavra de Deus. Movido por 
compaixão pela raça que vivia sem lei... Deus enviou ao homem, Osíris e Ísis, 
acompanhados por Thoth, a encarnação ou repetição terrestre do primeiro Hermes; que 

ensinou aos homens as artes, a 
ciência, e as cerimônias da religião; 
e depois subiu aos Céus ou até a 
Lua." [Pike, Morals and Dogma, pg 
255, Décimo Sétimo Grau, 
Cavaleiros do Oriente e do 
Ocidente; ênfase no original].  
A fundadora da Casa da Teosofia, 
Helena Petrovna Blavatsky, cujos 
livros foram todos escritos por seus 
espíritos-guia, em uma forma que 
chamamos de Escrita Automática 

[Psicografia] associa Thoth para nós. "...Hermes, o deus da sabedoria, também chamado 
de Thoth, Tat, Seth, e Satã; e que era, além disso, quando visto sob seu aspecto ruim, 
Tífon, o Satanás egípcio, que também era Seth." [Helena P. Blavatsky, Isis Unveiled 
[Ísis Sem Véu], Vol. 1; Ciência, Trow´s Printing and Bookbinding Company, pg. 554, 
xxxiii; ênfase adicionada]  
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Acho muito interessante que Blavatsky, como Anton LaVey na Bíblia Satânica, não tenha 
dificuldades em associar o nome infernal Thoth com Satanás, e especialmente com o 
Satanás egípcio! Lembre-se das palavras de Pike, citadas no início, que "a Maçonaria é 
idêntica aos mistérios antigos"! Essa afirmação significa que os maçons acreditam no 
mesmo que era ensinado em todos os Mistérios Antigos e adoram ao mesmo deus, 
Satanás, só que sob diferentes nomes.  
Como a senhora Blavatsky mencionou outro nome infernal, Tífon, e o identificou como o 
Satanás na mitologia egípcia, vamos revisar Albert Pike novamente, e descobriremos que 
a Maçonaria também reverencia a Tífon.  
Tífon - "Osíris era o filho de Hélios (Phra) o 'rebento divino nascido com a aurora' e ao 
mesmo tempo uma encarnação de Kneph ou Agathodaemon, o Espírito do Bem, incluindo 
todas suas possíveis emanações, físicas ou morais. Ele representava em uma forma 
familiar o aspecto beneficente de todas as mais elevadas emanações e nele foi 
desenvolvido o conceito de um Ser puramente bom, de modo que foi necessário criar 
outro poder como seu adversário, chamado Seth, Baby, ou Tífon para corresponder às 
influências injuriosas da Natureza." [Pike, op. cit. pg 588, Ensinos Para o Vigésimo Oitavo 
Grau, Cavaleiro do Sol, ou Príncipe Adepto].  
Novamente, podemos ver a doutrina ocultista e satânica que toda a natureza é composta 
pelo bem e pelo mal, branco e preto, opostos que são iguais, mas adversários. Isso é 
puro satanismo, e Albert Pike acaba de abraçá-lo, explicando que a natureza não podia 
permitir que um Osíris que é só amor e bondade existisse sem um contrapeso maligno. 
Na verdade, o satanismo e a Maçonaria compartilham o mesmo símbolo revelador para 
ilustrar essa situação. Apresentamos estas figuras, tiradas de fontes maçônicas:  
Nestes símbolos, o Pentáculo da esquerda envolvido pelo círculo mágico é Lúcifer - o 
deus do bem - com uma ponta voltada para cima e duas para baixo; o Pentáculo da 
direita, que também está envolvido pelo círculo mágico, é Satanás - o deus do mal - 
com duas pontas para cima e uma para baixo. Esses símbolos ilustram exatamente o que 
Albert Pike está falando no parágrafo acima! Ele diz que o deus maligno, a quem chama 
de Seth, ou Tífon [Tífon é listado na Bíblia Satânica de Anton LaVey como um dos 
nomes infernais de Satanás] é o adversário do deus do bem, Osíris; portanto, Pike está 
dizendo que Osíris é Lúcifer, uma conclusão coerente com o resto do reino ocultista.  
[Os símbolos acima foram tirados de: Arthur Edward Waite, The Misteries of Magic: A 
Digest of the Writings of Eliphas Levi [Os Mistérios da Magia: Digesto dos Escritos de 
Eliphas Levi], Chicago, DeLaurence, Scott and Company, edição de 1966, 1909, pg 223 - 
Nota: Waite é um autor maçom! Encontrado também em D. Duane Winters, A Search for 
Light in a Place of Darkness: A Study of Freemasonry, pg 69]  
Com esse símbolo em mente, achamos muito interessante que o layout das ruas da 
capital Washington, que abordamos em grande detalhe nos artigos N1040 e N1081, foi 
planejado para formar um Pentáculo maligno, o símbolo de Satanás, também 
conhecido como Cabeça do Bode de Mendes! Portanto, o plano maçônico para os 
Estados Unidos é maligno, não é bom, em suas próprias mentes. Vamos incluir o layout 
das ruas com a localização dos edifícios para você agora, mas o encorajamos a ler os 
detalhes completos no artigo N1040, "Símbolos Maçônicos de Poder na Capital 
Washington", disponível neste site.  
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Pã - "... Satanás não é um deus negro, mas a negação de Deus ... ele não é uma pessoa, 
mas uma Força, criada para o bem, mas que pode representar o mal. É o instrumento da 
Liberdade ou do Livre Arbítrio. Eles representam essa Força... sob a forma mitológica e 
cornífera do deus Pã; daí veio o bode do Sabá, irmão da Antiga Serpente e o portador 
da Luz ..." [Pike, Morals and Dogma, pg 102]  
Como a Bíblia Satânica relaciona Pã como um dos nomes infernais de Satanás, 
precisamos investigar no ocultismo mais algumas informações sobre Pã. No entanto, 
agora sabemos que, de Pã, veio o bode do Sabá, irmão da Antiga Serpente e o portador 
da Luz [Lúcifer], pois Albert Pike, o maior maçom da história, acaba de nos dizer isso!  
As restrições de tempo e de espaço impedem-nos de continuar mais neste interessante e 
revelador estudo sobre a Maçonaria. Esperamos e oramos que este material, mais a ação 
do Espírito Santo, tenham revelado a você a verdade sobre a natureza religiosa da 
Maçonaria. Verdadeiramente, essa organização é uma das mais enganosas na história 
mundial. Veja como o autor cristão de Nova Era, Bill Cooper, descreve a Maçonaria. 
Cooper foi membro da organização maçônica DeMolay durante sua juventude e, 
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posteriormente, passou 20 anos trabalhando na Inteligência Naval. Ele está muito 
familiarizado com as organizações que estão conduzindo o mundo para a Nova Ordem 
Mundial e preparando o aparecimento do seu Messias, o Anticristo descrito na Bíblia.  
"Posso assegurar que a Maçonaria é uma das mais ímpias e terríveis organizações que 
existem no mundo. Os maçons são grandes participantes na luta pelo domínio mundial. O 
Grau 33 está dividido em duas metades. Uma metade contém o núcleo do Iluminismo 
Luciferiano e a outra é formada por aqueles que não têm absolutamente nenhum 
conhecimento sobre isso." [Behold a Pale Horse, pg 78]  
Ao longo dos anos, desde que li o livro de Cooper, confirmei a vasta maioria das 
informações que estão ali contidas. Até mesmo o ex-feiticeiro Iluminista, Doc Marquis 
tem esse livro em sua estante. Se você desejar conversar com Doc sobre a veracidade 
dessas informações, pode contactá-lo em Christians Exposing The Occult, PO Box 
632436, Nacogdoches, TX 75963-2436, ou pelo telefone (409) 552-7313. Doc tem muitos 
dos livros secretos, chamados Livros Esotéricos da Maçonaria, incluindo muitos que estão 
escritos em código. Ele confirma essa afirmação de Cooper.  
Agora que conhece a verdade sobre a Maçonaria, você precisa tomar uma decisão 
pessoal. Agora que sabe que foi enganado pelos seus próprios superiores na Arte, precisa 
decidir se quer seguir a Jesus Cristo ou a Maçonaria. Seu destino na eternidade é que 
está em jogo. Ouça as palavras de Josué: "Porém, se vos parece mal servir ao SENHOR, 
escolhei hoje a quem sirvais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam 
dalém do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha 
casa serviremos ao SENHOR. [Josué 24:15] Como demonstramos, a Maçonaria é 
"idêntica aos mistérios antigos"; portanto, é idêntica aos deuses egípicios, das mãos 
dos quais o Deus da Bíblia libertou os israelitas, e idêntica também aos deuses dos 
amorreus.  
Novamente, ouça o desafio de Josué: "... escolhei hoje a quem sirvais". Esperamos que sua 

resposta seja como a decisão de Josué: "Eu e a minha casa serviremos ao SENHOR". 

Provamos Conclusivamente Que a 

Maçonaria Adora a Lúcifer - Parte 2 de 5 
Utilizando suas próprias citações e símbolos, e fazendo uma comparação com os 
escritos e símbolos satânicos, provamos, sem sombra de dúvidas, que a 
Maçonaria é luciferiana.  
A maior parte deste artigo baseia-se em livros que foram publicados por editoras 
maçônicas e que eram muito secretos antigamente. Seguimos a recomendação bíblica 
atentamente, comparando os ensinos maçônicos com a Bíblia Sagrada. Em 1 João 4:1, 
encontramos este mandamento a todos os cristãos: "Amados, não deis crédito a 
qualquer espírito, antes provai [testai] os espíritos se procedem de Deus, porque 
muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora." Assim, vemos que qualquer ensino 
religioso que não se conforme com as Escrituras é proveniente de um "falso profeta".  
Este exercício não é vão, pois é sua alma preciosa que está em jogo. Finalmente, lembre-
se de duas coisas sobre a Maçonaria: 1) Os maçons de graus superiores mentem para 
seus colegas maçons, pois eles "merecem ser enganados"; 2) As explicações dadas a 
95% de todos os maçons estão erradas. Veja esta citação de um autor maçom, Carl 
Claudy: "Remova a casca exterior e encontre um significado; remova aquele significado e 
encontre outro; abaixo dele, se você cavar ainda mais, encontrará um terceiro, um 
quarto - quem poderá dizer quantos ensinos?" Você aprendeu muitas men >Pedimos que 
você separe um tempo para ler nossos artigos para que finalmente saiba a verdade de 
Jesus Cristo, o Deus do Universo, a quem os maçons chamam de "deus inferior" e nunca 
mencionam em seus ensinos e rituais. Oramos fervorosamente para que o Espírito Santo 
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ilumine sua mente, coração e alma com o conhecimento do verdadeiro Deus, e somente 
do verdadeiro Deus, da Bíblia Sagrada.  
Quando você compreender, sem sombra de dúvidas, que a Maçonaria é uma forma de 
adoração a Lúcifer pelos 5% de maçons de graus mais superiores, então poderá começar 
a identificar as evidências de satanismo em muitos, muitos locais. Continuaremos nosso 
estudo que prova que a Maçonaria é satânica, um estudo iniciado em no artigo Free11, 
"Provamos Conclusivamente Que a Maçonaria Adora a Lúcifer". Se você ainda não leu 
esse artigo, recomendamos que pare agora e leia-o primeiro, antes de continuar com este 
artigo.  
Neste artigo, concentraremos nosso estudo nos símbolos maçônicos, pois "uma figura 

vale mais que mil palavras" e porque os ocultistas dão uma 
tremenda ênfase na comunicação por meio de símbolos com os 
outros adeptos, ao mesmo tempo em que escondem a verdade 
dos iniciados e dos "profanos", isto é, das pessoas que não 
pertencem à organização. Um livro satânico entitulado Magic 
Symbols [Símbolos Mágicos], de Frederick Goodman, diz "O 
verdadeiro símbolo mágico é uma imagem que oculta um 
significado interior. Esse significado normalmente está 
engenhosamente oculto atrás de uma forma que a maioria das 
pessoas pensa que pode compreender imediatamente". [pg 6]  
Vamos examinar alguns desses símbolos maçônicos para 
descobrir seus significados "engenhosamente ocultos", e 
depois compará-los com símbolos satânicos conhecidos, para 

que você possa ver de onde a Maçonaria recebe seus "conhecimentos sobrenaturais" e 
sua "luz espiritual".  

A Águia Bicéfala 
Provavelmente, é o símbolo maçônico mais facilmente reconhecido no mundo, até mesmo 
mais importante que o Compasso e o Esquadro. A maioria das pessoas assume que esses 
duas aves são águias, mas tal suposição seria mortalmente errada. Essas duas aves são a 
Fênix da antiga mitologia egípcia. Veja a explicação do autor maçom Manly P. Hall, 
Trigésimo Terceiro Grau, K. T., em seu livro, The Phoenix: An Illustrated Review of 
Occultism and Philosophy [A Fênix: Uma Análise Ilustrada do Ocultismo e da Filosofia]. 
Antes de iniciarmos, acho muito interessante observar que, ao usar esse título, Hall está 
admitindo que a Maçonaria é ocultista.  
"Entre os antigos, uma ave fabulosa chamada Fênix foi descrita pelos primeiros 
escritores... em tamanho e forma ela lembra uma águia, mas com certas diferenças. O 
corpo da Fênix é coberto por penas roxas macias e brilhantes e as plumas em sua cauda 
são azuis e vermelhas, alternadamente. A cabeça é de cor clara, e em torno do pescoço 
há um colar de plumagem dourada. Na parte de trás, nas costas, a Fênix tem um 
chumaço de penas de cor brilhante... Dizem que vive por 500 anos e, na sua morte, seu 
corpo se abre e uma nova Fênix recém-nascida aparece. Por causa desse simbolismo, é 
considerada um símbolo da imortalidade e da ressurreição... A Fênix é um sinal das 
ordens secretas do mundo antigo e dos iniciados nessas ordens, pois era comum 
referenciar uma pessos que tinha sido aceita nos templos como um homem nascido duas 
vezes, ou renascido. A sabedoria confere uma nova vida, e aqueles que tornam-se sábios 
são renascidos." [pg 176-177]  
Vamos parar aqui para examinar a falsa experiência satânica do "novo nascimento". Os 
maçons, como todos os ocultistas, chamam seus iniciados que completaram a iniciação, 
de "renascidos". Nunca vou esquecer quando George Bush estava em sua campanha 
presidencial em 1988; ele estava sendo entrevistado pela apresentadora Barbara Walters 
em um programa na televisão e ela lhe fez uma pergunta que o pegou desprevinido. "O 
senhor é cristão?" Bush, visivelmente hesitante, abaixou seus olhos por um momento e 
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depois respondeu, "Se por cristão você está perguntando se sou ´renascido', então sim, 
sou um cristão". Aquilo me chamou a atenção, pois nenhum cristão realmente nascido de 
novo teria analisado suas palavras com tanto cuidado. No entanto, um ocultista, que 
Bush certamente é, devido a sua participação na sociedade secreta Skull and Bones 
[Caveira e Ossos] na Universidade de Yale, responderia exatamente daquele modo. Os 
ocultistas afirmam serem nascidos de novo, e têm um êxtase religioso quando o 
espírito de Lúcifer visita-os na iniciação.  
Agora, vamos retornar à discussão sobre a ave Fênix. Veja a explicação dada por uma 
feminista radical, Barbara Walker, em seu livro ocultista, Now Is The Dawning [Agora é a 
Alvorada], pg 281: "Os egípcios acreditavam que a Fênix representava um deus que 
"subia ao céu na forma de uma estrela da manhã, como Lúcifer, após sua morte por 
imolação no fogo e ressurreição..."  
Uau! Em uma única curta e simples frase, temos a prova conclusiva que a Fênix é um 
símbolo de Lúcifer!  
Veja agora o testemunho de outro ex-feiticeiro, William Schnoebelen [hoje um cristão 
nascido de novo e autor de Maçonaria, do Outro Lado da Luz, publicado no Brasil pela 
editora Luz e Vida, tradução de Lucian Benigno] em seu livro Satan´s Door Revisited, pg 
4, "Acreditava-se que a Fênix, de Bunnu, era uma ave divina, dos tempos do Egito 
antigo... Essa Fênix destrói-se nas chamas e depois renasce das cinzas. A maioria dos 
ocultistas crê que a Fênix seja um símbolo de Lúcifer que foi lançado nas chamas e que... 
um dia, se levantará triunfante. Essa crença também está relacionada com a ressurreição 
de Hirão-Abi, o 'Cristo' maçônico".  
Para evitar que a maioria das pessoas associasse a águia maçônica com a antiga Fênix, 
os maçons mudaram a Fênix para uma águia, e começaram a referenciá-la como Águia. 
No entanto, dois autores maçons esclarecem sobre essa mudança no simbolismo.  
Manly P. Hall, em seu livro, The Lost Keys of Freemasonry (As Chaves Perdidas da 
Maçonaria), afirma, "Esses eram os imortais a quem o termo 'fênix' era aplicado, e seu 
símbolo era a misteriosa ave bicéfala, agora chamada de águia, um emblema 
maçônico familiar, porém pouco compreendido." [pg. 108; ênfase adicionada]  
Albert Pike, em Magnum Opus, escreve, "... a águia era o símbolo vivo do deus egípcio 
Mendes... e o representante do Sol...." [pg. xviii]  
Em uma sentença, vemos a admissão que a ave Fênix da antiga mitologia egípcia 
satânica foi modificada na águia maçônica e depois Pike admite que a águia é o símbolo 
do deus Sol e do deus de Mendes, ambos símbolos satânicos comuns de 
Satanás/Lúcifer!  
Lembre-se também do significado satânico da frase que aparece abaixo da figura das 
águias - "DEUS MEUMQUE JUS". Como explicado no artigo anterior, essa 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." [Leia os detalhes 
completos no artigo Free11.]  
Mas, por que uma águia bicéfala foi adotada pela 
Maçonaria, em vez de uma águia comum? R. Swinburne 
Clymer, o autor de 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 águia bicéfala da Maçonaria 

simbólica." [pg 42]  
 



 13

Triângulos 
O triângulo é um dos símbolos mais usados no ocultismo. Um triângulo com sua ponta 
para baixo representa a deidade e é chamado de Triângulo da Deidade, ou Triângulo 
da Água. Com uma ponta para cima, é chamado de Triângulo da Terra, Triângulo 
da Pirâmide, ou Triângulo do Fogo. Essas duas definições do triângulo são crença 
ocultista padrão. De onde surgiram? Vieram de um livro maçônico, Symbolism of the 
Eastern Star (O Simbolismo da Estrela do Oriente, de Shirley Plessner, Gilbert Publishing, 
1956, pg 18. Robert Macoy diz a mesma coisa em Adoptive Rite Ritual [Macoy Publishing 
and Masonic Supply Co., 1897, pg 237]  

No entanto, essa última 
representação do triângulo, com a 
ponta para cima, é o símbolo do 
Homem Perfeito ou Divino! 
Observe que este símbolo ocultista 
retrata o "Homem e a Mulher 
Perfeitos", dentro de um círculo, que 
está dentro de um quadrado [que 
representa a criação], que está 
dentro de um triângulo [divindade], 
que, por sua vez, está delimitado pelo 
círculo maior. Observe que o triângulo 
aqui está com a ponta para a cima, 
significando Divindade do Homem.  
Outro autor maçom, que disse que o 
homem pode tornar-se Perfeito ou 
Divino é George H. Steinmetz, em seu 
livro Freemasonry: Its Hidden 
Meaning [Maçonaria: Seu Significado 
Oculto] Macoy Masonic Supply, 1948, 
pg 63. Esse mesmo autor também 
escreveu sobre essa sua crença em 
The Lost Word: Its Hidden Meaning [A 

Palavra Perdida: Seu Significado Oculto], Macoy Publishing and Masonic Supply Co., 
1953, pg 148.  
Outro autor maçom, J. D. Buck, escreveu esta blasfêmia: "É muito mais importante que 
os homens se esforcem para tornarem-se Cristos do que creiam que Jesus era o Cristo." 
[J. D. Buck, Mystic Masonry [Maçonaria Mística], Indo-American Book Co., 1913, sexta 
edição, pg 138] Citemos essa terrível blasfêmia novamente:  
"É muito mais importante que os homens se esforcem para tornarem-se Cristos 
do que creiam que Jesus era o Cristo."  
Novamente, a Maçonaria revela QUE NÃO É CRISTÃ. Mas, essa afirmação de J. D. Buck 
nega a exclusiva Deidade de Jesus Cristo; portanto, o ensino da Maçonaria qualifica-se 
como procedente das forças do Anticristo. Veja o que diz a Bíblia em 1 João 2:22-23:  
"Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Este é o anticristo, o 
que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse também não tem o Pai; 
aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai."  
1 João 4:3 - "E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus; pelo 
contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e 
presentemente já está no mundo."  
2 João 7 - "Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não 
confessam Jesus Cristo vindo em carne: assim é o enganador e o anticristo."  
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Além de negar que Jesus é o Cristo vindo em carne, essa frase de Buck também ensina 
que o homem pode salvar-se a si mesmo! Obviamente, a Maçonaria não pode ser 
considerada cristã de forma alguma, pois ensina essa heresia proveniente do poço do 
abismo!  
Agora, vamos retornar ao assunto do triângulo para cima que representa o Homem 
Perfeito ou Divino; o autor maçom Albert Churchward afirma a crença ocultista padrão 
quando identifica melhor o triângulo voltado para cima. Ele escreveu, em seu livro Sign 
and Symbols of Primordial Man [Sinal e Símbolos do Homem Primordial], Londres, George 
Allen and Co., 1913, segunda edição, pg 189, 309, 471] que esse triângulo representa 
Set! O nome, Set, é um dos nomes infernais de Satanás, conforme listado na Bíblia 
Satânica escrita pelo sumo-sacerdote satânico, Anton LaVey!  
Os autores maçons William Meyer e J. S. M. Ward, também escreveram que esse tipo de 
triângulo é usado na Índia pelos seguidores de Shiva, que o usam na fronte! Shiva é 
outro nome infernal de Satanás, listado na Bíblia Satânica! [Meyer escreveu em The 
Order of the Eastern Star (A Ordem da Estrela do Oriente), pg 20; Ward escreveu essa 
informação em Freemasonry and the Ancient Gods (Maçonaria e os Deuses Antigos), 
Londres, Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent and Co. Ltd, 1921, pg 10-11. O autor 
ocultista, R. P. Lawrie Krishna disse a mesma coisa em The Lamb Slain - Supreme 
Sacrifice [O Cordeiro Morto - Supremo Sacrifício].  

O Hexagrama 
O hexagrama é formado unindo-se o Triângulo da Água com o Triângulo do Fogo, 
formando a estrela de seis pontas, também conhecida como Selo de Salomão.  
A autora maçônica Mary Ann Slipper, escrevendo em Symbolism of the Eastern Star [O 
Simbolismo da Estrela do Oriente], 1927, na página 14, faz a mais reveladora admissão, 
quando diz, "A estrela de seis pontas é usada na obra maçônica e também é encontrada 
em outras ordens secretas conhecidas." Outro livro da Estrela do Oriente, The Second 
Mile [A Segunda Milha], compreende o impacto do hexagrama quando diz, "... a estrela 
de seis pontas é um símbolo muito antigo e um dos mais poderosos."  

Sem brincadeira! O hexagrama é realmente um símbolo 
muito poderoso para os feiticeiros, bruxos e magos! É 
usado em todas as formas de magia, feitiçaria, ocultismo 
e nas previsões astrológicas. Como tem seis pontas e 
contém um '666', o hexagrama é considerado um dos 
símbolos mais poderosos de Satanás. Veja o hexagrama 
acima. O primeiro seis é formado pelos lados de cada 
triângulo encontrados no sentido horário; o segundo é 
formado pelos lados de cada triângulo quando você segue 
no sentido anti-horário; o terceiro seis é formado pelos 
lados do hexágono interno.  
Dois feiticeiros explicam melhor que o hexagrama era 
usado como "uma reserva para os mágicos e alquimistas. 
Os bruxos acreditavam que ele representava a pegada de 
um tipo especial de demônio chamado 'trud' e o usavam 
em cerimônias tanto para conjurar demônios quanto para 

mantê-los afastados." [Gary Jennings, Black Magic, White Magic [Magia Negra, Magia 
Branca], Eau Claire, WI, The Dial Press, 1964, pg 51. Também Harry E. Wedeck, Treasury 
of Witchcraft (Tesouro da Feitiçaria), Nova York, Philosophical Library, 1961, pg 135]  
Olhe novamente o hexagrama anterior; ele é usado para conjurar demônios, fazê-los 
aparecer nesta dimensão e cumprir as vontades do feiticeiro. Os símbolos dentro do 
hexagrama são para esse propósito. O ex-satanista Iluminista Doc Marquis, hoje um 
cristão nascido de novo, confirma que os hexagramas são usados para conjurar demônios 
e para lançar encantamentos e maldições sobre uma vítima.  
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O hexagrama também é um símbolo do ato sexual e da reprodução. O autor maçom, 
Albert G. Mackey oferece-nos a explicação ocultista em seu livro, The Symbolism of 
Freemasonry [O Simbolismo da Maçonaria, pg 195, 1869]. O triângulo voltado para baixo 
"é o símbolo feminino que corresponde ao 'yoni' e o triângulo voltado para cima é o 
homem, o 'linga'. Quando os dois triângulos estão entrelaçados, representa a união das 
forças ativa e passiva na natureza; representa os elementos masculino e feminino." [A 
mesma explicação aparece em Did You Know? Vignettes in Masonry From a Royal Arch 
Mason Magazine, Missouri Lodge of Research, 1965, pg 132, Wes Cook, editor] [ Nota do 
tradutor: Linga e Yoni são representações estilizadas dos órgãos genitais masculino e 
feminino, respectivamente, em diversos emblemas e amuletos. São considerados 
símbolos do poder genésico e adorados no hinduísmo.]  
Se você ainda não percebeu isso, o ocultista e o pagão adoram o sexo; na verdade, 
adoram quase tudo na natureza, cumprindo perfeitamente a definição bíblica do 
paganismo em Romanos 1:25, "Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, 
adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. 
Amém". Sempre lembro desse verso quando pesquiso a montanha de literatura 
maçônica, pois ela está absolutamente repleta da veneração por todas as crenças pagãs 
concebíveis, de todos os tempos e d ng With Demons: The Music´s Real Master 
(Dançando com os Demônios: O Verdadeiro Mestre da Música)]  
O hexagrama é o símbolo usado na Maçonaria do Arco Real. O autor maçom Wes Cook 
[op. cit. pg 132], diz que hexagrama representava "equilíbrio e harmonia" em todas as 
facetas do mundo. Outra publicação maçônica associa o hexagrama com o infame 
símbolo chinês do Yang e Yin. ["The Significant Numbers", Short Talk Bulletin, setembro, 
1965, vol. 34, número 9, pg 5]  
Em resumo, o hexagrama é o mais maligno e um dos mais poderosos de todos os 
símbolos na feitiçaria. É usado para conjurar demônios a esta dimensão, para 
comunicação com os mortos, para descrever o ato sexual e para representar deuses 
falsos e pagãos, como Brahma, Vishnu e Shiva. [Masonic and Occult Symbols Illustrated 
(Símbolos Maçônicos e Ocultistas Ilustrados), Dr. Cathy Burns, pg 39]  
Por questões de tempo e de espaço, precisaremos parar aqui. Nos próximos artigos, 
apresentaremos mais símbolos satânicos que os maçons amam de coração. Falaremos 
sobre os pentáculos novamente, o círculo, o Yin e Yang, a serpente, diversos animais, 
insetos, e as abelhas, com e sem a colméia. Continue conosco, visitando este site 
regularmente, para compreender mais claramente a profundidade, altura e largura do 
satanismo que constitue a Maçonaria. Após ler toda a série de artigos, você somente 
perguntará a si mesmo como e por que não pode ver essa verdade antes.  
A Bíblia diz claramente que TODO pecado pode ser perdoado. Se você está envolvido 
com a Maçonaria, precisa arrepender-se e buscar o perdão e a reconciliação com seu 
Salvador Jesus Cristo.  

 
 
Se você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, mas vive uma vida espiritual 
morna, precisa pedir perdão e renovar seus compromissos. Ele o perdoará imediatamente 
e encherá seu coração com a alegria do Espírito Santo de Deus. Em seguida, você precisa 
iniciar uma vida diária de comunhão, com oração e estudo da Bíblia.  
Se você nunca colocou sua confiança em Jesus Cristo como Salvador, mas entendeu que 
ele é real e que o fim dos tempos está próximo, e quer receber o Dom Gratuito da Vida 
Eterna, pode fazer isso agora, na privacidade do seu lar. Após confiar em Jesus Cristo 
como seu Salvador, você nasce de novo espiritualmente e passa a ter a certeza da vida 
eterna nos céus, como se já estivesse lá. Assim, pode ter a certeza que o Reino do 
Anticristo não o tocará espiritualmente. Se quiser saber como nascer de novo, vá para 
nossa Página da Salvação   
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Provamos Conclusivamente Que a 

Maçonaria Adora a Lúcifer - Parte 3 de 5 
Analisando seus símbolos, provamos que a Maçonaria é adoração a Lúcifer e que 
é idêntica às religiões pagãs de mistérios dos últimos 5.000 anos.  
A maior parte deste artigo baseia-se em livros que foram publicados por editoras 
maçônicas e que eram muito secretos antigamente. Seguimos a recomendação bíblica 
atentamente, comparando os ensinos maçônicos com a Bíblia Sagrada. Em 1 João 4:1, 
encontramos este mandamento a todos os cristãos: "Amados, não deis crédito a 
qualquer espírito, antes provai [testai] os espíritos se procedem de Deus, porque 
muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora." Assim, vemos que qualquer ensino 
religioso que não se conforme com as Escrituras é proveniente de um "falso profeta".  

Este exercício não é vão, pois é sua 
alma preciosa que está em jogo. 
Finalmente, lembre-se de duas 
coisas sobre a Maçonaria: 1) Os 
maçons de graus superiores 
mentem para seus colegas maçons, 
pois eles "merecem ser 
enganados"; 2) As explicações 
dadas a 95% de todos os maçons 
estão erradas. Veja esta citação de 
um autor maçom, Carl Claudy: 
"Remova a casca exterior e 
encontre um significado; remova 
aquele significado e encontre outro; 

abaixo dele, se você cavar ainda mais, encontrará um terceiro, um quarto - quem poderá 
dizer quantos ensinos?" Você aprendeu muitas mentiras, conforme demonstraremos nos 
nossos muitos artigos. Finalmente, lembre-se, da audaz afirmação de Albert Pike em seu 
livro Morals and Dogma (leia a resenha) que, "A Maçonaria é idêntica aos mistérios 
antigos", o que significa que todos seus ensinos em todos os livros são exatamente o 
mesmo que os mistérios antigos, pagãos e satânicos! [pg 624, Ensinos para o Vigésimo 
Oitavo Grau]  
Pedimos que você separe um tempo para ler nossos artigos para que finalmente saiba a 
verdade de Jesus Cristo, o Deus do Universo, a quem os maçons chamam de "deus 
inferior" e nunca mencionam em seus ensinos e rituais. Oramos fervorosamente para que 
o Espírito Santo ilumine sua mente, coração e alma com o conhecimento do verdadeiro 
Deus, e somente do verdadeiro Deus, da Bíblia Sagrada.  
Quando você compreender, sem sombra de dúvidas, que a Maçonaria é uma forma de 
adoração a Lúcifer pelos 5% de maçons de graus mais superiores, então poderá começar 
a identificar as evidências de satanismo em muitos, muitos locais. Continuaremos nosso 
estudo que prova que a Maçonaria é satânica, um estudo iniciado em no artigo Free11, 
"Provamos Conclusivamente Que a Maçonaria Adora a Lúcifer". Se você ainda não leu 
esse artigo, recomendamos que pare agora e leia-o primeiro, antes de continuar com este 
artigo. Também o incentivamos a ler Free12, que contém a Parte 2 deste estudo.  
Neste artigo, concentraremos nosso estudo nos símbolos maçônicos, pois "uma figura 
vale mais que mil palavras" e porque os ocultistas dão uma tremenda ênfase na 
comunicação por meio de símbolos com os outros adeptos, ao mesmo tempo em que 
escondem a verdade dos iniciados e dos "profanos", isto é, das pessoas que não 
pertencem à organização. Um livro satânico entitulado Magic Symbols [Símbolos 
Mágicos], de Frederick Goodman, diz "O verdadeiro símbolo mágico é uma imagem que 
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oculta um significado interior. Esse significado normalmente está engenhosamente oculto 
atrás de uma forma que a maioria das pessoas pensa que pode compreender 
imediatamente". [pg 6, ênfase adicionada]  
Vamos examinar alguns desses símbolos maçônicos para descobrir seus significados 
"engenhosamente ocultos", e depois compará-los com símbolos satânicos conhecidos, 
para que você possa ver de onde a Maçonaria recebe seus "conhecimentos sobrenaturais" 
e sua "luz espiritual".  

O Pentáculo 
No artigo Free11, "Provamos Conclusivamente Que a Maçonaria Adora a Lúcifer - Parte 1 
de 5", provamos, utilizando livros maçônicos que eles admitem que adoram a Lúcifer e a 
Satanás; em outras palavras, a Maçonaria serve tanto ao "bom" Lúcifer quanto ao 
"maligno" Satanás, pois crêem que tanto o bem quanto o mal existem em igual medida 
no universo. Além disso, acreditam que um deus do bem poderoso não pode existir sem 
um igualmente poderoso deus do mal!  
Essa crença é a razão pela qual a Maçonaria utiliza ambos os tipos de estrelas de cinco 
pontas: a estrela com uma única ponta voltada para cima é um símbolo do "bom" Lúcifer, 
enquanto que a a estrela invertida, com duas pontas para cima simboliza o "maligno" 
Satanás.  

Toda a organização maçônica para as mulheres, 
a Estrela do Oriente, parece estar grandemente 
baseada na estrela do "maligno Satanás", a 
Cabeça do Bode de Mendes, que é um dos 
nomes infernais de Satanás dentro do 
satanismo. Na verdade, se você olhar para esta 
estrela invertida, verá que ela é uma cabeça de 
bode e que dentro dela, no meio, há outra 
cabeça de bode, que está dentro de um 
pentáculo invertido! Assim, em um símbolo, 
existem três ocorrências de pentáculos 
invertidos; a repetição três vezes é a maior 
ilustração possível da malignidade satânica.  
Qual é a importância do pentáculo para os 
satanistas? Veja como Laura Cabot, uma bruxa 
de Salém, estado de Massachussetts, responde 
a essa pergunta. Em seu livro, Power of the 
Witch: The Earth, the Moon, and the Magical 

Path to Enligthenment [O Poder do Feiticeiro: a Terra, a Lua, e o Caminho da Magia para 
a Iluminação], 1989, pg 90, Laura Cabot diz, "Não é difícil distinguir a Arte do satanismo. 
Os feiticeiros usam o pentáculo com uma ponta para cima. Os satanistas invertem o 
pentáculo, deixando-o com uma ponta para baixo..." Quando você examina os dois 
símbolos anteriores, ambos maçônicos, somente pode concluir que a Maçonaria admite 
que serve tanto ao "bom Lúcifer" quanto ao "maligno Satanás"!  
Depois, na página 93, Laura Cabot diz mais sobre o significado do pentáculo para a 
feitiçaria. "Ele consiste de uma estrela de cinco pontas dentro de um círculo. É o 
símbolo-chave da Arte. É a Mandala do feiticeiro..." [ênfase adicionada]  
Realmente, o pentáculo dentro de um círculo ou sem o círculo, é o símbolo-chave da 
feitiçaria! A Maçonaria utiliza os dois, abundantemente, tanto o pentagrama "do bem" 
quanto o do "mal".  

O Triângulo - Continuação do Artigo Anterior 
A única razão por que não listamos o triângulo primeiro neste artigo é pelo fato de o 
pentáculo ser mais importante na feitiçaria. Logicamente, o triângulo é parte do 
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pentáculo, e especialmente do hexagrama, a explicação do qual vem a seguir. Embora 
tenhamos falado sobre os triângulos no artigo Free12, esse assunto é tão importante que 
precisamos abordar outros aspectos aqui.  

A Maçonaria Ensina Que o Homem  
Está se Tornando um Deus 

O triângulo é um símbolo muito importante 
para o ocultista, e é usado constantemente 
de todas as maneiras imagináveis. O 
triângulo é usado com uma ponta para cima 
ou com uma ponta para baixo. Se uma ponta 
estiver para baixo, o triângulo representa a 
Deidade e é chamado de Triângulo da 
Deidade, ou Triângulo da Água. Se uma 
ponta estiver para cima, o triângulo é 
chamado de Triângulo da Terra, ou Triângulo 

da Pirâmide, e "simboliza o HOMEM PERFEITO OU DIVINO". Essa citação não é de 
algum maligno satanista vestido com capuz preto, mas de um autor maçom de Grau 33, 
George Steinmetz [Freemasonry: Its Hidden Meaning (Maçonaria: Seu Significado 
Oculto), Macoy Publishing and Masonic Supply, 1948, pg 63, repetido na página 67]. 
Qualquer pessoa que conheça as Escrituras sabe que o Evangelho de Jesus Cristo diz 
clara e enfaticamente que ninguém pode alcançar a divinidade; na verdade, todos os 
nossos esforços e boas obras são "trapo de imundícia" para Jesus Cristo. No entanto, a 
Maçonaria identifica-se com todos os grupos pagãos dizendo que o homem pode tornar-
se "divino" ou "perfeito". A Maçonaria está totalmente em desacordo com a Bíblia neste 
ponto.  
Mas, o velho George ainda não acabou com esse assunto! Em outro de seus livros, 
retorna a esse tema, blasfemando agora de uma importante e familiar passagem nas 
Escrituras, das próprias palavras de Deus, para ser exato. Veja:  
"Aquietai-vos e sabei que sou Deus ... Que EU SOU DEUS - o reconhecimento final do 
Tudo em Todos, a unidade do Eu com o Cosmos - o conhecimento da DIVINDADE DO 
EU!" [ênfase no original; George H. Steinmetz, The Lost Keys of Freemasonry (As Chaves 
Perdidas da Maçonaria), Macoy Publishing and Masonic Supply Company, 1923, pg 92]  
Você pode imaginar tal blasfêmia? Esse autor maçom acaba de distorcer as palavras do 
Deus Todo-poderoso em Êxodo 3:14, aplicando-as ao homem! É incrível, mas é mais do 
que isso. Essa blasfêmia é um excelente exemplo que mostra por que razão a Maçonaria 
zela tanto por seus segredos, para que não sejam trazidos ao conhecimento do público. 
Os maçons em todas as épocas sabiam que se o público geral soubesse o que existe no 
interior da Maçonaria, a organização teria sua atuação proibida, ou seria perseguida. 
Agora você sabe por que a Maçonaria insiste para que os iniciados façam juramentos de 
não divulgar os segredos que vão aprender, sob pena de terem suas gargantas cortadas e 
a língua e as demais entranhas arrancadas para fora!  
Para que você não pense que essa blasfêmia de dizer que o homem pode tornar-se Deus 
é somente de George Steinmetz, ouça as palavras de mais dois autores maçons. Manly P. 
Hall, outro maçon de Grau 33, escreve, "O homem é um Deus em formação..." [The Lost 
Keys of Freemasonry, pg 92]. O autor maçom Joseph Fort Newton, diz clara e 
enfaticamente, ".... a mais profunda percepção da alma humana - que Deus torna-se 
homem para que o homem possa tornar-se Deus." [The Religion of Freemasonry: An 
Interpretation (A Religião da Maçonaria: Uma Interpretação), Macoy Publishing and 
Masonic Supply Co., 1969, pg 37]  
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A Maçonaria Reconhece Que Originou-se no  
Lugar em Que Satanás Habita 

O autor maçom, Albert Churchward, afirma que o triângulo apontando para cima é um 
símbolo de Set, que é um dos nomes infernais de Satanás! [Signs and Symbols of 
Primordial Man, George Allen and Co. Ltd., 1913, pg 189, 309 e 471]. Depois, o autor 
maçom, J. S. M. Ward diz, "Com a ponta para cima, o triângulo equilátero representa 
Shiva, o Destruidor, e significa a chama que sobe para cima da pira funerária para os 
Céus. Esse símbolo é familiar para nós em vários graus, mas notadamente no Décimo 
Terceiro." [Freemasonry and the Ancient Gods (Maçonaria e os Deuses Antigos), 1921, pg 
10-11; também descrito pelos autores maçons William Meyer, The Order of the Eastern 
Star (A Ordem da Estrela do Oriente), pg 20; Alain Danielou, The Gods of India (Os 
Deuses da Índia), pg 385]  

No ocultismo, Shiva é outro nome para Satanás. 
Assim, o triângulo com a ponta para cima é um 
símbolo de Satanás. Talvez por isso a pirâmide seja 
um símbolo tão importante para os maçons. Este 
símbolo na figura ao lado existe no verso da nota de 
um dólar americano; discutimos em detalhes o 
ocultismo desse símbolo maçônico no Seminário 2 
[pode ser adquirido em fitas cassetes diretamente da 
The Cutting Edge; veja o endereço do site no fim 
deste artigo] de modo que o tempo e o espaço não 
nos permitirão repetir as explicações. No entanto, 
basta dizer que esse símbolo contém dois triângulos: 
a pirâmide propriamente e o Olho Que Tudo Vê de 
Hórus (ou de Osíris). Os ocultistas sabem que tanto 
Hórus quanto Osíris são nomes alternativos para 
Satanás. Temos ainda mais uma prova, dos lábios e 
da pena de autores maçons, que a Maçonaria adora 

a Satanás. Assim, podemos agora voltar à afirmação ocultista inicial que o triângulo com 
uma ponta para cima é chamado de Triângulo da Deidade; mas agora sabemos a qual 
deidade eles estão adorando, em suas próprias palavras.  
Os autores maçons dizem que adoram Lúcifer de outra forma ainda. Lynn Perkins, diz que 
"Shambala tem uma relação com as origens antigas da Maçonaria e sobre seu futuro na 
vindoura Era de Aquário..." [Masonry in the New Age (Maçonaria na Nova Era) pg 56]. Em 
seguida, nas páginas 55-56, ele diz que o maçom da atualidade não tem a menor idéia 
que a Maçonaria venha dessa origem esotérica tão antiga! Logicamente, poucos maçons 
atualmente, ou em qualquer época, compreendem que sua amada organização tenha 
suas raízes no satanismo. Quando Perkins disse que a Maçonaria tinha sua origem 
em Shambala, ele simplesmente a identificou como satânica. Alice Bailey, 
escrevendo por meio de seu espírito-guia, Mestre D. K., disse que "Shambala é o lugar 
mitológico onde o 'Senhor do Mundo', Sanat Kumara, ou Shiva, habita." [Discipleship in 
the New Age (Discipulado na Nova Era), Lucis/Lucifer Publishing, 1955, pg 135-136]  
Assim, o autor maçom Perkins, acabou de admitir que a Maçonaria originou-se no 
lugar onde Shiva [Satanás] habita! Como a Bíblia diz clara e enfaticamente que a 
habitação de Satanás é no Inferno, podemos ver que a Maçonaria admite que sua origem 
é no Inferno!  
No entanto, os autores maçons admitem enfaticamente que sua organização é do 
Inferno. Veja o que Manly P. Hall, maçom de Grau 33, K. T., escreveu em seu livro 
Initiates of the Flame [Iniciados da Chama]: "Aqueles que segem o caminho da fé (ou o 
coração) usam a água e são conhecidos como Filhos de Seth, enquanto aqueles que 
seguem o caminho da mente e da ação são os Filhos de Caim, que foi o filho de 
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SAMAEL, o Espirito do Fogo. Hoje, encontramos os últimos entre os alquimistas, os 
filósofos herméticos, os rosa-cruzes e os maçons." [pg 20]  
Uau! Hall coloca a Maçonaria no círculo dos condenados - os Filhos de Caim, que se 
rebelaram contra Deus; os alquimistas são conhecidos como bruxos, praticantes de Magia 
Negra e adoradores de Satanás, e os rosa-cruzes profanam a preciosa cruz de Jesus 
Cristo com pentáculos e hexagramas de uma maneira que enoja qualquer cristão.  
No entanto, a principal revelação de Hall é que a Maçonaria é filha de Samael. Não 
confunda com o nome do amado profeta bíblico Samuel. Samael é um dos nomes 

infernais de Satanás! Na 
verdade, a autora da Casa da 
Teosofia, escrevendo sob a 
influência de seu espírito-guia, um 
demônio chamado Mestre D. K. - 
identifica Samael como Satanás! 
[Helena Blavatsky, The Secret 
Doctrine (A Doutrina Secreta), pg 
378] Na verdade, os satanistas têm 
um símbolo para Samael. Na 
figura ao lado, o pentáculo à 

esquerda, que tem uma ponta para cima, representa o Homem Divino especificamente, e 
Lúcifer, o "deus do bem", genericamente; o pentáculo do lado direto, que tem duas 
pontas para cima é chamado de Cabeça do Bode de Mendes pela maior parte dos 
satanistas, mas os praticantes de Magia Negra chamam-o de Samael.  
Assim, Hall está admitindo que a Maçonaria é o pior tipo de satanismo de Magia 
Negra possível! Agora você não deve mais ser enganado, não importa que tipo de 
propaganda a Maçonaria esteja tentando apresentar para enganá-lo!  

O Círculo 
Os ocultistas vêem o círculo como um de seus mais expressivos símbolos. Como diz um 
livro luciferiano, Magic Symbols [Símbolos Mágicos], "Sem dúvida, o círculo é o mais 
importante de todas as unidades no simbolismo mágico, e em quase todos os casos em 
que é usado, tem o objetivo de indicar o espírito, ou as forças espirituais." [pg 16]. O 
autor maçom J. S. M. Ward, afirma que "o círculo representa Deus". [Freemasonry and 
the Ancient Gods (Maçonaria e os Deuses Antigos)]; também declarado pelo autor maçom 
George Oliver, Symbol of Glory Shewing the Object and End of Freemasonry, 1955, pg 
162] Dentro de todas as áreas do ocultismo, e na Maçonaria, você vê símbolos 
delimitados por círculos, e vê serpentes devorando sua própria cauda, formando um 
círculo; na verdade, os círculos estão em toda a parte no ocultismo.  
Os maçons vêem o círculo como o Sol, e o utilizam na adoração ao sol e a Osíris [The 
Masonic Quiz Book (Livro Maçônico de Perguntas e Respostas), pg 163]. Albert Mackay, 
um maçom de Grau 33, admite que os maçons adoram ao sol como deus, exatamente 
como os pagãos fizeram ao longo da história, mas depois faz uma revelação bombástica, 
algo que os maçons adoram em conjunção com o círculo e com o ponto no meio.  
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A Adoração ao Ato Sexual 
"O ponto dentro do círculo é um símbolo interessante 
e importante na Maçonaria ... O símbolo é realmente 
uma bela, porém misteriosa alusão à antiga adoração 
ao sol e apresenta-nos pela primeira vez à 
modificação dessa adoração, conhecida entre os 
antigos como a adoração ao falo." [Albert Mackey, 
A Manual of the Lodge (Manual da Loja), Charles 
Merril Company, 1870, pg 56; também Edmond 
Ronayane, The Master´s Carpet (Ma-hah-Bone), 
1879, pg 324-326; ênfase adicionada]  
Somente para o caso de você ter perdido a chocante 
seqüência de eventos que levam a um final ainda 
mais chocante, vamos repetir essa afirmação para 

você em outras palavras. Falando sobre o círculo com um ponto no centro, Mackay disse, 
primeiro, que os maçons "utilizam" esse símbolo na adoração do deus sol, Osíris, o que já 
é bastante ruim, pois Osíris é Lúcifer, mas, então, diz que os maçons praticam a "antiga 
adoração ao sol", que envolvia a adoração do falo, o pênis do homem! Os maçons 
adoram ao ato sexual, exatamente como os pagãos fazem há séculos! Finalmente, 
temos uma compreensão mais clara sobre a natureza da Maçonaria e podemos ver mais 
claramente que ela realmente NÃO É cristã.  
No entanto, o maçom médio nunca percebe isso, pois seus amados superiores na loja 
mentem para ele, em conformidade com as instruções dadas por Albert Pike. Quando 
vêem o círculo com o ponto no meio, não aprendem que representa a adoração ao sol e o 
falicismo; aprendem que representa o Microcosmo e o Macrocosmo da Humanidade, 
e que todos os homens devem buscar a harmonia em suas vidas. Neste ponto, alguns 
maçons dirão que isso é uma tolice, enquanto outros pensarão que soa belo e misterioso. 
Ambos os tipos de homens continuarão com suas atividades na loja, sem saber dos 
significados mais profundos desse e de outros símbolos. Esses tipos de maçons serão a 
capa perfeita para aqueles que praticam os mais profundos segredos da Maçonaria; esses 
iludidos maçons rejeitarão a sugestão dessas crenças e práticas religiosas pagãs, com 
honesto horror. Esses honestos e enganados maçons não leram os materiais que já 
lemos, mas confiam nas palavras de seus superiores, não sabendo que estão sendo 
enganados. Precisamos orar por esses pobres e iludidos maçons.  
Como todos os ocultistas, os maçons vêem o círculo como a vulva da mulher e o ponto no 
meio como o pênis masculino. Assim, celebram o Ato Sexual como o Grande Ritual 
sagrado. Verdadeiramente, cumprem a definição bíblica de paganismo em Romanos 1:25, 
"Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorarando e servindo a criatura, em 
lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém."  

A Adoração ao Obelisco 
Para confirmar o fato que os maçons realmente adoram ao sexo, em geral, e ao falo, em 
particular, vamos apresentar os obeliscos. O obelisco é uma antiga invenção egípcia. Os 
egípcios criam que o espírito do deus do sol, Rá, habitava no obelisco. Portanto, três 
vezes ao dia, se possível, adoravam e faziam preces ao obelisco, sempre voltados para o 
oriente. O maior obelisco no mundo é o Monumento a Washington, na capital norte-
americana. Esse monumento foi criado pelos maçons em homenagem ao primeiro 
presidente dos EUA. Para ver como o obelisco é importante para os maçons, você 
somente precisa ir a um cemitério onde haja maçons enterrados e observar os túmulos 
que exibem obeliscos na lápide.  
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A veneração aos obeliscos está entre os 
comportamentos mais anticristãos que 
existem! Antes da confrontação entre Faraó e 
Moisés, Deus já tinha trazido julgamentos 
sobre o Egito por causa da adoração ao deus 
do sol, Rá. Em Êxodo 10:21-23, Deus trouxe 
três dias de intensas trevas sobre os egípcios 
por causa da adoração a Rá. Portanto, a 
ressurgência da adoração a Rá pela 
Maçonaria é um fato muito grave. Há quase 
dez anos atrás, a linha de brinquedos [e 
desenhos] ocultistas Mestres do Universo 
trouxe a adoração ao deus do sol, Rá em 
proeminência, criando inclusive uma linha 
mais maligna e ocultista ainda, a 
personagem She-Ra, voltada para as 
meninas.  
A adoração aos obeliscos era proeminente 
nos tempos do Antigo Testamento, quando 
os israelitas desviaram-se da adoração ao 
único Deus Verdadeiro, e começaram a 

adorar deuses pagãos, com até mais fervor que os próprios pagãos. Em duas ocasiões 
diferentes, Deus levantou reis justos que trouxeram o povo de volta à adoração ao Deus 
Verdadeiro. Nessas duas ocasiões, Deus fez esses reis destruirem totalmente os centros 
pagãos de adoração, os altares e os obeliscos! Veja:  
2 Reis 10:23-27: "Entrou Jeú com Jonadabe, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse 
aos adoradores de Baal: Examinai, e vede bem que não esteja aqui entre vós algum dos 
servos do SENHOR, mas somente os adoradores de Baal. E, entrando eles a oferecerem 
sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora oitenta homens, e disse-lhes: Se 
escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vida daquele que o deixar 
escapar responderá pela vida dele. Sucedeu que, acabado o oferecimento do holocausto, 
ordenou Jeú aos da sua guarda e aos capitães: Entrai, feri-os, que nenhum escape; e os 
da guarda e os capitães os lançaram fora e penetraram no mais interior da casa de Baal, 
e tiraram as colunas que estavam na casa de Baal, e as queimaram. Também quebraram 
a própria coluna de Baal, e derrubaram a casa de Baal, e a transformaram em latrinas até 
ao dia de hoje. Assim Jeú exterminou de Israel a Baal."  

Deus ordenou que Jeú quebrasse os obeliscos da 
adoração a Baal e destruisse todas as outras coisas 
associadas com essa adoração. Os maçons também 
reverenciam a Baal, e a todos os deuses egípcios nos 
quais a adoração aos obeliscos estava fundamentada! 
Isso lhe dá uma indicação do resultado final da 
Maçonaria, provocando continuamente assim a ira de 
Deus? No tempo devido, ela receberá o mesmo 
julgamento que vemos aqui.  
Oséias 10:1-2 "Israel é vide luxuriante, que dá o 
fruto; segundo a abundância do seu fruto, assim 
multiplicou os altares; quanto melhor a terra, tanto 
mais colunas fizeram. O seu coração é falso; por isso 
serão culpados; o SENHOR quebrará os seus altares, 
e deitará abaixo as colunas."  

Acho interessante que Deus menciona o coração falso [dividido, em outra tradução] que 
os israelitas possuiam por causa da adoração a Baal e aos outros deuses cuja adoração 
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envolvia a utilização dos obeliscos. Seria essa a razão de maçons terem criado a Águia 
Bicéfala como um de seus principais símbolos? Lembre-se também que as Escrituras 
dizem, "Um homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos." [Tiago 
1:8]  

O obelisco é o maior e o mais 
comum símbolo fálico no 
paganismo. Você sabe como o 
satanista simboliza mais 
comumente o ato sexual? Ele 
coloca o falo no meio da 
satânica Roda das Oito 
Etapas para a Iluminação! 
Agora, você ficará 
absolutamente chocado quando 
eu lhe mostrar a mais famosa 
ocorrência dessa representação 
da relação sexual - o símbolo 
fálico do obelisco no meio da 
Roda das Oito Etapas para a 
Iluminação.  

A mais famosa representação da relação sexual no mundo inteiro encontra-se na Cidade 
do Vaticano, na Praça de São Pedro, de onde o papa fala regularmente para os fiéis 
católicos.  
Observe o obelisco posicionado bem no centro da satânica Roda das Oito Etapas para a 
Iluminação! Agora, você pode perguntar, por que uma igreja que promove com tanta 
intransigência o celibato clerical construiu a representação mais infame do ideal pagão da 
relação sexual? Para saber a história toda, nós o incentivamos a ler o artigo N1034, "O 
Papa Aceita a Teoria da Evolução". No entanto, é suficiente dizer aqui que a principal 
razão por que o Catolicismo Romano criou essa representação pagã da relação sexual é 
que essa igreja é tão pagã quanto a Maçonaria, ou qualquer outra religião pagã na 
história mundial.  

O Insulto Maior a Jesus Cristo e a Sua Igreja? 
Já mostramos como os satanistas representam o ato sexual por meio de um círculo com 
um ponto no meio. Observamos, nos escritos maçônicos, que os Adeptos utilizam esse 
símbolo para adorar o deus sol, e para ilustrar a relação sexual. Agora, vamos mostrar 
um símbolo maçônicos que deve ser o maior exemplo possível de blasfêmia! 
Mostraremos o típico símbolo satânico/maçônico do Círculo com o Ponto, e depois a 
blasfêmia maçônica.  
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Você pode acreditar nesssa incrível blasfêmia nesse símbolo maçônico à direita? Eles 
pegaram o símbolo satânico do Círculo com o Ponto e colocaram a Santa Bíblia acima 
dele! Certamente, não pode haver blasfêmia maior possível em conectar um símbolo 
satânico com o mais reverenciado e sagrado símbolo cristão. Certamente, agora podemos 
saber com toda a certeza que a Maçonaria não é, nunca foi e nunca poderá ser cristã. 
Além disso, sabemos que a Maçonaria é tão satânica quanto todos os mistérios antigos, 
com os quais Albert Pike diz que ela é idêntica! [Este símbolo maçônico do Círculo com o 
Ponto e a Bíblia Sagrada em cima foi obtido em um site maçônico.]  

A Âncora Solta da Maçonaria Versus a  
Âncora na Rocha de Jesus Cristo 

Se você é um desses maçons iludidos, não tem desculpas agora. Em vez de telefonar 
para seu superior na loja, que está instruido a mentir para você, leia os mesmos livros 
que citamos, e compare os ensinos com a Verdade Absoluta da Palavra de Deus. Não 
aceite a mentira que nenhum homem pode saber algo da Maçonaria se não for um 
membro, pois isso é apenas uma cortina de fumaça transparente. Também não aceite a 
propaganda maçônica que dentro da fraternidade, nenhuma pessoa pode falar pela 
Maçonaria... ninguém - nem um Grande Mestre, nem um Comendador, nem o próprio 
Albert Pike - pode falar pela Maçonaria no que diz respeito aos significados de seus 
ensinos. Isso é algo que cada maçom precisa buscar e descobrir por si mesmo. Ninguém 
pode falar em nome da Maçonaria." [Please Look a Little Closer (Olhe um Pouco Mais de 
Perto), de Jim Tresner, Grau 33, diretor, Masonic Leadership Institute, Gutherie, 
Oklahoma].  
Pessoal, essa não é somente a maior bobagem que pode ser dita, mas também NÃO É 
bíblica! Somos instruídos a provar tudo e comparar com a absoluta, imutável e cristalina 
Palavra de Deus. "Amados, não deis crédito a qualquer espírito: antes provai os espíritos 
se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora." [1 João 
4:1] Quando testamos os ensinos escritos da Maçonaria descobrimos que não são apenas 
antibíblicos, mas também são característicos do Anticristo. É isto mesmo, seus ensinos 
atendem as características bíblicas do Anticristo, conforme descritas na Bíblia! O próximo 
verso na epístola de João diz, "Nisto reconheceis o Espírito de Deus: todo espírito que 
confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus; e todo espírito que não confessa a 
Jesus não procede de Deus; pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do 
qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo."  
Os ensinos da Maçonaria são caracteristicamente do Anticristo. Nós o desafiamos a 
examinar o maior número possível de publicações da Maçonaria e verificar quantas vezes 
encontra Jesus Cristo sendo mencionado ou glorificado; o fato é, você lerá muita coisa 
sobre todas as crenças religiosas dos grupos pagãos, de até 5.000 anos atrás, mas 
raramente encontrará alguma menção a Jesus Cristo. Você acaba de receber sua primeira 
confirmação da verdade que a Maçonaria não é e nem pode ser cristã. Após chegar a essa 
conclusão, você pode prosseguir por conta própria, usando o cérebro que Deus lhe deu, 
para descobrir que nossa afirmação é absolutamente correta: a Maçonaria é do Maligno.  
Como você tem coragem de pertencer a uma organização que diz ser tão misteriosa e tão 
incerta que ninguém pode falar pela fraternidade! Esse argumento seria risível na 
Administração, na Política, e em qualquer debate. Os governos municipal, estadual e 
federal operam seguindo regras fixas chamadas Leis Orgânicas ou Constituições. 
Qualquer empresa privada opera seguindo regras fixas e objetivos organizacionais.  
No entanto, esse autor maçon de Grau 33 atreve-se a diz que ninguém pode falar em 
nome da Maçonaria. Essa confusão não pertence a Deus, pois ele é um Deus de 
simplicidade, ordem e clareza. Somente Satanás tenta confundir e enganar assim. No 
entanto, posso ver que, com a recente exposição de materiais antigamente secretos ao 
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público, a Maçonaria não tem onde se esconder, senão atrás dessa afirmação ridícula de 
confusão e de desespero.  
Quando eu vir minha morte se aproximando, quero ter certeza absoluta que vou 
despertar nos Céus! Os maçons não têm essa certeza e conheço alguns que estão 
absolutamente aterrorizados com a idéia da morte. Em vez de crer em uma fraternidade 
que tem a força e a estabilidade espiritual de uma geléia [conforme testemunhado pelos 
comentários anteriores de Jim Tresner, maçom de Grau 33], você pode ter a Rocha 
Eterna - Jesus Cristo. Vou listar algumas das promessas bíblicas sobre as quais ponho 
minha confiança. Preste atenção especialmente na ênfase do verbo.  
1) "Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei 
em sua casa, e cearei com ele e ele comigo." [Apocalipse 3:20] Observou a firme e 
segura promessa de Jesus: entrarei e cearei? Eu sentiria menos certeza se ele dissesse 
"talvez eu entre" e "talvez eu ceie". No entanto, ele usou uma palavra firme e segura, e 
nessa palavra posso basear minha alma eterna e preciosa.  
2) Falando de si mesmo, Jesus prometeu: "Quem crê nele não é julgado; o que não crê já 
está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus." [João 3:18] 
Observe que ele diz "Quem nele crê não é julgado". Quem está em Cristo não passará 
pelo julgamento do Juízo Final, não haverá rejeição nem condenação para ele. 
Verdadeiramente, somente um Deus que é amor pode oferecer uma clara certeza aos 
seus adoradores, não um imenso amontoado de incertezas.  
3) "Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e 
nos purificar de toda injustiça." [1 João 1:9] Novamente, observe a firmeza dos verbos, 
"ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar".  
4) "Porque ele tem dito: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. 
Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei; que me 
poderá fazer o homem?" [Hebreus 13:5-6] A ênfase dos verbos nesta passagem é bem 
forte.  
Essas são apenas quatro das muitas Escrituras que memorizei e que me dão grande 
conforto, mas existem muitas outras, como qualquer cristão familiarizado com a Bíblia 
pode lhe indicar. Amigo, quando chegar a hora da nossa morte, precisamos de certezas 
que sejam tão fortes quanto o próprio Deus Todo-poderoso. Precisamos de uma âncora 
que esteja fixada nos Céus e que não se solte quando tivermos que nos pendurar nela, 
com todo o nosso peso. Maçom, você não tem nada com o que possa contar nesse 
momento na sua vida, exceto essa vaga afirmação que ninguém pode saber o que 
realmente é a Maçonaria! É ridículo prosseguir nesse caminho, "onde um cego guia outro 
cego, e ambos estão prestes a cair no abismo".  
Sua alma eterna está em jogo nessa busca pela verdade. Estamos dando prova absoluta 
que a Maçonaria é satânica e que mente para 95% dos seus membros, escondendo esse 
terrível e horrível fato. Agora, o resto é com você.  

Provamos que a Maçonaria Adora a 

Lúcifer, Pois Venera a Serpente - Estudo 

dos Símbolos - Parte 4 de 5 
Quando estudamos os símbolos maçônicos, constatamos que a veneração à 
Serpente é muito comum dentro da Maçonaria, o que comprova a adoração a 
Satanás. No entanto, os maçons consideram a Serpente como o Salvador do 
Mundo!  
A maior parte deste artigo baseia-se em livros que foram publicados por editoras 
maçônicas e que eram muito secretos antigamente. Seguimos a recomendação bíblica 
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atentamente, comparando os ensinos maçônicos com a Bíblia Sagrada. Em 1 João 4:1, 
encontramos este mandamento a todos os cristãos: "Amados, não deis crédito a 
qualquer espírito, antes provai [testai] os espíritos se procedem de Deus, porque 
muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora." Assim, vemos que qualquer ensino 
religioso que não se conforme com as Escrituras é proveniente de um "falso profeta".  
Este exercício não é vão, pois é sua alma preciosa que está em jogo. Finalmente, lembre-
se de duas coisas sobre a Maçonaria: 1) Os maçons de graus superiores mentem para 
seus colegas maçons, pois eles "merecem ser enganados"; 2) As explicações dadas a 
95% de todos os maçons estão erradas. Veja esta citação de um autor maçom, Carl 
Claudy: "Remova a casca exterior e encontre um significado; remova aquele significado e 
encontre outro; abaixo dele, se você cavar ainda mais, encontrará um terceiro, um 
quarto - quem poderá dizer quantos ensinos?" Você aprendeu muitas mentiras, conforme 
demonstraremos nos nossos muitos artigos. Finalmente, lembre-se, da audaz afirmação 
de Albert Pike em seu livro Morals and Dogma [leia a resenha] que, "A Maçonaria é 
idêntica aos mistérios antigos", o que significa que todos seus ensinos em todos os 
livros são exatamente o mesmo que os mistérios antigos, pagãos e satânicos! [pg 624, 
Ensinos para o Vigésimo Oitavo Grau]  
Pedimos que você separe um tempo para ler nossos artigos para que finalmente saiba a 
verdade de Jesus Cristo, o Deus do Universo, a quem os maçons chamam de "deus 
inferior" e nunca mencionam em seus ensinos e rituais. Oramos fervorosamente para que 
o Espírito Santo ilumine sua mente, coração e alma com o conhecimento do verdadeiro 
Deus, e somente do verdadeiro Deus, da Bíblia Sagrada.  

A Adoração à Serpente na Maçonaria 
Imagine nosso choque quando descobrimos que a Maçonaria adora a Serpente, 
exatamente como a maioria dos grupos pagãos dos últimos 5.000 anos. Estaremos 
citando fontes maçônicas, e mostraremos os símbolos que acompanham o texto. Como 
"uma figura vale mais do que mil palavras", este artigo será outra prova "da arma 
fumegante" confirmando que a Maçonaria é luciferiana, conforme vimos demonstrando.  
Albert Pike, em seu livro monumental, Morals and Dogma, fala grandemente sobre a 
importância da adoração à serpente nas 
várias religiões pagãs de mistério da 
antiguidade. Ao ler sua descrição da 
importância da adoração à serpente, tenha 
em mente que Pike dogmaticamente afirmou 
que "a Maçonaria é idêntica aos antigos 
mistérios", o que significa que os ensinos em 
todos os seus livros são precisamente os 
mesmos que os satânicos e pagãos mistérios 
antigos! Agora, vejamos o que escreveu 
Albert Pike, maçom de Grau 33, da 
Jurisdição Sul dos EUA.  
"A serpente enrolada em um ovo, era um 
símbolo comum para os indianos, os egípcios 
e os druidas. É uma referência à criação do 
universo". [pg 496, ensinos para o Vigésimo 
Quinto Grau, Cavaleiro da Serpente de 
Bronze]  
Em vários artigos anteriores, observamos 
que a Maçonaria NÃO crê que o universo foi 
criado pelo Deus da Santa Bíblia, conforme 
registrado no Gênesis. Essa afirmação 
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realmente suporta esse conceito, pois diz dogmaticamente que a serpente enrolada no 
ovo é um símbolo da criação do universo!  
Além disso, é altamente condenável que a Maçonaria venere os druidas. Não somente 
Pike menciona os druidas nessa frase, mas outros autores maçons são até mais enfáticos 
na admissão que a Maçonaria venera-os porque a religião de mistério do druidismo é 
idêntica à da Maçonaria. Veja:  
"... nosso modo de ensinar os princípios da nossa profissão [Maçonaria] é derivado dos 
druidas.... e nossos principais emblemas originalmente vieram do Egito..." [William 
Hutchinson, maçom, The Spirit of Masonry [O Espírito da Maçonaria], revisado por George 
Oliver, Bell Publishing, publicado originalmente em 1775, pg 195].  
Albert Churchward, outro escritor maçom, diz que os maçons são "nossos druidas atuais" 
[Albert Churchward, Signs and Symbols of Primordial Man: The Evolution of Religious 
Doctrine from the Eschatology of the Anciente Egyptians (Sinais e Símbolos do Homem 
Primordial: A Evolução da Doutrina Religiosa a Partir da Escatologia dos Antigos Egípcios), 
Londres, Inglaterra, George Allen and Co. Ltd., 1913, segunda edição, pg 189]  
Outro autor maçom, George Oliver, também observou a conexão da Maçonaria com os 
druidas. "Os druidas veneravam grandemente a Serpente. O grande deus Hu, era 
tipificado por esse réptil; e era representado pelos bardos como o 'maravilhoso Dragão-
chefe, o soberano dos céus'." [George Oliver, Sign and Symbols, Nova York, Macoy 
Publishing and Masonic Supply Co., 1906, pg 36; ênfase e caixa alta no original] Pelo 
menos, essa visão satânica da serpente e do dragão como seres idênticos é consistente 
com a Bíblia, pois as Escrituras dizem que ambos são símbolos de Satanás [veja 
Apocalipse 12:9].  
Quando os autores maçons Pike, Hutchinson, Churchward e Oliver identificam a 
Maçonaria como proveniente do druidismo, essa admissão é extremamente grave. "Os 
maçons... admiram os druidas e alguns até chegam a afirmar que a Maçonaria veio do 
druidismo. Logicamente, os druidas eram sacerdotes ocultistas, praticavam a astrologia, e 
ofereciam sacrifícios humanos." [Dr. C. Burns, Masonic and Occult Symbols Illustrated, 
(Símbolos Maçônicos e Ocultistas Ilustrados), pg 28] Maravilhoso. Essa afirmação 
significa que a Maçonaria pratica tanto a Magia Branca quanto a feitiçaria da Magia Negra. 
Os Iluministas praticam a feitiçaria da Magia Negra, como também o Anticristo praticará!  
Albert Pike então revela que outras religiões de mistério no mundo e em diferentes 
épocas também adoraram a serpente, de várias formas. Por exemplo: [citações tiradas 
do livro Morals and Dogma, pg 496-500]  
1) "Os fenícios representavam o deus Nomu [Knepth ou Amun-Knepth] usando uma 
serpente".  
2) "No Egito, um sol suportado por duas víboras era o emblema de Horhat, o gênio do 
bem; a serpente com o globo alado era colocado sobre as portas e janelas dos templos 
como um deus tutelar [guardião]".  
3) Na cidade de Tiro, e na Índia, "uma serpente era ... enrolada no tronco de uma árvore. 
Píton, a Deidade Serpente, era considerada um oráculo; e o tripé em Delfos era uma 
serpente de ouro de três cabeças. " [Nota: Pike usou caixa alta no original]  
4) "Os portais nos templos egípcios eram decorados com o hierograma do Círculo e a 
Serpente."  
5) A serpente "é encontrada no templo de Naki-Rustam, na Pérsia, no arco triunfal em 
Beijing, China, sobre as portas do grande templo de Chaundi Teeva, em Java; nos muros 
de Atenas... O hierograma mexicano era formado pela interseção de duas grandes 
Serpentes, que descreviam o círculo com seus corpos, e cada uma tinha um cabeça 
humana em sua boca." [Nota: Aqui também Pike utilizou caixa alta, para indicar Deidade] 
Embora possamos achar repugnante imaginar uma serpente engolindo um ser humano, 
descobrimos que os satanistas têm um ponto de vista diferente. Um livro sobre símbolos 
satânicos, chamado Magic Symbols [Símbolos Mágicos], diz que a serpente engolindo um 
ser humano simboliza "o processo de iniciação". Quando um homem se preparou para 
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obter maiores percepções sobre a natureza do reino espiritual, então diz-se que é um 
iniciado. Um verdadeiro iniciado é aquele que recebeu, ou adquiriu, essa sabedoria, que 
lhe permite ver esse facho brilhante de luz espiritual... sem danificar sua visão." O que 
isso tudo significa é que um homem precisa ser preparado para adorar a Satanás, pois 
essa adoração é contrária ao conhecimento instintivo que Deus colocou sobre ele em 
todos os homens. Logicamente, é exatamente isso que a Maçonaria faz. À medida em que 
um homem é convidado a avançar para os graus superiores, ele vai aprendendo mais e 
mais coisas, até que finalmente, por volta do Vigésimo Oitavo Grau [Príncipe Adepto, ou 
Cavaleiro do Sol], perceberá que está adorando a Lúcifer, o deus do bem. Ele foi 
cuidadosamente preparado para essa revelação, pois agora pode "olhar para esse facho 
brilhante de luz espiritual sem danificar sua visão"!  

6) "Todas as cruzes celtas na Irlanda tinham 
serpentes entalhadas. Nos templos hindus de 
Burwah-Sangor, as colunas são totalmente 
decoradas por um emaranhado de serpentes."  
7) "Entre os egípcios, era um símbolo de 
Sabedoria Divina, quando estendida em seu 
comprimento; e com sua cauda na boca, da 
Eternidade." [Novamente, Pike utilizou caixa alta 
em Divina Sabedoria e Eternidade, querendo 
indicar Deidade]. Todos os pagãos em todas as 
eras usaram a serpente na adoração e a 
consideravam um símbolo da Sabedoria. O livro 
Magic Symbols, já citado, diz, "...veremos as 
implicações mais profundas da serpente como 
um símbolo da sabedoria..." Esta figura ao lado é 
identificada como sendo da prática da Alquimia, 
uma arte que normalmente é imaginada como 
tentar transformar metais em ouro, mas que 
também tem um objetivo espiritual de alcançar a 
vida eterna. A propósito, este símbolo da 
serpente devorando sua própria cauda chama-se 
"Ouroboros" [pg 11; ênfase adicionada]  

O Ouroboros tem um significado mais profundo. "Essa serpente, algumas vezes chamada 
Ouroboros, é um símbolo do Tempo, do qual 
só a Sabedoria emerge. A serpente envolve 
os dois símbolos dos extremos da vida criada 
- a criança e o símbolo da morte da caveira. 
Entre eles, a criança e a caveira simbolizam 
o 'início e depois o fim'. Como um todo, o 
emblema pode ser interpretado como se 
significasse, 'No fim, é meu início', ou 'O Fim 
é encontrado no Início', o que é 
aproximadamente o significado da frase em 
latim que aparece em volta do círculo." 
[Magic Symbols, ibidem]. Essas duas frases 
estão falando sobre a crença pagã na 
Reencarnação.  
Ofende-me o fato de os satanistas verem o 
mundo criado envolvido e controlado pela 
serpente, como mostra este Ouroboros. No 
entanto, a própria Bíblia diz que Satanás é o 
"Príncipe deste mundo", o "príncípe das 
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potestades do ar", e que estará controlando este mundo ímpio até o retorno do Senhor 
Jesus Cristo.  
A Maçonaria compartilha essa crença que a serpente representa o tempo, como indicado 
pelo segundo Ouroboros? Sim, compartilha. Veja como Pike explica isso sucintamente: "A 
serpente em forma de anel era um símbolo bem-conhecido do tempo." [Ibidem, pg 497]  
Quando Pike explica a crença espiritual dos maçons sobre a serpente, menciona o 
zodíaco, as abelhas e o mel. Veja. "A Virgem do zodíaco é mordida no calcanhar por 
Serpens, que, com Scorpio, ergue-se imediatamente atrás dela; e como o mel, o 
emblema da pureza e da salvação, era considerado o antídoto para a picada da serpente, 
assim também as abelhas de Aristeu, os emblemas da abundância da natureza, são 
destruídas por meio do poder da serpente, e regeneradas dentro das entranhas do Touro 
Vernal. O Deus-Sol é finalmente vitorioso." [Ibidem]. Observe que a Maçonaria 
identificou-se também com os pagãos que adivinhavam o futuro analisando as entranhas 
de um touro sacrificado. Isso é satanismo explícito!  

Assim, entre os símbolos maçônicos, vemos 
regularmente o símbolo das abelhas e da colméia. 
Sempre tive curiosidade em saber por que as 
colméias são comumente mostradas em sites 
maçônicos na Web, pois o cristianismo não utiliza 
esse símbolo. Mas agora, graças a Pike, sabemos. 
Observe também, que o mel representa "pureza e 
salvação". Esse simbolismo é também uma 
blasfêmia, pois a Bíblia representa a pureza com o 
próprio Jesus, ou com a lã branca, ou com um traje 
branco. A salvação é representada pela cruz ou pelo 
próprio Jesus ressurreto dentre os mortos. No 
entanto, os pagãos seguem fielmente à descrição 
bíblica deles como "adoradores da criatura e não do 
Criador" [Romanos 1:25].  

A edição de julho de 1998 do The Scottish Rite Journal diz que a águia também era um 
símbolo de regeneração e do renascimento [Jim Tresner, maçom de Grau 33, "Wings of 
the Eagle, Wing on Our Feet", pg 7]. Mas, outro autor maçom voltou ao simbolismo da 
serpente como regeneração, ou reencarnação. [Herbert F. Inman, Masonic Problems and 
Queries, Londres, Inglaterra, A. Lewis. Ltd., 1987, pg. 210. Também afirmado por 
Charles G. Berger, Our Phallic Heritage (Nossa Herança Fálica), Nova York, Greenwich 
Book Publishers, pg 204]  

 
Na verdade, veja como o livro satânico A Dictionary of Symbols [Dicionário de Símbolos], 
explica a importância da serpente. "As serpentes são guardiãs das fontes da vida e da 
imortalidade e também daquelas riquezas superiores do espírito que são simbolizadas 
pelo tesouro oculto... a serpente é a força da vida que determina o nascimento e o 
renascimento e, portanto, está conectada com a Roda da Vida..." [Cirlot, A Dictionary of 
Symbols, pg 286-288].  
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Albert Pike explica o significado 
dessas duas colunas maçônicas, 
ambas as quais exibem uma 
serpente. "As serpentes enroladas em 
anel ou nos globos e saindo dos 
globos, são comuns nos monumentos 
persas, egípcios, chineses e indianos. 
O deus hindu Visnu é representado 
deitado sobre uma grande serpente 
toda enrolada, que forma um pálio 
sobre ele." [Pike, Morals and Dogma, 
ensinos para o Vigésimo Quinto Grau, 
Cavaleiro da Serpente de Bronze, 
pg 500]  
No entanto, estamos a caminho para 
um rude choque. Observe que a 
coluna à esquerda não somente tem 
uma serpente enrolada no globo, mas 
que o globo tem asas. Outra fonte 
cita que H. G. Wells disse que o globo 
alado deverá "tornar-se o símbolo da 
Nova Ordem Mundial quando ela 
dominar totalmente o mundo". [Fritz 
Springmeier, The Watchtower and the 
Masons (A Torre de Vigia e os 

Maçons), 1992, pg xi]  
Isso significa que a coluna maçônica da esquerda na figura representa o símbolo do reino 
final do Anticristo, a Nova Ordem Mundial! Novamente, temos uma forte conexão entre a 
Maçonaria e o vindouro reino do Anticristo.  
 

A Maçonaria Representa o Salvador Como uma Serpente!! 
Chamamos agora sua atenção para o 
avental maçônico mostrado aqui. 
Você pode observar o Olho Que Tudo 
Vê na esquerda superior, o símbolo 
da adoração ao sol na direita 
superior, e a colméia com as abelhas 
na parte inferior. No entanto, observe 
o símbolo no centro, com a caveira no 
centro do emblema maçônico do 
esquadro e do compasso. Observe 
que esse símbolo está envolvido por 
um Ouroboros, a serpente que morde 
sua própria cauda. Além disso, 
observe que dois ramos de sempre-
viva estão embaixo do compasso e do 
esquadro; os satanistas usam a 
sempre-viva para representar a vida 
eterna. Mas, agora, vejamos o que 
dizem dois autores maçons sobre 
esse assunto:  
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"A Serpente é reconhecida universalmente como um símbolo legítimo da Maçonaria." 
[George Oliver, Signs and Symbols, Macoy Publishing and Masonic Supply Co., 1906, pg 
36] Agora, afinal, sabemos a verdade sobre a Maçonaria! Seu "símbolo legítimo" é a 
serpente, e observe o uso de caixa alta na frase, indicando Deidade. Essa é outra 
admissão, por esse autor maçom que a Maçonaria adora a Satanás, o Diabo [veja 
Apocalipse 12:9].  
Mas, agora, veja a admissão final de autores maçons que a Maçonaria adora a Satanás.  
"A serpente é o símbolo e protótipo do Salvador Universal, que redime os mundos dando 
à criação o conhecimento de si mesma e a realização do bem e do mal." [Manly P. Hall, 
maçom de Grau 33, The Secret Teachings of All Ages, The Philosophical Research Society 
Press, pg lxxxviii].  
Vamos repetir essa informação para você: "A serpente é o símbolo e protótipo do 
Salvador Universal, que redime os mundos dando à criação o conhecimento de si 
mesma e a realização do bem e do mal."  
Muito obrigado por essa percepção, sr. Hall; logicamente, não devemos estar surpresos, 
pois esse mesmo autor nos disse em seu livro, The Lost Keys of Freemasonry [As Chaves 
Perdidas da Maçonaria], que o maçom adequadamente preparado tinha as "energias 
ardentes de Lúcifer em suas mãos" [pg 48].  
Você pode imaginar essa blasfêmia? Os maçons representam o Salvador Universal do 
mundo como a Serpente. Não era desejado que essa informação chegasse ao 
conhecimento do público, pois esse livro citado foi publicado como um livro secreto. 
Agora você pode ver por que a Maçonaria insiste que o iniciado faça um juramento solene 
de nunca divulgar os segredos, sob a pena de ter sua garganta cortada e suas entranhas 
arrancadas para fora?  
Mas, Albert Pike, o maçom de Grau 33 mais reverenciado de todos os tempos tem mais 
blasfêmias. Veja como ele descreve o Ouroboros, o símbolo da serpente que devora sua 
própria cauda. "É o corpo do Espírito Santo, o Agente Universal, a Serpente que devora 
sua própria cauda." [Morals and Dogma, pg 734, Ensinos para o Vigésimo Oitavo Grau, 
Príncipe Adepto, Cavaleiro do Sol]  
Assim, a Maçonaria blasfema tanto de Jesus Cristo quanto do Espírito Santo. O que Jesus 
Cristo disse sobre esse tipo de situação? "Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos 
homens; mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma 
palavra contra o Filho do homem ser-lhe-á isso perdoado; mas se alguém falar contra o 
Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo nem no porvir." [Mateus 
12:31-32]  
Os estudiosos da Bíblia chamam isso de Pecado Imperdoável. Isso é muito sério, pois, 
quando uma pessoa comete o Pecado Imperdoável, o Espírito Santo deixa de operar em 
seu coração, para convencê-la do pecado e tentar trazê-la ao arrependimento e à 
confissão, para que ela obtenha perdão por meio do sangue de Jesus Cristo. Assim, essa 
pessoa fica perdida, condenada.  
Os fatos agora estão bem claros: A Maçonaria é totalmente satânica.  
Fazemos uma advertência a todas as igrejas cristãs e aos pastores que estão envolvidos 
na Maçonaria. "Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, 
e para não participardes dos seus flagelos; porque os seus pecados se acumularam até ao 
céu, e Deus se lembrou do atos iníquos que ela praticou." Essa advertência é do próprio 
Senhor Jesus Cristo, de modo que você deve encará-la com muita seriedade, se dá valor 
a sua alma eterna.  
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Provamos Conclusivamente Que a 

Maçonaria Adora a Lúcifer - Parte 5 de 5 
A Maçonaria representa e glorifica o ato sexual em muitos de seus símbolos, 
exatamente como você poderia esperar de qualquer grupo ocultista. Um estudo 
dos "significados mais profundos" de muitos símbolos prova que a Maçonaria é 
satânica.  
A maior parte deste artigo baseia-se em livros que foram publicados por editoras 
maçônicas e que eram muito secretos antigamente. Seguimos a recomendação bíblica 
atentamente, comparando os ensinos maçônicos com a Bíblia Sagrada. Em 1 João 4:1, 
encontramos este mandamento a todos os cristãos: "Amados, não deis crédito a 
qualquer espírito, antes provai [testai] os espíritos se procedem de Deus, porque 
muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora." Assim, vemos que qualquer ensino 
religioso que não se conforme com as Escrituras é proveniente de um "falso profeta".  
Este exercício não é vão, pois é sua alma preciosa que está em jogo. Finalmente, lembre-
se de duas coisas sobre a Maçonaria: 1) Os maçons de graus superiores mentem para 
seus colegas maçons, pois eles "merecem ser enganados"; 2) As explicações dadas a 
95% de todos os maçons estão erradas. Veja esta citação de um autor maçom, Carl 
Claudy: "Remova a casca exterior e encontre um significado; remova aquele significado e 
encontre outro; abaixo dele, se você cavar ainda mais, encontrará um terceiro, um 
quarto - quem poderá dizer quantos ensinos?" Você aprendeu muitas mentiras, conforme 
demonstraremos nos nossos muitos artigos. Finalmente, lembre-se, da audaz afirmação 
de Albert Pike em seu livro Morals and Dogma [leia a resenha] que, "A Maçonaria é 
idêntica aos mistérios antigos", o que significa que todos seus ensinos em todos os 
livros são exatamente o mesmo que os mistérios antigos, pagãos e satânicos! [pg 624, 
Ensinos para o Vigésimo Oitavo Grau]  
Pedimos que você separe um tempo para ler nossos artigos para que finalmente saiba a 
verdade de Jesus Cristo, o Deus do Universo, a quem os maçons chamam de "deus 
inferior" e nunca mencionam em seus ensinos e rituais. Oramos fervorosamente para que 
o Espírito Santo ilumine sua mente, coração e alma com o conhecimento do verdadeiro 
Deus, e somente do verdadeiro Deus, da Bíblia Sagrada.  
Escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo fez a definição 
perfeita da palavra pagão. Em Romanos 1:25, o apóstolo disse que os pagãos "mudaram 
a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o 
qual é bendito para sempre. Amém." Ao longo dos muitos anos, fico admirado em ver a 
exatidão dessa definição do apóstolo Paulo. Verdadeiramente, o pagão adora a criatura 
em lugar do maravilhoso, sábio e infinitamente bom Deus Criador. Os pagãos adoram 

animais, insetos, pássaros, rios, florestas e muitas outras 
coisas, mas todos compartilham um tipo de adoração em 
comum: a veneração ao ato sexual entre o homem e a mulher, 
e adoram o pênis masculino e a vulva da mulher. Na verdade, 
quando leio as explicações deles para esses símbolos, fico 
admirado com a criatividade que demonstram ao atribuirem 
conotações sexuais a muitos de seus símbolos.  
Os maçons fazem a mesma coisa; no entanto, diferem dos 
satanistas, pois escondem grande parte do significado sexual 
de muitos de seus símbolos. Citamos Carl Claudy 
anteriormente, quando disse que a Maçonaria tem muitos 
níveis de significados para o mesmo símbolo, e você precisa 

continuar cavando até compreender todos eles. Você ficará chocado ao conhecer as 
conotações sexuais que foram atribuídas a muitos dos símbolos mais comumente usados 
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na Fraternidade, e quais outros significados [não sexuais] são ensinados aos maçons de 
graus mais baixos. Fique preparado para um choque.  

Conotações Sexuais dos Símbolos Maçônicos: Sexo na Letra 
"G" 

A letra "G" aparece com proeminência na Maçonaria. Nos graus inferiores, o iniciado 
aprende que essa letra significa "God" [Deus], e "Geometria", que o Supremo Arquiteto 
do Universo usou para projetar o mundo. No entanto, o ocultista e maçom de Grau 33, 
Arthur Waite, citando Eliphas Levi [também maçom de Grau 33], diz que a letra "G" 
representa Vênus, e que o símbolo de Vênus é um linga, um falo estilizado, venerado no 
hinduísmo. [Arthur Edward Waite, The Mysteries of Magic: a Digest of the Writing of 
Eliphas Levi (Os Mistérios da Magia: Digesto dos Escritos de Eliphas Levi), Chicago, 
DeLaurence, Scott and Co., 1909, pg 217]  
O maior autor maçom de todos os tempos, Albert Pike, concorda. Ele diz [pg 631-632 em 
Morals and Dogma] que Mônada [#1] é masculino, e a Díade [#2] é feminino. A união 
sexual entre eles produz a Tríada [#3], que é representado pela letra "G", o princípio 
generativo." Esse termo, "princípio generativo" é um código para o ato sexual.  

O Ato Sexual nas Colunas - Quebradas e Inteiras 
Tanto a Maçonaria quanto a Ordem Estrela do Oriente [organização maçônica feminina] 
utilizam a coluna quebrada, um símbolo que contém muitos níveis de significados. O 
iniciado aprende que a coluna quebrada representa uma morte prematura. Mais tarde, o 
maçom aprende que as colunas representam deuses. [Joseph Fort Newton, The Builders: 

a Story and Study of Masonry, The Torch 
Press, 1914, pg 9].  
No entanto, posteriormente, o maçom aprende 
um significado oculto diferente para a coluna 
quebrada. "Na mitologia egípcia, Ísis algumas 
vezes era retratada chorando sobre uma 
coluna quebrada, que marca o local onde está 
o corpo de seu marido, Osíris, enquanto atrás 
dela está Hórus, ou Tempo, derramando 
ambrosia em seus cabelos." Ísis era ao mesmo 
tempo virgem e mãe, de modo que a "bela 
virgem é Ísis chorando. A coluna quebrada é o 
membro faltante, o falo de Osíris." [Short Talk 
Bulletin, "The Broken Column", fev 1956, pg 6-
7; também Edmond Ronayne, The Master´s 
Carpet (Mah-Hah-Bone), 1879, pg 387-88, e 
vários outros autores maçons.]  
Você pode ver Ísis chorando sobre a coluna 
quebrada, enquanto Hórus, ou Tempo, está 
atrás dela. Hórus é outro nome para Satanás e 
Ísis é a consorte de Lúcifer. Por quem Ísis está 
chorando? Ela acaba de perder seu marido, 
Osíris, cujo corpo foi desmembrado, incluindo 
seu pênis, que foi cortado em muitas seções. 

Albert Pike escreveu sobre Osíris e Ísis, dizendo que eram "os Princípios Ativo e Passivo 
do Universo... comumente simbolizados pelas partes generativas do homem e da 
mulher..." [Morals and Dogma, pg 401]  
Para ver como a coluna quebrada pode representar tanto as partes generativas do 
homem e da mulher, você precisa olhar para a base, não para o topo. A parte inferior 
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mostra a coluna fálica inserida em uma base circular, que é o símbolo da vulva feminina. 
A coluna está quebrada, logicamente para simbolizar a crença que o pênis de Osíris tinha 
sido cortado em muitas seções.  

Albert Mackey, autor maçom de Grau 33, afirma que a 
coluna normal é um símbolo do falo. "O Falo era uma 
imitação do órgão generativo masculino. Era normalmente 
representado por uma coluna e ficava dentro da base de 
um círculo. [Mackey, A Manual of the Lodge (Manual da 
Loja), 1870, pg 56. Mackey também diz isso no livro The 
Symbolism of Freemasonry (O Simbolismo da Maçonaria), 
pg 60]  

 

 

Sexo no Ponto Dentro de um Círculo 
O ponto e o círculo têm uma conotação sexual. Como 
pode ser, você pergunta? Se precisa perguntar isso é 
porque não tem a mente e o coração de um pagão. Um 
autor maçom afirma que esse símbolo é usado na 
adoração ao sol, e depois diz: "O princípio feminino, 
simbolizado pela lua, assumia a forma de um óculo ou 
luneta [uma pequena abertura na parede ou no teto, 
para permitir a passagem de luz nos edifícios], ou 
crescente, enquanto o princípio masculino, simbolizado 
pelo sol, assumia a forma de um linga [falo estilizado] 
colocado ereto no centro do óculo, como o mastro de um 
navio." ["O Ponto Dentro do Círculo", Short Talk Bulletin, 
agosto de 1931, boletim maçônico a ser lido nas Lojas, 
pg 4]  

Sexo no Obelisco Dentro de um Círculo 
Quando um satanista quer representar o órgão sexual feminino, ele normalmente usa o 
círculo. A figura abaixo mostra um tipo de círculo que os satanistas realmente gostam de 
usar, chamado de "Roda das Oito Etapas para a Iluminação". Os satanistas crêem que 
uma pessoa precisa passar por oito etapas diferentes para tornar-se plenamente 
iluminada espiritualmente. A oitava e final etapa é o Ato Sexual. Observe que no centro 
desse símbolo há um círculo pequeno. Esse símbolo é a representação sexual da mulher.  
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Agora, considere o obelisco, mostrado aqui pelo Monumento a Washington, 
provavelmente o obelisco mais famoso do mundo. Os satanistas crêem que o espírito do 
deus egípcio Rá, habita no obelisco e, se possível, oram para ele três vezes ao dia, 
voltados para o oriente. O obeliso é o mais reconhecido de todos os símbolos fálicos.  

Quando o obelisco é mostrado 
dentro de um círculo, os 
satanistas estão 
representando o ato sexual 
entre o homem e a mulher. 
Na capital norte-americana, o 
Monumento a Washington 
está situado dentro de um 
círculo. Esse monumento foi 
planejado, projetado e criado 
pela Maçonaria, [como uma 
homenagem ao primeiro 
presidente norte-americano, 
que era maçom.] A Maçonaria 
reverencia grandemente os 
obeliscos, como você pode 
perceber fazendo um passeio 
rápido por qualquer cemitério 
na Nova Inglaterra. É possível 
identificar os túmulos de 
homens maçons pela lápide, 
que mostra um obelisco; nem 
todos os maçons escolhem a 

inscrição de um obelisco em sua lápide, mas nunca vi um homem que não seja maçom 
ter um obelisco insculpido na sua lápide.  
Você está olhando para a mais famosa representação pública do ato sexual no mundo. 
Este obelisco no meio de uma satânica Roda das Oito Etapas para a Iluminação encontra-
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se na Praça de São Pedro, no Vaticano. É curioso observar que uma instituição que impõe 
com tanta intransigência o celibato para seus clérigos tenha em sua sede a representação 
satânica mais famosa do ato sexual. Você deve reconhecer imediatamente que a razão 
para essa situação é que, sob o brilho de nomes e palavras cristãs, o catolicismo romano 
é uma forma de satanismo tão profunda e infiltradora quanto qualquer outra na história. 
Você pode ver esse satanismo também no Crucifixo Vergado que o papa João Paulo II 
carrega diante dos fiéis católicos. Para maiores informações sobre esses assuntos, a 
explicação da Roda das Oito Etapas para a Iluminação, o Obelisco na Praça de São Pedro 
e a Cruz Vergada, recomendamos a leitura dos artigos N1034 e RC100. O significado do 
obelisco na Maçonaria foi explicado com maiores detalhes na Parte 3 desta série.  
 
 

Sexo no Triângulo e no Hexagrama 
O autor maçom R. H. MacKenzie afirma que, "entre os 
egípcios, a base [do triângulo] representava Osíris, ou o 
Princípio Masculino; o lado perpendicular representava Ísis, 
ou o Princípio Feminino; e a hipotenusa, Hórus, o filho 
deles..." [Kenneth R. H. MacKenzie, The Royal Masonic 
Cyclopaedia of History, Rites, Symbolism, and Biography, J. 
W. Bouton, 1877, pg 743] Assim, você pode ver que a 
hipotenusa era vista como o resultado da união sexual da 
base e do cateto perpendicular. Dentro do simbolismo 
maçônico, o ato sexual é retratado como a união do lado 
perpendicular com a base.  
Nesta figura temos o triângulo com o símbolo do Tau dentro 
dele. O autor maçom, R. Swinburne Clymer tipifica o 

simbolismo maçônico do Tau quando diz, "O Falo, ou Linga, e o 
Yoni, os emblemas masculino e feminino da geração, são 
encontrados no triângulo e no tau." [Clymer, The Mysteries of 
Osiris or Ancient Egyptian Initiation, Quakertown, PA, The 
Philosophical Publishing Co., 1951, pg 131]  
O autor maçom Albert Mackey, escreveu sobre a conotação sexual 
deste hexagrama. "O triângulo que aponta para baixo 'é o símbolo 
feminino que corresponde ao Yoni e o triângulo que aponta para 

cima é o Linga, o símbolo 
masculino... Quando os dois 
triângulos estão entrelaçados, 
representam a união das forças ativa e passiva na natureza; 
representam os elementos masculino e feminino." [Mackey, 
The Symbolism of Freemasonry [O Simbolismo da 
Maçonaria], 1869, pg 195, 219, 361; também Albert Pike, 
Morals and Dogma, 1871, pg 13; também Wes Cook, editor, 
Did You Know? Vignettes in Masonry from the Royal Arch 
Mason Magazine, Missouri Lodge for Research, 1965, pg 
132]  
Para o maçom, os triângulos entrelaçados do hexagrama 
representam uma relação sexual. Esse simbolismo é puro e 
antigo satanismo.  
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O Símbolo do Yin/Yang 
O símbolo do Yin/Yang é um dos mais usados atualmente, inclusive como logotipo de 
muitas empresas. "Yin/yang são considerados opostos. Yin representa eternidade, a 
escuridão, o feminino, o lado esquerdo do corpo, etc. Yang é seu oposto, e representa a 
história, a luz, o masculino, o lado direito do corpo, etc." [Phillip G. Zimbardo e Floyd L. 
Ruch, Psycology and Life (Psicologia e Vida), 1977, nova edição, pg 317]  
"Yang é masculino, positivo e representado pelo sol. Yin é feminino, negativo e 
representado pela lua." [Paul E. Desautels, The Gem Kingdom, pg 237]  
A origem do símbolo pode ser rastreada ao século quarto antes de Cristo, ou antes, e 
está identificado com as religiões filosóficas do oriente, como o confuncionismo, o 
budismo e o taoísmo. No mundo ocidental, tem sido adotado no simbolismo do mitos, da 
magia, astrologia e feitiçaria." [Claire Chambers, The SIECUS Circle: A Humanist 
Revolution, 1977, pg. v]  

"Outro símbolo mágico antigo chamado 
yin/yang apareceu antes do século terceiro 
antes de Cristo, na China. Esse emblema 
tornou-se o favorito dos FEITICEIROS e 
místicos em todo o oriente, pois incorpora 
muitos significados possíveis." [Gary 
Jennings, Black Magic, White Magic (Magia 
Negra, Magia Branca), The Dial Press, pg 
50; ênfase no original]  
A Maçonaria adota e usa o simbolismo do 
Yin/Yang? Sim, adota, mas de um modo 
que esconde o significado dos "profanos". 
Veja o que Albert Pike escreveu. Os 
ladrilhos em preto e branco do piso 
simbolizam "o Bem e o Mal, princípios do 
credo egípcio e persa. É a guerra entre 
Miguel e Satanás... luz e sombras, que são 
as trevas; Dia e Noite, Liberdade e 
Despotismo... [Morals and Dogma, pg 14] 
"Os maçons também usam os dois 
triângulos para representar essa idéia de 
opostos. No Short Talk Bulletin, um 
panfleto que deve ser lido nas Lojas, 
aprendemos que os triângulos são 

simbólicos do bem e do mal, do dia e da noite, o Yin/Yang chinês... [Dr. C. Burns, 
Masonic and Occult Symbols Illustrated (Símbolos Maçônicos e Ocultistas Ilustrados), 
citando a publicação maçônica Short Talk Bulletin, "The Significant Numbers", setembro 
de 1956, vol 34, núm 9, pg 5; também Wes Cook, op. cit., pg 34.]  
Sempre tive curiosidade de saber o significado do piso em branco e preto no interior das 
Lojas Maçônicas, conforme ilustrado no avental de Washington, mostrado aqui. Agora, 
sabemos que representa o extremamente satânico conceito de Yin/Yang, o "favorito dos 
feiticeiros". Os maçons também usam dois triângulos para representar o Yin/Yang. 
Portanto, a representação deles do hexagrama também retrata o Yin/Yang. Já 
descrevemos anteriormente a conotação sexual do hexagrama para os maçons.  
No entanto, a Maçonaria também ensina a crença satanista padrão sobre o símbolo do 
Yin/Yang. Veja: "Assim, a mônada [#1] e a díada [#2] eram o falo e o kteis dos gregos, 
o linga e o yoni dos hindus... e o Yin/Yang dos chineses..." [George Oliver, The Historical 
Landmarks and Other Evidences of Freemasonry (Os Marcos Históricos e Outras 
Evidências da Maçonaria), Nova York, John W. Leonard and Co., 1855, pg 118]  
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Dentro do Movimento de Nova Era atual, o símbolo Yin/Yang é usado para representar a 
bissexualidade e a homossexualidade. Também é usado para retratar a Adivinhação. [Dr. 
C. Burns, op. cit., pg 19-22] Não se deixe enganar: a Maçonaria representa o símbolo 
Yin/Yang de forma um pouco diferente que a forma tradicional utilizada pelo Movimento 
de Nova Era, o ocultismo ou o satanismo. Ela usa o hexagrama e o piso com ladrilhos 
brancos e pretos; no entanto, a crença no Yin/Yang é idêntica a dos mistérios satânicos. 
Mas, por que devemos nos surpreender, se o próprio Albert Pike mesmo disse que "a 
Maçonaria é idêntica aos mistérios antigos"?  

O Emblema do Esquadro e do Compasso Representa o Sexo 
Os autores maçons afirmam que o simbolismo tradicional do 
esquadro e do compasso da Maçonaria representa o ato sexual 
heterossexual. Veja como Albert Pike explica esse fato aos 
membros do Trigésimo Segundo Grau: "Portanto, o Compasso 
é o símbolo hermético da Deidade Criativa e o Esquadro 
simboliza a Terra, ou o Universo produtivo." [Morals and 
Dogma, pg 850-51]. Portanto, os maçons vêem o compasso 
como o falo masculino e o esquadro como a vulva da mulher. 
Olhando para o emblema maçônico, você pode ver a óbvia 
penetração do esquadro pelas pontas do compasso. Um ponto 
de diferença aqui é que geralmente os satanistas invertem os 
papéis sexuais do Compasso e do Esquadro. No entanto, seja 

lá qual for o modo de olhar para isso, o Compasso e o Esquadro são considerados um 
símbolo do ato sexual heterossexual.  

O Símbolo Mais Maligno de Todos 
Antes de deixarmos o assunto do emblema maçônico 
do Compasso e do Esquadro, quero mostrar-lhe um 
símbolo particularmente maligno que mostra o 
Compasso e o Esquadro.  
Esta cena mostra várias imagens inegavelmente 
satânicas, associadas com o emblema maçônico do 
Compasso e do Esquadro. Primeiro, observe o 
hexagrama no canto esquerdo da figura. Lembre-se, 
o hexagrama é o mais maligno de todos os símbolos 
da Magia Negra. Os feiticeiros o utilizam há milhares 
de anos para lançar maldições; muitas pessoas já 
morreram por terem recebido essas maldições e 
feitiços. Segundo, observe o sol no alto da figura. 
Exatamente como faziam os antigos egípcios nos 
dias em que Deus os julgou por sua religião, 
lançando dez pragas sobre a terra do Egito, os 
maçons adoram ao sol em geral, e ao deus egípcio 
Rá, em particular. Finalmente, observe que o 
esquadro está fincado na Santa Bíblia embaixo.   
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Sexo no Templo Maçônico - e na Romã 
"A loja é uma representação do templo do rei Salomão e o templo foi projetado de modo 

a simbolizar o corpo maternal humano, dentro do qual o candidato precisa 
entrar para nascer de novo. O útero e a vagina representam o pórtico do 
templo, os pilares do pórtico representam os trompas de Falópio, a rede, o 
ligamento com seus vasos sanguíneos correspondentes... e a romã, o 
ovário e suas sementes exuberantes, os óvulos." [Rollin C. Blackmer, The 
Lodge and the Craft: A Pratical Explanation of the Work of Freemasonry (A 
Loja e a Arte: Uma Explicação Prática da Obra da Maçonaria), The Standard 

Masonic Publishing Co., 1923, pg 249; ênfase adicionada]  
Primeiro, essa referência a "nascer de novo" não somente NÃO É bíblica, mas é blasfema 
e satânica. Os satanistas sempre tentaram ensinar uma falsa experiência do novo 
nascimento. Quando alguém no ocultismo passa pelo Ritual de Iniciação, e é erguido e 
puxado para fora, normalmente a partir de dentro de um caixão, é chamado de 'nascido 
de novo'. Observe que os maçons ensinam que uma pessoa nasce de novo por meio do 
templo maçônico, sem nenhuma menção ao sangue derramado de Jesus Cristo.  
Segundo, a representação maçônica da romã é sexualmente explícita ao extremo. Para 
convencê-lo do paganismo da Maçonaria, vou mostrar essa representação aqui. Você 
pode ver que o modo como a romã foi cortada nesta figura, parece mostrar o órgão 
sexual da mulher. Neste símbolo ocultista da romã, você pode ver como algo tão simples 
pode ser interpretado como uma representação do sexo.  
Essa obsessão dos maçons com o sexo é totalmente pagã e eles o representam em 
muitos de seus símbolos e dentro da Loja. Você pode imaginar um maçom pensando que 
está penetrando a vagina de uma mulher quando passa pelo pórtico do templo maçônico? 
É inacreditável!  

A Tocha e a Estátua da Liberdade 
Os satanistas sempre consideraram a tocha 
flamejante como um símbolo de Lúcifer. "Lúcifer, 
tendo recuperado sua estrela e seu diadema, 
organizará suas legiões para novas obras de 
criação. Atraídos pela tocha flamejante, os espíritos 
celestiais descerão... e ele enviará esses 
mensageiros de esferas desconhecidas para a 
Terra. Então, a tocha de Lúcifer sinalizará 'Dos Céus 
à Terra! -- e o Cristo da Nova Era responderá, 'Da 
Terra aos Céus!'" [ocultista Edourd Schure, citado 
por Texe Marrs, Mystery Mark of the New Age (A 
Marca de Mistério da Nova Era), pg 240]  
Esta explicação do simbolismo da tocha é a crença 
luciferiana de que, na Batalha do Armagedom, 
Lúcifer e suas forças derrotarão Jesus Cristo e 
depois invadirão e conquistarão os Céus. Assim, a 
tocha significa a crença que Lúcifer no final 
derrotará Jesus Cristo.  
O autor Mainly P. Hall, maçom de Grau 33, diz que 
"as tochas representam as artes e ciências ocultas, 
as doutrinas e dogmas, por meio da luz das quais a 
Verdade torna-se visível." [Hall, Freemasonry of the 
Ancient Egyptians to Which is Added an 
Interpretation of the Crata Repoa Initiation Rite, 

The Philosophers Press, 1937, pg 122]  
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Achamos também muito interessante que uma das principais editoras maçônicas chame-
se The Torch Press [Editora Tocha].  
Sabemos também pela história que a Estátua da Liberdade foi oferecida ao povo 
americano pelos maçons iluministas franceses em 1876. "Do alto, diante das águas que 
brilham, apesar de poluídas, a estátua segura com seu braço erguido uma tocha de fogo 
e de luz. Um presente da ordem maçônica, os modernos herdeiros da tradição Iluminista, 
a Estátua da Liberdade foi esculpida por Frederic Bartholdi, um membro da loja maçônica 
da Alsácia-Lorena em Paris, França. A estátua tem um significado importante para as 
sociedades secretas que estão planejando o estabelecimento da Nova Ordem Mundial." 
[Texe Marrs, Dark Majesty: The Secret Brotherhood and the Magic of a Thousand Points 
of Light, pg 212]  
O modelo da Estátua da Liberdade, mostrado na fotografia anterior, é a versão em 
terracota construída pelo escultor maçom em 1870.  
No satanismo, virtualmente qualquer símbolo perpendicular é o falo, de modo que a tocha 
pode ser considerada como tal; na verdade, alguém até pode imaginar, pelas explicações 
anteriores, que a tocha é o falo de Lúcifer, se o ocultista realmente crê que a tocha é um 
símbolo do deus. A deusa que segura a tocha é um bom símbolo feminino. Assim, a 
Maçonaria representa o ato sexual todos os dias do ano, na baia de Nova York.  

Sexo e o Malhete Maçônico 
"O malhete é um símbolo importante na Maçonaria e na Estrela do Oriente." [Dr. C. 

Burns, Masonic and Occult Symbols (Símbolos Maçônicos e 
Ocultistas), pg 326]  
A primeira coisa que observo no símbolo do malhete é que ele 
sempre é mostrado de cabeça para baixo. Sempre achei que o 
correto seria representá-lo com a cabeça para cima. No entanto, 
não estamos pensando como um pagão, que adora ao sexo em 
todas as formas e nunca perde uma oportunidade de retratar o 
grande ato sexual.  
O autor maçom George Oliver, diz que nos tempos antigos, o 
malhete representava o martelo do deus Thor. [Oliver, Signs 
and Symbols (Sinais e Símbolos), Macoy Pubishing and Masonic 
Supply Co., 1906, pg 14] Sabemos que Thor é um antigo deus 
pagão, a quem os maçons veneram. Na verdade, Thor é parte 
da trindade pagã escadinava. [Pike, Morals and Dogma, pg 552; 
também W. L. Wilmshurst, The Masonic Initiation (A Iniciação 
Maçônica), Trismegistus Press, 1980, pg 92]  
No entanto, Albert Pike facilita a identificação de Thor para nós, 
pois na página 15 de Morals and Dogma, diz que Thor é outro 
nome para Sírius, a Estrela Flamígera, ou o Pentagrama. No 
entanto, na página 381, também diz que Thor ERA o Sol, o 
Osíris egípcio, e Kneph, o Bel ou Baal fenício. A Bíblia nos diz 
que a adoração a Baal é idêntica à adoração ao Diabo [1 Reis 
16:30-33, 22:53-54; 2 Reis 17:16] Deus condenou a adoração a 
Baal, ordenou que os sacerdotes e profetas de Baal fossem 
executados, e finalmente a exterminou totalmente de Israel 

[veja 2 Reis 10:23-28]. No entanto, aqui, a Maçonaria afirma claramente que reverencia 
a Baal.  
Voltemos, porém, ao assunto em discussão, isto é, as conotações sexuais dos símbolos 
maçônicos. O autor maçom J. S. M. Ward afirma, "Assim, vemos que o martelo ou 
malhete, e o Tau eram originariamente os mesmos, e essa é a evolução natural dos 
símbolos, pois a cruz em forma de Tau evoluiu a partir do Falo, que é o símbolo de Deus, 
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o Criador..." [Ward, Fremasonry and the Ancient Gods (Maçonaria e os Deuses Antigos), 
1921, pg 238]  
Acho muito interessante ver os autores maçons admitirem que adoram a criatura e não 
ao Criador [veja Romanos 1:25] pois isso faz em milhões de pedaços suas pretenções de 
serem cristãos. Nessa afirmação acima, vemos uma grande blasfêmia contra Deus. Aqui, 
o autor maçom diz que o Falo é um símbolo de Deus, o Criador! Em seus Dez 
Mandamentos, Deus deixa bem claro que não quer que o homem o represente por 
nenhuma criatura em todo o mundo. Em Êxodo 20, Deus dá uma lista de símbolos pelos 
quais não quer que o homem o represente. Embora o falo não esteja mencionado ali, é 
claro que Deus também não quer que o homem pense nele como um pênis!  
No entanto, Ward ainda não terminou com este assunto, e prosseguindo, explica o motivo 
pelo qual o malhete sempre é representado de cabeça para baixo. "Mas este não é o 
único lugar onde a cruz em forma de tau ocorre. Os.... malhetes são todos cruzes em 
forma de tau, e combinam em um símbolo o martelo, que é o sinal de autoridade, e a 
cruz em forma de T, o símbolo do homem ou o lado criativo da Deidade; assim, para que 
não haja qualquer engano, o T é colocado no avental do Mestre da Loja, embora de 
cabeça para baixo para ser o símbolo do esquadro e também para enfatizar o significado 
fálico." [Ibidem, ênfase adicionada]  
Quando discutimos o Triângulo e o Hexagrama, mostramos uma cruz em forma de T, 
dentro de um triângulo e um círculo. Recomendamos que você reveja a figura agora. A 
cruz em forma de T foi originalmente criada na adoração ao deus babilônio Tamuz, que 
no capítulo 8 de Ezequiel é chamada de abominação. Novamente, vemos que a Maçonaria 
está sempre se alinhando contra Deus, e a favor do paganismo de Satanás. Apesar disso, 
a máquina de propaganda maçônica continua a promover a crença contrária, de que a 
Maçonaria é cristã.  

Sexo no Final do Arco-Íris Maçônico 
O autor maçom, George Oliver diz, "É admirável que em todos os sistemas antigos de 
mitologia, o Grande Pai, ou o Princípio Masculino Generativo [Falo] era uniformemente 
simbolizado por um ponto dentro de um círculo. Esse emblema foi colocado pelos 
sacerdotes e poetas escadinavos no ponto central mais alto de um arco-íris, que na 
fábula era a ponte que levava da terra [a Vulva Feminina] ao céus [o Falo do Grande 
Pai]." [Oliver, Signs and Symbols, Macoy Publishing 
and Masonic Supply Co., pg 14; também em R. Swinburne, The Mysteries of Osiris or 
Ancient Egyptian Initiations (Os Mistérios de Osíris ou as Antigas Iniciações Egípcias, pg 
185]  
Um autor cristão explica essa afirmação um tanto obscura sobre a simbologia sexual do 
arco-íris. "Na antiga Cabala judaica ... os rabinos místicos ensinavam que o arco-íris 
representava um rito sexual. O arco nos céus era considerado o falo do deus masculino, 
que descia ao reino do útero da rainha ou da deusa. Acreditava-se que a união criava 
imensos poderes divinos." [Texe Marrs, Mystery Mark of the New Age (A Marca de 
Mistério da Nova Era), pg 97]  

Sexo na Cruz e na Coroa 
A maioria dos cristãos não teria dificuldades em aceitar a Cruz e a Coroa como um 
símbolo cristão aqui. Afinal, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo recebeu sua coroa nos 
céus após sofrer a agonia da cruz. No entanto, os maçons têm um pouco mais em suas 
mentes do que isso; têm muito sexo em seus cérebros.  
No The Masonic Report, fizemos esta descoberta: "Pergunta: O que o emblema maçônico 
da 'Cruz e da Coroa' realmente simboliza? Resposta: A 'Cruz' da Maçonaria é uma cruz 
filosófica, de acordo com o livro Morals and Dogma, de Albert Pike, página 771. É 
filosófica no sentido que representa o princípio de fecundação generativa pela tábua 
perpendicular [o Falo] e a matriz do útero da natureza, o princípio produtor feminino [a 
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Vulva], a tábua horizontal. A filosofia da cruz maçônica é totalmente fálica. A 'Cruz' 
desse emblema maçônico também é fálica, sendo a primeira emanação do Sefirot 
cabalístico..." [C. F. McQuaig, The Masonic Report, Georgia, Answer Books and Tapes, 
1976, pg 34]  
Veja o que fizeram com a preciosa cruz de Jesus Cristo! Como se atrevem a torná-la em 
um símbolo fálico? Além disso, como se atrevem a transformar a preciosa coroa de Jesus 
Cristo em um símbolo fálico? Na verdade, a Cruz foi transformada em um símbolo de todo 
o Ato Sexual - relação heterossexual - imaginando que a tábua perpendicular seja o falo e 
a horizontal seja o órgão sexual feminino!  
Um fato a observar de passagem é que essa citação foi tirada de uma publicação 
maçônica oficial e recente, de 1976, e que cita Albert Pike como um autoridade maçônica. 
Freqüentemente, recebemos mensagens de correio eletrônico de maçons afirmando que 
Albert Pike está desacreditado na Maçonaria atual, e alguns até sugerem que um Albert 
Pike 'rebelado' escreveu Morals and Dogma e Magnum Opus. Podemos ver agora que isso 
é simplesmente uma mentira destinada a confundir.  
Certamente agora você pode ver que a Maçonaria não é cristã. Segundo, pode ver que 
ela é realmente "idêntica aos mistérios antigos". Na verdade, um autor maçom teve a 
coragem de dizer que a Maçonaria é, realmente, uma Religião de Mistério. Veja: "Na 
verdade, o respeito que o maçom dá a esse número [3] sugere que nossos mistérios têm 
afinidades não somente com os ritos e cerimônias egípcias, mas com aqueles de muitas 
outras boas nações." [John T. Lawrence, The Perfect Ashlar, Inglaterra, 1912, pg 196]  
Muito obrigado, sr. Lawrence, por clarificar essa questão para nós e para todos aqueles 
que estão interessados na verdade. De acordo 
com a própria admissão deles, a Maçonaria é uma Religião de Mistérios. Toda Religião de 
Mistérios na história teve várias coisas em comum:  

1. Servia a Satanás, abertamente, na maior parte das vezes.  

2. Rejeitava o Único Deus Verdadeiro, da Bíblia.  

3. Deus trouxe cada uma dessas Religiões de Mistérios ao julgamento físico. Com a 
Maçonaria não será diferente, mas ela receberá seu julgamento junto com o 
Anticristo.  

4. As perversões sexuais desses símbolos maçônicos devem convencer a qualquer 
pessoa que a Maçonaria não é cristã.  

Verdadeiramente, o fim dos tempos está vindo sobre nós.  
Se você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, mas vive uma vida espiritual 
morna, precisa pedir perdão e renovar seus compromissos. Ele o perdoará imediatamente 
e encherá seu coração com a alegria do Espírito Santo de Deus. Em seguida, você precisa 
iniciar uma vida diária de comunhão, com oração e estudo da Bíblia.  
Se você nunca colocou sua confiança em Jesus Cristo como Salvador, mas entendeu que 
ele é real e que o fim dos tempos está próximo, e quer receber o Dom Gratuito da Vida 
Eterna, pode fazer isso agora, na privacidade do seu lar. Após confiar em Jesus Cristo 
como seu Salvador, você nasce de novo espiritualmente e passa a ter a certeza da vida 
eterna nos céus, como se já estivesse lá. Assim, pode ter a certeza que o Reino do 
Anticristo não o tocará espiritualmente. Se quiser saber como nascer de novo, vá para 
nossa Página da Salvação agora.  
Esperamos que este ministério seja uma bênção em sua vida. Nosso propósito é educar e 
advertir as pessoas, para que vejam a vindoura Nova Ordem Mundial, o Reino do 
Anticristo, nas notícias do dia a dia.  
Fale conosco direcionando sua mensagem a um dos membros da equipe de voluntários.  
Se você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, mas vive uma vida espiritual 
morna, precisa pedir perdão e renovar seus compromissos. Ele o perdoará imediatamente 
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e encherá seu coração com a alegria do Espírito Santo de Deus. Em seguida, você precisa 
iniciar uma vida diária de comunhão, com oração e estudo da Bíblia.  
Se você nunca colocou sua confiança em Jesus Cristo como Salvador, mas entendeu que 
ele é real e que o fim dos tempos está próximo, e quer receber o Dom Gratuito da Vida 
Eterna, pode fazer isso agora, na privacidade do seu lar. Após confiar em Jesus Cristo 
como seu Salvador, você nasce de novo espiritualmente e passa a ter a certeza da vida 
eterna nos céus, como se já estivesse lá. Assim, pode ter a certeza que o Reino do 
Anticristo não o tocará espiritualmente. Se quiser saber como nascer de novo, vá para 
nossa Página da Salvação   
Se você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, mas vive uma vida espiritual 
morna, precisa pedir perdão e renovar seus compromissos. Ele o perdoará imediatamente 
e encherá seu coração com a alegria do Espírito Santo de Deus. Em seguida, você precisa 
iniciar uma vida diária de comunhão, com oração e estudo da Bíblia.  
Se você nunca colocou sua confiança em Jesus Cristo como Salvador, mas entendeu que 
ele é real e que o fim dos tempos está próximo, e quer receber o Dom Gratuito da Vida 
Eterna, pode fazer isso agora, na privacidade do seu lar. Após confiar em Jesus Cristo 
como seu Salvador, você nasce de novo espiritualmente e passa a ter a certeza da vida 
eterna nos céus, como se já estivesse lá. Assim, pode ter a certeza que o Reino do 
Anticristo não o tocará espiritualmente. Se quiser saber como nascer de novo, vá para 
nossa Página da Salvação  

 


