O PLANO DEMONÍACO DE

ALBERT PIKE
PAR A A IMPLEMENTAÇÃO DA

NOVA ORDEM MUNDIAL
Albert Pike foi o Grande Comandante da Maçonaria norte-americana de 1859-1891.
Durante seu mandato, teve uma visão de como a Nova Ordem Mundial poderia ser
estabelecida. O Plano previa três guerras mundiais. A Primeira e a Segunda Guerra
Mundial ocorreram exatamente conforme previsto. O Plano prevê que o Anticristo
surgirá a partir da fumaça, poeira e destruição causada por uma Terceira Guerra
Mundial, que será travada entre árabes e israelenses. Essa guerra agora está
iminente!!
A Nova Ordem Mundial está chegando! Você está preparado?
Compreendendo o que realmente é essa Nova Ordem Mundial, e como está
sendo implementada gradualmente, você poderá ver o progresso dela nas
notícias do dia a dia!! Aprenda a proteger a si mesmo e aos seus amados!
Agora você está na
THE CUTTING EDGE
Já falamos muitos sobre Albert Pike em outros arquivos em que examinamos em
detalhes seu monumental guia de ensino maçônico intitulado MORALS AND DOGMA
OF THE ANCIENT AND ACCEPTED SCOTTISH RITE OF FREEMASONRY Pike foi o
Grande Comandante da Maçonaria norte-americana de 1859-1891. Durante seu
mandato, teve uma visão global do que a Maçonaria poderia alcançar, e usou seu
imenso intelecto para cumprir essa visão. Conseqüentemente, ele foi considerado o
maior líder maçom do seu tempo e, talvez, o maior de
toda a história.
Antes de avançarmos no nosso estudo, vamos
aprender alguns fatos biográficos sobre Albert Pike.
Ele foi um herói confederado na Guerra Civil
Americana e tornou-se líder da Maçonaria no país após
a guerra. Pike é considerado o maior líder da
Maçonaria de todos os tempos, pois:
•

Era reconhecidamente um gênio;

•

Falava 16 idiomas fluentemente;

•

Formou-se pela Universidade de Harvard;

•

Alcançou a patente de General-de-Brigada do
Exército Confederado na Guerra Civil;
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•

Conhecia perfeitamente o sistema ocultista judaico, a Cabala, o sistema
fundamental da Nova Ordem Mundial.

Albert Pike assumiu a liderança da Maçonaria nortista, fez sua base no "Templo da
Compreensão", na capital Washington, situado treze quarteirões ao norte da Casa
Branca e em linha reta ao grande obelisco maçônico chamado Monumento a
Washighton [Conheça maiores detalhes lendo o artigo N1040, "Símbolos Maçônicos de
Poder na Capital Washington"]. Quando Andrew Johnson sucedeu Abraham Lincoln,
Pike tinha acesso irrestrito à Casa Branca, pois Johnson era maçom.
A tremenda visão de Albert Pike sobre qual poderia ser o futuro global da Maçonaria
mais o fato de ter os ouvidos do Presidente dos EUA, colocaram a Maçonaria norteamericana na liderança na força propulsora para a Nova Ordem Mundial. Durante o
período de tempo que vai do presidente Johnson até Harry S. Truman, muitos
presidentes foram maçons, ao mesmo tempo em que progresso real e concreto estava
sendo feito para avançar os objetivos globais da Nova Ordem Mundial. Considere os
presidentes nesse período de tempo:
•

Andrew Johnson, 1865-1869

•

James Garfield, 1881

•

William McKinley, 1897-1901

•

Theodore Roosevelt, 1901-1909

•

William Howard Taft, 1909-1913

•

Warren G. Harding, 1921-1923

•

Franklin Delano Roosevelt, 1933-1945

•

Harry S. Truman, 1945-1953

Assim, no período de tempo pivô desde a Guerra Civil até o início da Guerra Fria, em
muitos desses anos houve um maçom ocupando o cargo de presidente. Para ser exato,
no período de tempo de 1865-1953, um período de 88 anos, presidentes que eram
maçons ocuparam a Casa Branca por 44 desses anos! Se você ouvir nosso Seminário 2
[que pode ser adquirido em fitas cassetes no site da The Cutting Edge], verá que os
ocultistas colocam grande fé nos números. Onze é um de seus números mais
sagrados, e as multiplicações de 11 também são sagradas. Essa é uma das razões por
que os maçons reverenciam o número 33, pois é o número “sagrado”: 11 vezes
3, o número da trindade. [Temos um tratado completo sobre o assunto da Crença
Ocultista em Números nos artigos CE1024 e CE1070, disponíveis no site da The
Cutting Edge. Nota de A Espada do Espírito: Esses dois artigos não estão
traduzidos; no entanto, um terceiro artigo, N1478, "33 33 33 = 666: O Raciocínio
Satânico da Nova Ordem Mundial", trata dos mesmos assuntos.]
Lembre-se simplesmente disto sobre o poder e capacidade de os ocultistas atingirem
seus objetivos:
1. O poder deles é sobrenatural, mas é luciferiano.
Abra sua Bíblia em Jó 1:6, para ver a capacidade sobrenatural de Satanás causar
estragos neste mundo. "E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se
perante o SENHOR, veio também Satanás entre eles. Então o SENHOR disse a
Satanás: Donde vens? E Satanás respondeu ao SENHOR, e disse: De rodear a terra, e
passear por ela."
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A resposta de Satanás a Deus foi, "De rodear a terra, e passear por ela." Isso é
incrível, mesmo para os padrões modernos, pois pensamos que a Terra seja muito
grande. No entanto, para Satanás, a Terra não é muito grande, pois ele pode rodeá-la
e passear por ela. A figura aqui é como a de um jardim; você certamente pode ir de
um lado a outro e passear por um pequeno jardim, não pode? Para você, o jardim não
é um lugar muito grande e você é o dono indiscutível dele. Similarmente, a Terra é
assim para Satanás. Para esse demônio sobrenatural, a Terra é realmente um lugar
pequeno, e seus habitantes humanos estão vulneráveis a ele. Nós, humanos, não
entendemos o poder de Satanás e de suas hordas demoníacas, pois não somente eles
são mais fortes que qualquer ser humano, mas odeiam a humanidade com fervor, por
que fomos criados "à imagem e semelhança de Deus". Isso me traz ao Ponto 2 em
minha discussão sobre o poder e a capacidade dos ocultistas atingirem seus objetivos.
2. Deus controla até mesmo as hordas demoníacas e o líder delas, Satanás.
Deus controla os eventos mundiais. Satanás e suas hordas de demônios não podem
fazer nada que não seja permitido por Deus. Quando Deus força Satanás a manipular
seus agentes humanos para realizar alguma coisa que cumpra a profecia bíblica, Deus
recebe a glória. É por isso que Deus disse tão enfaticamente, referente ao
cumprimento das profecias, "Buscai no livro do SENHOR, e lede; nenhuma destas
coisas faltará com a sua companheira; porque a minha boca tem ordenado, e o seu
espírito mesmo as tem ajuntado."[Isaías 34:16] Em outras palavras, todas as
profecias que saíram da boca de Deus serão cumpridas.
Agora, vamos retornar a um dos maiores ocultistas da história, Albert Pike. Como a
maioria dos ocultistas, Pike tinha espíritos-guia sobrenaturais, que lhe ensinavam
"Sabedoria Divina" sobre como atingir a Nova Ordem Mundial. Um 'espírito-guia' é um
'ser' que vem ao encontro de alguém que tenha se envolvido na prática do ocultismo;
no entanto, compreenda que muitas pessoas que praticam as religiões da Nova Era
não vêem isso como uma coisa má. Na verdade, elas rebatem veementemente,
dizendo que ficam repletas de alegria e de felicidade com a interação com seus
"espíritos-guia", não percebendo que estão sendo temporariamente enganadas por
Satanás que, juntamente com seus demônios, pode aparecer como anjo de luz para
enganar ["E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz.
Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça; o
fim dos quais será conforme as suas obras." – (2 Coríntios 11:14-15]
Assim, Pike recebeu uma visão demoníaca, descrita em seguida. Em 22 de janeiro de
1870, Albert Pike e GUISEPPE MAZZINI, um de seus co-conspiradores
internacionais, publicaram o Plano para estabelecer a NOVA ORDEM MUNDIAL.
Esse plano foi mantido em grande segredo, revelado dentro dos círculos da Maçonaria,
desde o tempo de sua concepção, somente aos outros conspiradores Iluministas
ocultistas. [Essa informação foi obtida em um livro escrito por um ex-luciferiano
Iluminista, Doc Marquis. O nome do livro é Secrets of the Illuminati e revela muitos
detalhes ocultos que antigamente só eram conhecidos dos Iluministas.
O Plano secreto de Pike para controlar o mundo previa a necessidade DE TRÊS
GUERRAS MUNDIAIS. Pare aqui por um momento para lembrar a data dessa
predição: 22 DE JANEIRO DE 1870. Essa data é 44 anos antes do início da Primeira
Guerra Mundial. Uma vez que você compreenda os fatos que vamos compartilhar e
perceba a extensão do tempo entre essa predição e o início do seu cumprimento,
poderá compreender como forças sobrenaturais estavam realmente em controle. Além
disso, 22 de janeiro de 1870 também tem significado ocultista. O número 22 é um
dos três números primários importantes para os ocultistas [11, 22 e 33].
O Plano de Pike de derrubar a Velha Ordem Mundial baseada no cristianismo e
estabelecer a satânica Nova Ordem Mundial previa a necessidade de guerra. No
entanto, essa guerra não seria o tipo de guerra com o qual o mundo estava habituado
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a ver. Essa guerra deveria ser em uma escala muito maior do que já registrada
na história. Seria uma guerra mundial, global.
Os detalhes desse Plano de Pike [de 22 de janeiro de 1870] de três Guerras
Mundiais para estabelecer a Nova Ordem Mundial são como segue: (Ao ler essa
“previsão” demoníaca, lembre-se do conceito ocultista da Tese batalhando contra a
Antítese para produzir um novo sistema, chamado Síntese. A Primeira e a Segunda
Guerra Mundial foram travadas para estabelecer a Antítese, e criar a Guerra Fria,
aquele "conflito controlado ou ameaça de conflito" que produziria o novo sistema, a
Síntese.)
1. A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL foi planejada para permitir que o governo
czarista na Rússia fosse totalmente derrubado. O novo governo russo foi previsto como
ateísta e militarista. Além disso, Pike especificou que esse novo governo russo seria
comunista. Karl Marx tinha publicado seu Manifesto Comunista em 1848,
exatamente 22 anos antes dessa profecia ocultista por meio de Albert Pike. Não é
interessante que o número ocultista 22 continue aparecendo? Os números múltiplos,
44 e 66 também aparecem, como veremos em instantes.
A história registra que essa Primeira Guerra Mundial realmente ocorreu como descrito.
As potências ocidentais na Europa, em conjunto com os EUA, financiaram a expedição
de Lênin até a Rússia, financiaram seu governo, e depois disso, financiaram o
comunismo russo pelo menos uma vez a cada década dali para a frente.
2. A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL foi prevista para originar entre a Grã-Bretanha e
a Alemanha. Entretanto, um dos resultados planejados dessa guerra era fortalecer o
novo governo comunista russo, para que ele enfraquecesse e destruísse os outros
governos e religiões.
A história registra novamente que a Segunda Guerra Mundial, realmente cumpriu esse
objetivo. A guerra iniciou quando a Alemanha invadiu a Polônia, fazendo com que a
Grã-Bretanha declarasse guerra à Alemanha. Em breve, a trinca de potências
envolveu-se nessa guerra. Os ocultistas de Magia Negra aliaram-se quando a
Alemanha firmou um pacto com a Itália e com o Japão; os ocultistas de Magia Branca
aliaram-se quando a Grã-Bretanha uniu-se com os EUA e com a Rússia. Não se
engane; essa guerra ocorreu entre duas forças da Nova Ordem Mundial, a aliança
"maligna" das Potências do Eixo, e a aliança "boa" das Potências Aliadas; a guerra foi
entre as forças de Magia Negra contra as forças da Magia Branca.
Certamente, a visão de Pike da Segunda Guerra Mundial transformar o comunismo
russo em uma superpotência foi cumprida em um nível surpreendente. Os
historiadores sempre ficaram perplexos e nunca conseguiram compreender por que
Churchill e Roosevelt entregaram toda a Europa Oriental aos soviéticos, se a
preponderância de poder estava contra eles. Claramente, quando Roosevelt e Churchill
cederam toda a Europa oriental aos russos, o governo comunista da Rússia, agora
conhecido como URSS [União das Repúblicas Socialistas Soviéticas], completou sua
transição para superpotência, exatamente como previsto na visão de Pike. E, não nos
esqueçamos que a Segunda Guerra Mundial deu à Rússia capacidades que ela não
possuía antes da guerra. Não somente criamos as forças militares russas em um nível
aterrorizador, mas também construímos fábricas inteiras ao leste de Moscou, que
deram à Rússia uma grande base industrial. Embora a Rússia tenha pago muito alto
em vidas humanas durante a guerra, emergiu do conflito como uma superpotência.
Graças a Roosevelt, a Rússia agora tinha um reino para acompanhar sua nova base
militar e industrial.
Agora, você sabe que o maçom Franklin Delano Roosevelt deu esse território à
Rússia simplesmente e somente por que estava sendo fiel à visão de Pike em
1870! Você nunca lerá essa verdadeira história em nenhum de seus livros!!
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3. A TERCEIRA GUERRA MUNDIAL foi prevista para ser entre o JUDAÍSMO e o
ISLAMISMO. Essa profecia é incrível sob muitos aspectos, começando com o fato de
essa profecia sobre uma Terceira Guerra Mundial ter sido feita EM 1870, quando
Israel ainda não existia como país.
Observe os eventos em Israel atentamente, pois o capítulo final está sendo escrito ali.
Os 'espíritos-guia' demoníacos da Maçonaria, dos líderes do Plano da Nova Ordem
Mundial, estão planejando uma Terceira Guerra Mundial, que se iniciará entre Israel
e seus vizinhos árabes e se alastrará para todo o mundo. Literalmente, do meio da
fumaça e da destruição dessa Terceira Guerra Mundial, o ANTICRISTO
ENTRARÁ EM CENA!
Portanto, podemos colocar grande ênfase e credibilidade nessa visão demoníaca da
Terceira Guerra Mundial. Do meio da fumaça e da destruição provocadas por
essa guerra, o Anticristo surgirá caminhando triunfantemente, para colocar
um fim na guerra e finalmente anunciar as palavras "Paz e Segurança". No
entanto, como diz I Tessalonicenses 5:1-4, quando as pessoas estiverem dizendo isso,
haverá uma repentina destruição.
Observe os eventos no Oriente Médio. O Anticristo aparecerá durante essa planejada
Terceira Guerra Mundial. O cenário já está armado. A visão demoníaca de Albert Pike
sobre a necessidade de três guerras mundiais para implantar a Nova Ordem Mundial
está quase no final. Agora, você sabe por que tivemos uma quantidade tão grande de
guerras e de ameaças de guerra no século XX! Verdadeiramente, Jesus Cristo estava
totalmente correto quando disse, em Mateus 24:6 que guerras e rumores de guerra
caracterizariam os últimos dias antes do aparecimento do Anticristo!
Lembre-se também de Apocalipse 17:17, que diz:
"Porque Deus tem posto em seus corações, que cumpram o seu intento, e
tenham uma mesma idéia, e que dêem à besta o seu reino, até que se
cumpram as palavras de Deus."
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USA (1039 bombas)
União Soviética (718 bombas)
França (198 bombas)
China (45 bombas)
Great Britain (45 bombas)
India(3 bombas)
Pakistão (2 bombas)

Total:
2050 bombas nucleares detonadas em
todo o globo!!!
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