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Esperamos que todo maçom leia este artigo antes dos demais nesta categoria. 
Existe uma organização maçônica que a maioria de vocês não conhece, 
mesmo aqueles já tenham atingido o Grau 33.  
Freqüentemente, recebemos mensagens de correio eletrônico de maçons que sentem-
se angustiados com os nossos artigos que retratam a Maçonaria como satânica. Eles 
afirmam honestamente que essa NÃO é a situação na loja em que participam; dizem 
que são maçons de Grau 32 e 33, que certamente sabem o que é e o que não é a 
Maçonaria, e afirmam categoricamente que ela não é satânica.  
Nós dois estamos certos. Vocês estão certos quando afirmam que a Maçonaria 
certamente não é satânica da forma como é praticada na sua loja. E nós estamos 
certos quando dizemos que a Maçonaria é profundamente satânica e que está 
preparando o caminho para o Anticristo.  
Mas como nós dois podemos estar certos ao mesmo tempo? Basicamente, a Maçonaria 
é uma organização dentro de uma organização. Uma organização é 
deliberadamente enganada com mentiras e levada a crer em falsas interpretações, 
enquanto a organização mais interna conhece a verdade espiritual a respeito da 
Maçonaria, e abraça-a de todo o coração, alma e mente.  

Descrição da Organização da Maçonaria 

Ouçamos o autor maçom Manly P. Hall descrever essa organização bidimensional que é 
a Maçonaria. A Maçonaria é formada de duas organizações distintamente diferentes, 
uma visível, e a outra invisível. Hall descreve essa organização de dois níveis: [Hall foi 
honrado pelo The Scottish Rite Journal, que o chamou de "O Ilustre Manly P. Hall', em 
setembro de 1990, e também de 'O Maior Filósofo da Maçonaria', dizendo,” O mundo é 
um lugar muito melhor por causa de Manly P. Hall, e somos melhores pessoas for 
termos conhecido a ele e a sua obra"]. Isto foi o que Manly P. Hall escreveu:  
"A Maçonaria é uma fraternidade dentro de uma fraternidade - uma organização 
exterior que esconde uma irmandade interior dos eleitos.... é necessário estabelecer a 
existência dessas duas ordens separadas, porém independentes, a visível e a outra 
invisível. A sociedade visível é uma esplêndida camaradagem de homens 'livres e 
aceitos' que reunem-se para dedicarem seu tempo às atividades éticas, educacionais, 
fraternais, patrióticas e humanitárias. A sociedade invisível é uma fraternidade secreta 
e augustíssima [de majestosa dignidade e grandiosidade], cujos membros dedicam-se 
ao serviço dos arcanos [segredos, mistérios]." [Lectures on Ancient Philosophy, Manly 
P. Hall, pg 433]  
Muitos homens bem intencionados são membros dessa sociedade visível sem saberem 
absolutamente nada da sociedade invisível. Na verdade, Albert Pike, um dos mais 
importantes autores maçons, teve algumas coisas a dizer sobre os irmãos da 
sociedade visível: "A Maçonaria, como todas as religiões, todos os mistérios, o 
Hermetismo, e a Alquimia, esconde seus segredos de todos, exceto dos adeptos e 
sábios, ou eleitos, e usa falsas explicações e falsas interpretações sobre seus símbolos 
para enganar aqueles que merecem somente ser enganados; para esconder a verdade, 
que chama de Luz, e afastá-los dela." [Morals and Dogma (leia a resenha), pg 104-5, 
Terceiro Grau].  
Pike diz que a Maçonaria é uma religião, da ordem dos mistérios satânicos, da mesma 
categoria que a Filosofia Hermética e a Alquimia! A Maçonaria esconde seus 
segredos dos irmãos que estão na sociedade visível exterior, independente do grau 
deles; somente os eleitos na sociedade invisível interna é que conhecem a verdade. Os 
pobres irmãos na sociedade visível recebem uma dieta de "falsas explicações e 
falsas interpretações" de seus símbolos “- Por que razão? Esses pobres homens na 
sociedade visível” merecem somente ser enganados ““.  
Se, no início de sua participação na Maçonaria, um homem demonstra venerar Jesus 
Cristo, ele será imediatamente colocado na sociedade visível e nunca aprenderá a 
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verdade. Nunca será considerado um adepto, ou um sábio, ou um dos eleitos, pois 
esses termos são reservados somente para os membros da sociedade invisível. Ele 
será um daqueles que aprendem mentiras sobre as doutrinas da Maçonaria e que 
deliberadamente, recebem falsas explicações sobre seus símbolos, para que 
simplesmente PENSEM que conhecem a verdade.  
Em seguida, Pike completa suas instruções sobre o engano intencional dos membros 
da sociedade visível, dizendo, "Portanto, a Maçonaria zelosamente esconde seus 
segredos e leva os intérpretes presunçosos ao erro." [Ibidem, pg 105]  
Os membros da sociedade visível são chamados de ´massas' e constituem 95% de 
toda a Maçonaria. Ouça o que Albert Pike diz sobre a verdade da organização para as 
'massas': "Um Espírito que ama a sabedoria e contempla a Verdade que está por 
perto, é forçado a disfarçar-se, para induzir as multidões a aceitá-la.... O povo precisa 
de ficções, e a Verdade torna-e mortal para aqueles que não são fortes o suficiente 
para contemplá-la em todo seu fulgor." [Morals and Dogma, pg 103 Terceiro Grau, 
ênfase adicionada]  
Se uma pessoa não é capaz de aceitar a verdade que o núcleo interno e invísível da 
Maçonaria realmente adora e serve a Satanás, então essa verdade se tornaria "mortal" 
para ela. Portanto, "as ficções são necessárias" para que os maçons visíveis não 
fiquem tão desnorteados que deixem a Maçonaria e exponham seus segredos internos.  
Há um pequeno parágrafo que define correta e concisamente o coração e a alma da 
fraternidade invisível da Maçonaria. Vejamos mais uma citação de Manly P. Hall:  
"Quando o maçom aprende que o segredo para o guerreiro é a correta aplicação do 
dínamo do poder da vida, ele aprendeu o mistério de sua Arte. As energias ardentes 
de Lúcifer estão em suas mãos e antes que ele possa avançar para a frente e para 
cima, precisa provar sua capacidade de aplicar corretamente a energia." [The Lost Key 
to Freemasonry, Manly P. Hall, publicado pela Macoy Publishing and Masonic Supply 
Company, Richmond, Virgínia, 1976, ênfase adicionada]  
O Scottish Rite Journal, elogiou Manly P. Hall em 1990, como "O Maior Filósofo da 
Maçonaria". Um maçom de Grau 32 escreveu-me dizendo que ele nunca tinha ouvido 
falar de Manly P. Hall; porém você pode ver que o livro dele foi publicado pela editora 
Macoy Publishing. A única razão porque esse maçom de grau elevado nunca tinha 
ouvido falar de Manly P. Hall é que Hall é um líder da Fraternidade Invisível, enquanto 
esse maçom que me escreveu participava da Fraternidade Visível!  
Esta é a Maçonaria invisível, sobre a qual você foi mantido na ignorância durante todo 
este tempo! Para verificar melhor esse fato, encorajo-o a ir ao site da editora e 
distribuidora de livros da Maçonaria invisível, Kessinger´s Freemasonry and Occult 
Publishing; essa editora publica todos os livros maçônicos antigos da sociedade 
invisível e que eram muito secretos no passado. O endereço na Internet é 
http://www.kessingerpub.com/. Verifique os assuntos listados na parte inferior da 
página inicial, observando os temas extremamente satânicos e anticristãos que 
formam a Fraternidade Invisível! Listamos alguns desses assuntos a seguir, conforme 
o site da editora Kessinger os relaciona, mas introduzindo nossos comentários:  
Adivinhação [proibida na Bíblia]; Adoração da Natureza [a adoração ao sol é a 
adoração mais básica na Maçonaria invisível]; Adoração à Serpente [a Maçonaria 
não apenas é uma religião, como também adora a Serpente, na verdade, o próprio 
Satanás]; Alquimia; Astrologia [proibida na Bíblia]; Auto-Sugestão; Religiões 
Antigas; Babilônia; Blavatsky, Helena P. [uma das mais satânicas praticantes de 
magia negra de todos os tempos, autora de livros da Sociedade Teosófica; seus 
ensinos foram estudados por Adolf Hitler e forneceram a base para o holocausto 
judaico]; Budismo; Cabala [reinterpretação satânica do Antigo Testamento]; 
Caldeus [os mistérios babilônicos e caldeus foram aniquilados por Deus por causa do 
severo satanismo; os mistérios de babilônia também são condenados no livro do 
Apocalipse]; Carma [doutrina satânica baseada na Reencarnação]; Clarividência 
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[totalmente satânica e proibida na Bíblia]; Consciência do Amor e do Sexo 
[completamente satânica]; Consciência Cósmica [satânica]; Cores e Sons 
[criticamente importante no satanismo]; Corpo Astral [prática satânica]; 
Cristianismo Esotérico [redefinição das doutrinas cristãs]; Druidismo e Celtas 
[elevaram os sacrifícios humanos aos mais alto níveis]; Doutrinas Orientais; 
Evolução [e você achava que a Maçonaria era compatível com o verdadeiro 
cristanismo]; Falicismo [adoração do membro sexual masculino ereto!]; Física 
Transcendental; Geomancia e Gematria [satânica]; Gnosticismo [o apóstolo 
Paulo combateu essa doutrina em suas epístolas]; Hermetismo; Hipnotismo; 
Interpretação pela Bola de Cristal [proibida na Bíblia]; Islã; Leitura da Sorte 
[proibida na Bíblia]; Leitura de Cartas; Misticismo Cristão [este é o "cristianismo" 
da Maçonaria, onde todas as doutrinas são reinterpretadas]; Magia [proibida na 
Bíblia]; Quiromancia [adivinhação satânica por meio da leitura das mãos]; 
Reencarnação; Sociedade Rosa-Cruz [totalmente satânica]; Santo Graal [alegoria 
satânica para preparar o Anticristo]; Tarô [adivinhação proibida na Bíblia]; Telepatia 
[comunicação satânica sem o uso de linguagem audível]; Zoroastrismo [seita 
satânica destruída por Deus no Antigo Testamento].  
Aqui está é o coração e a alma da fraternidade interna e invisível. A parte 
absolutamente mais negra desse coração é o falicismo, a adoração do órgão sexual 
masculino ereto. O obelisco é o principal símbolo dessa adoração, e é a razão por que 
vemos obeliscos por toda a parte associados com a Maçonaria! Já é hora de deixar de 
ser enganado, você não acha?  
Veja o que Albert Pike disse a respeito dos obeliscos: "Daí a importância do falo, ou de 
seu substituto inofensivo, o obelisco, erguido como um emblema da ressurreição pelo 
túmulo da Deidade enterrada...." [Moral and Dogma, pg 393] Agora, você sabe qual é 
a explicação para os obeliscos nos túmulos dos maçons, pois é "um emblema da 
ressurreição da Deidade enterrada"; o maçom que faz parte da sociedade invisível 
acredita que está se transformando em um deus ao longo de sua vida, de modo que o 
obelisco em seu túmulo é simplesmente a manifestação visível dessa crença.  
Os obeliscos foram criados originalmente pelos Mistérios Egípcios, e são mencionados 
na Bíblia. Veja: "...o rei Jeú disse aos guardas e aos capitães: Entrai, feri-os, que 
nenhum escape. Feriram-nos ao fio da espada; 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 o dia de hoje. 
Assim exterminou Jeú de Israel a Baal." [2 Reis 10:25-28]  
O Deus Todo-Poderoso ordenou que os obeliscos satânicos fossem queimados, mas 
somente após o rei Jeú executar os adoradores do obelisco, também conhecidos como 
adoradores de Baal. Assim, a Maçonaria invisível dedica-se à adoração aos obeliscos, 
que foi punida por Deus com a pena de morte. Tenha isso em mente na próxima vez 
que você contemplar o obelisco no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, ou qualquer 
outro, como na cidade de Washington, ou na Praça de São Pedro, em Roma!  
Finalmente, a adoração à serpente leva diretamente ao Inferno, pois Satanás é 
quem está por trás dessa forma de adoração. Esa é a fraternidade invisível da 
Maçonaria e aposto que você nunca soube que ela existia.  
Agora que você sabe tudo isso, encorajo-o a ler os artigos da The Cutting Edge nesta 
categoria no site A Espada do Espírito, entendendo que eles tratam da organização 
interna invisível. Lembre-se disto: não queremos ficar batendo boca com ninguém, 
este site não tem salas de bate-papo, nem estou tentando ganhá-lo para o nosso lado. 
Sua alma preciosa é que está em jogo aqui; você está participando na mais maligna e 
enganosa organização que existe no mundo. Sua participação na fraternidade visível 
dá aos demônios o direito legal de afligi-lo, e causar grandes sofrimentos e tristezas, 
mesmo que você seja totalmente ignorante a respeito da fraternidade interna.  
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Sua alma eterna está em jogo; separe um tempo para ler nossos artigos com a maior 
atenção e tendo seus 'olhos espirituais' abertos.  
David Bay, diretor da Cutting Edge Ministries 
Patrocinado por: Clemar Gonçalves - Brasília DF 
A Espada do Espírito: http://www.espada.eti.br/free001a.asp  
 
 


