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“Toda a terra tinha uma só língua e as mesmas palavras. 

Ora, aconteceu que, emigrando do Oriente, encontraram 

uma planície na região da Suméria e ali se estabeleceram 

(os filhos de Noé, depois do Dilúvio). E disseram uns aos 

outros –‘Vamos! façamos tijolos e cozamo-los ao fogo’. E 

serviram-se dos tijolos como pedra; e o betume lhes 

serviu de cimento. E disseram ainda –‘Mãos à obra! 

Construamos uma cidade e uma Torre, cujo cimo chegue 

até o Céu; e faremos para nós um monumento para não 

nos dispersarmos sobre toda a terra’. 

E JAVEH desceu para ver a cidade e a Torre que os filhos 

dos homens haviam construído, e disse:  

-“Eis aí! São todos  um só povo e uma só língua, e essa é a 

primeira empresa que realizam; doravante não lhes será 

difícil  fazer tudo o que lhes vier à mente. Vamos! 

Desçamos e confundamos ali sua língua, de sorte que não 

se entendam uns aos outros”.(Gênesis) 

 

“E OS HOMENS 

CONSTRUÍRAM UMA 

TORRE PARA SUA PRÓPRIA 

GLÓRIA. ESQUECERAM-SE 

DA GLÓRIA DE DEUS, E 

CONSTRUÍRAM 

MONUMENTOS À SUA 

PRÓPRIA”. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=a+torre+de+babel&source=images&cd=&cad=rja&docid=vN9ZscEyHlE7DM&tbnid=vNH_SmdcAXQksM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsombradoonipotente.blogspot.com%2F2012%2F08%2Fa-torre-de-babel.html&ei=kX8WUvj7O4es9ASxqIGgDg&bvm=bv.51156542,d.eWU&psig=AFQjCNGmtLgNwtFjn9R1VDGq5FyIrAOwFQ&ust=1377292478947611
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   A TORRE  

O caminho de Netzah a Hod estava presenciando a 

conversa de três jornadeiros. Um Mestre, um 

Companheiro e um Aprendiz. O Mestre conduzia os 

outros dois, como é devido nos Caminhos da Arte. Disse: 

-“Amigos, logo encontraremos os dois Anjos deste 

Caminho: Haniel e Gabriel. Eles nos dirão sábias palavras 

que nos servirão de orientação em Malkuth. Como 

Mestre Construtor sei que tudo que conseguirmos 

aprender com eles nos será de grande valia”. 

-“Estamos felizes por poder aprender com Mestres tão 

excelentes quanto Haniel e Gabriel”. – responderam os 

dois amigos. “Nada é tão precioso quanto o aprendizado 

com um Mestre competente” . 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=a%20torre%20do%20tarot&source=images&cd=&cad=rja&docid=nf98pP9hesVl_M&tbnid=0B10g0XPZpSGxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.tarotdatransformacao.com.br%2F2011%2F02%2Farcano-xvi-torre.html&ei=noAWUoGwMYXO9QSruoHQBQ&bvm=bv.51156542,d.eWU&psig=AFQjCNFf4rQOC3p1NHMp_8JK14VAboiGkQ&ust=1377292770495696
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=a%20torre%20do%20tarot&source=images&cd=&cad=rja&docid=nf98pP9hesVl_M&tbnid=0B10g0XPZpSGxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.tarotdatransformacao.com.br%2F2011%2F02%2Farcano-xvi-torre.html&ei=noAWUoGwMYXO9QSruoHQBQ&bvm=bv.51156542,d.eWU&psig=AFQjCNFf4rQOC3p1NHMp_8JK14VAboiGkQ&ust=1377292770495696
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=a%20torre%20do%20tarot&source=images&cd=&cad=rja&docid=e7i-Kn3kO_aCgM&tbnid=79tjW_1F0jGi9M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.clubedotaro.com.br%2Fsite%2Fm32_16_torre.asp&ei=lZMWUprECoyC9QTsy4DIAg&bvm=bv.51156542,d.eWU&psig=AFQjCNFf4rQOC3p1NHMp_8JK14VAboiGkQ&ust=1377292770495696
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-“E sabemos que seremos eternos Aprendizes”, - tornou a 

falar o Mestre. 

-“O Rei vive!” – falaram em coro duas vozes que 

assomaram na estrada. 

-“O Rei vive!” – responderam em uníssono os três 

construtores. 

 Gabriel e Haniel apareciam envoltos em um halo 

brilhante, devido ao conhecimento profuso de que se 

tornaram canais para transmitir aos amigos construtores. 

-“Vamos às apresentações, meus amigos” – disse Gabriel. 

“E instruiremos vocês nos Segredos do Rei”. 

-“Eu desbasto a pedra bruta, por isso me chamam de 

Aprendiz”. 

-“Sereis sempre aprendizes, pois diversamente de nós, 

Anjos, vosso conhecimento não é limitado por vossa 

função” – disse Haniel. 

-“Eu sigo a Estrela Flamejante, por esse motivo sou 

conhecido como Companheiro da Arte”. 

-“Conhecereis a verdadeira Estrela Flamígera quando 

fordes introduzido na Câmara do Rei” – falou Gabriel. 

-“Eu procuro desvendar o conhecimento possível sobre a 

Morte, e sondo os ciclos e transformações da matéria; é 

por isto que sou chamado Mestre”. 
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-“Muito bem, amigos, eu sou HANIEL, aquele que anuncia 

a Vitória aos porfiadores que saem vencedores do 

combate. Sou eu quem entrega a coroa de louros e os 

troféus  com que são premiados os mortais que se 

elevam  e são exaltados no Caminho da Arte”. 

-“E eu sou GABRIEL, o anunciador dos tempos cumpridos 

para a Criação, a Elevação e a Exaltação de um 

Construtor”. 

-“É bom guardar o segredo do Rei: tendes cumprido esse 

vosso compromisso?” 

-“Desde que dei os primeiros passos, como criança, no 

Caminho do Aprendiz, Haniel”. 

-“Assim o tenho feito. E muito mais ainda quando desci a 

Escada em Caracol, meu bom Haniel”. 

-“Como Aprendiz, desbastei a Pedra Bruta; como 

Companheiro da Arte vi a Estrela Fulgurante. Agora, como 

Mestre, sigo o caminho que leva à Morte para conhecê-la 

e encontrar Deus. Em todas essas fases, meus lábios não 

desmentiram a promessa que fiz diante da Ara de ser 

solidário aos Irmãos, e guardar o Segredo do Rei, Mestre 

Haniel”. 

-“Pois muito bem. Se assim tendes agido, sois bons 

construtores, e bem mereceis entrar na Sala do Trono”, -

afirmou Gabriel. 
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APRENDIZ  -        COMPANHEIRO  -          MESTRE – 

 

 

A MAÇONARIA É UMA SOCIEDADE DE MISTÉRIOS QUE 

HERDOU O SEGREDO DOS CONSTRUTORES DAS GUILDAS 

DE OPERÁRIOS E ARTESÃOS DA IDADE MÉDIA.    
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 Tomando a palavra, Haniel falou: 

-“Os construtores remontam à aurora da humanidade; 

contudo, não é fácil traçar sua História desde o princípio. 

Até mesmo por terem um conhecimento que deviam 

proteger, não temos nenhuma certeza de quais eram os 

rituais, nomes, graus, sinais de reconhecimento, palavras 

e toques que usavam nossos mais remotos antepassados. 

Contudo, as obras deixadas por eles atestam o 

conhecimento da Arte e uma organização sem a qual não 

teria sido possível fazer tais monumentos”. 

-“Parece bastante possível que uma sólida teoria e prática 

a respeito do planejamento e da execução dos grandes 

monumentos foi passada pelos Construtores de 

Civilizações – Os Atlantes – para as antigas culturas da 

China, Índia, Mesopotâmia e Egito” – completou Gabriel. 

-“A Tradição Oculta fala de uma antiga cidade localizada 

no Oceano Pacífico, a Lemúria. É mito, ou verdade, 

Haniel?” – inquiriu o Mestre. 

-“Há muitos vestígios do Continente Perdido de Mu –

respondeu o Anjo – e não podemos fechar os olhos para 

tais vestígios. Um coronel reformado do exército inglês, 

James Churchward, pesquisou e nos legou por escrito 

muita coisa sobre Lemúria. Eu vos remeto para a leitura 

deste pesquisador, caro Mestre”. 
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 Nesta obra, o autor parte de uma premissa, de que 

Mu  teria sido um Continente habitado por uma 

supercivilização, a qual explorava a energia do fundo do 

mar.  Passaram-se as Eras, e em dado momento, o 

sistema de exploração da energia do centro da Terra 

começou a falhar. Não sendo capazes de controlar as 

forças telúricas, o Conselho de Mu esperou de braços 

cruzados a catástrofe iminente. Mu foi tragada pelas 

gigantescas ondas do Oceano Pacífico, e sua população 

desapareceu do nosso planeta. 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=o+continente+perdido+de+mu&source=images&cd=&cad=rja&docid=ToDGl77Abf1aKM&tbnid=FB0JjFiVNBxwGM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fproduto.mercadolivre.com.br%2FMLB-479010263-livro-o-continente-perdido-de-mu-james-churchward-_JM&ei=hakXUvmlL4_g8wTn3oEg&bvm=bv.51156542,d.eWU&psig=AFQjCNF96yofLclv74O7loOyigR0ihemVg&ust=1377368748025799
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=o+continente+perdido+de+mu&source=images&cd=&cad=rja&docid=ToDGl77Abf1aKM&tbnid=FB0JjFiVNBxwGM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fproduto.mercadolivre.com.br%2FMLB-479010263-livro-o-continente-perdido-de-mu-james-churchward-_JM&ei=hakXUvmlL4_g8wTn3oEg&bvm=bv.51156542,d.eWU&psig=AFQjCNF96yofLclv74O7loOyigR0ihemVg&ust=1377368748025799
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 É claro que nossos amigos Anjos sabiam toda a 

verdade sobre a Lemúria; mas o melhor método para o 

aprendizado consiste em dar uma pista como estímulo e 

deixar o resto a cargo do estudioso. Minha própria 

curiosidade sobre o assunto fez-me perceber que os 

roteiristas de Hollywood mesclaram a história da Lemúria 

com a estória do Super-homem, transferindo para 

Krypton o que de fato aconteceu na Terra. 

“Caminhada Filosófica 

Jota e suas circunstâncias 

 

Man of Steel (2013) SUPERMAN 
 

 Conta a história da destruição de Krypton, a vinda do bebê 

para a terra, assim como a do General Zod, o líder militar que 

promove um golpe de estado pouco antes da destruição do planeta 

e termina exilado. Superman tem então que enfrentá-lo e impedir 

que transforme a Terra em uma nova versão de Krypton, que 

implicaria na destruição da raça humana. 

 

 

http://caminhadafilosofica.com/index.html
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No meio do caos de uma destruição eminente, nasce Kal-el. 

Um ponto interessante é que anos depois, quando Kal-el se depara 

com a consciência do pai e pergunta sobre o que deu errado com 

Krypton, a primeira reposta será:  “Your mother and I believe that 

Krypton could produce something more valuable. Element of choice. 

What if a child chose not to into what has determined by the 

community? What if a child chose to into something bigger?” 

(Tua mãe e eu acreditamos que  Krypton podia produzir algo mais 

valioso. O elemento da escolha. Qual seria o futuro se uma criança 

não seguisse as determinações da coletividade? Qual seria o futuro 

se uma criança escolhesse ser algo maior?)” 

 

 Lemúria era uma terra de super-homens. Não 

fisicamente falando, mas tecnológica e mentalmente. No 

entanto, uma coletividade (o Conselho Supremo) não 

decidiu a tempo o que um dos seus membros cientistas 

previu. E por esse retardo todos pagaram. Todos menos 

o(s) tripulante(s) de uma nave preparada de antemão 

para dar  continuidade à raça superior: aos que buscavam 

ser livres das pressões e condicionamentos coletivos e 

fazerem suas próprias escolhas, com responsabilidade. 

 Esses jovens escolhidos por um cientista previdente 

foram parar no Triângulo das Bermudas. Lá reconstruíram 
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o melhor que a Lemúria tinha, sem repetir suas mazelas e 

seus erros. Tempos depois, divididos em grupos, 

percorreram a Terra para ensinar aos seus habitantes o 

que chamamos hoje “As Ciências Tradicionais”. 

 Entre elas, a que mais avulta é definida como “um 

processo que transforma o grosseiro em sutil, e o sutil em 

grosseiro”: a Alquimia. A Ciência Hermética por 

excelência. A Alquimia é responsável pela criação de cada 

construtor,  quando, no fundo da Caverna, ele toma 

conhecimento de que trabalhará com o sal, o enxofre, o 

azoto e o mercúrio.  Todo verdadeiro Mestre é um 

alquimista, um transformador, um transmutador.  

 

-“Lembro perfeitamente da escuridão que me envolvia, 

dos símbolos da morte, da bilha d’agua e do pão. Lembro 

e jamais esquecerei  que ali renasci” – disse o Aprendiz. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=vitriol&source=images&cd=&cad=rja&docid=8jzefpTNhSs8pM&tbnid=he2gBAeLIDcDVM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.omalhete.com.br%2Floja%2Fproducts%2FPainel-V.I.T.R.I.O.L..html&ei=nLQXUuyiGZLk8gS9ooH4Cg&bvm=bv.51156542,d.eWU&psig=AFQjCNEE3jM1m9ZhQjtbHskrwGsxPXD7cA&ust=1377371625423178
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=vitriol&source=images&cd=&cad=rja&docid=8jzefpTNhSs8pM&tbnid=he2gBAeLIDcDVM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.omalhete.com.br%2Floja%2Fproducts%2FPainel-V.I.T.R.I.O.L..html&ei=nLQXUuyiGZLk8gS9ooH4Cg&bvm=bv.51156542,d.eWU&psig=AFQjCNEE3jM1m9ZhQjtbHskrwGsxPXD7cA&ust=1377371625423178
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-“A luz tênue que iluminava o recinto – disse Haniel – é a 

consciência, frágil, porém presente nos momentos de 

medo, de dúvida, de indecisão diante do desconhecido”. 

-“Todas as iniciações, inclusive a Cristã, ensinam que o 

homem precisa nascer de novo para uma vida nova – 

lembrou Gabriel. Cada dia que o sol nasce, nós 

renascemos para um novo dia. Assim acontece com o 

indivíduo, assim acontece com a espécie humana. Triste 

daquele homem que julga ter chegado ao “fim da trilha” 

e não tem mais ânimo de recomeçar: o que aprender, o 

que fazer, o que ensinar.” 

-“O mais antigo ensinamento sobre a vida e a morte que 

conservamos está escrito em uma tabuinha cuneiforme 

sumeriana. É “A Descida de Ishtar aos Infernos”. Nela se 

conta como a deusa Ishtar, desejando tomar os domínios 

da irmã, Ereshkigal, os infernos, adentrou o reino dos 

mortos para desafiar sua irmã e rival.  Ereshkigal recebeu-

a, com a condição de que, em cada um dos sete portais 

do inferno ela despisse um dos seus sete poderes. Ishtar 

aceitou. Enfrentou as sete provas, perdeu os sete 

poderes. Apresentou-se a Ereshkigal, nas profundezas 

cavernosas do inferno, frágil, sem nenhum poder, só. 

Ereshkigal aproveitou para matar a irmã temerária. Mas, 

como somente Ishtar era capaz de renovar os campos, os 

rebanhos, e até mesmo os homens, fez-lhe uma 

proposta”. 
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-“Que proposta, Haniel” – perguntou curioso o Aprendiz. 

-“ Que se Ishtar apresentasse uma pessoa, um mortal, 

que quisesse substituí-la por seis meses na morada dos 

mortos, Ereshkigal permitiria que a irmã vivesse seis 

meses na superfície, e seis meses nas sombras. Ishtar 

aceitou. Retornando ao seu Palácio, pediu ao esposo, 

Tamuz, que a substituísse durante seis meses no inferno, 

para que ela pudesse  presidir aos festivais de fertilidade 

e repovoar a terra.  Tamuz aceitou, prontamente o 

convite da esposa. A partir daí, ambos os esposos 

passaram a viver seis meses e a morrer seis meses, 

revezando-se nas masmorras sombrias de Ereshkigal”. 

-“Que linda prova de amor Tamuz deu a Ishtar” – 

aparteou o Companheiro da Arte. 

-“Lembra, meu caro amigo, que isto é somente um 

mito...nada mais do que um mito” – interveio o Mestre. 

 

O DEUS TAMUZ  REVITALIZANDO A ÁRVORE DA VIDA  



 
15 

 

 

TAROT CABALÍSTICO – TAROSOFIA  
ICTYS   TRINTA E NOVE 

Prof.  MARLANFE 

 

 

 

 

 

 



 
16 

O MAIS ANTIGO MITO DO MUNDO: A DESCIDA DE ISHTAR AOS 
INFERNOS. 
MITO + GRAPHOS 
 

Postado por fichagas às 19:05 

 

Ishtar / Inanna e Tammuz  

Ishtar é a deusa babilônica da 
fertilidade e do amor sexual. Considerada a Grande Mãe, também 
era chamada de Deusa dos Deuses e Luz do Mundo por ter sido 
responsável por criar tudo que existe. Controlava a menstruação e 
o prazer, mas também era a deusa da guerra, mostrando a força 
das emoções nos combates. Assemelha-se em alguns pontos a 
Afrodite dos gregos e a Ísis dos egípcios. 
 

Acredita-se que na Antiga Babilônia, Ishtar tenha sido inicialmente 
uma deusa da lua ligada à vegetação. No entanto, os sumérios a 
identificaram com alguns mitos de sua deusa Inanna e a alçaram 
ao mais alto panteão. Por essa razão, suas relações familiares 
eram bastante confusas. Pode ser tanto filha de deuses da lua 
quanto do todo-poderoso An - que também é descrito como seu 
marido. Seria irmã gêmea de Shamash, ou então, irmã de Marduk e 
Ereshkigal, deusa dos Infernos. 
 

Ishtar tinha inúmeras aventuras amorosas, como Marduk e o herói 
Gilgamesh. Seu epíteto "A Virgem" seria pelo fato de nunca ter se 
casado. Seu parceiro mais importante foi seu irmão/filho Tammuz 
(ou Dumuzi), deus da vegetação. 
 
O mito que descreve as estações possui algumas leituras 
relacionadas ao casal. Em uma delas, Ishtar teria ido ao Mundo 

http://mitographos.blogspot.com.br/
http://mitographos.blogspot.com.br/2011/01/ishtar-inanna-e-tammuz.html
http://3.bp.blogspot.com/_neqIs0THaGc/TUNSBXUcaeI/AAAAAAAAL2s/g2Zh4FgmcfQ/s1600/Ishtar-1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_neqIs0THaGc/TUNSBXUcaeI/AAAAAAAAL2s/g2Zh4FgmcfQ/s1600/Ishtar-1.jpg
http://mitographos.blogspot.com.br/2013/01/shamash.html
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Inferior para ficar com seu amado falecido. Chegando às portas do 
reino de Ereshkigal, Ishtar ordenou que o guardião a deixasse 
passar pelos sete portões. O guardião a avisou que ela teria que 
tirar uma parte de sua roupa a cada portão que passasse e Ishtar 
acabou chegando nua ao trono de Ereshkigal para negociar. 
Enquanto isso, com a ausência da deusa, toda a atividade sexual no 
mundo cessou. O deus Ea, então, criou o andrógino Asu-shu-namir 
para reviver Ishtar. A criatura desceu como enviado do rei dos 
deuses e exigiu que Ereshkigal utilizasse a água da vida para 
reviver Ishtar, que voltaria a cada seis meses para revê-lo. Outros 
dizem que seu pai Sin, deus da lua, enviou um exército para salvá-la 
junto com Tammuz. 
 
Estudiosos estão revendo este mito nos escritos antigos. Ainda não 
se saberia a verdadeira razão da descida de Ishtar ao Mundo 
Inferior. Uma regra de Ereshkigal dizia que para ela sair, como 
ordenado por Ea, ela teria que enviar alguém para seu lugar. 
Assim, demônios acompanharam o retorno de Ishtar até sua casa, 
onde encontrou seu marido Tammuz se divertindo ao invés de estar 
em luto. Ishtar o indicou e os demônios o levaram. A irmã de 
Tammuz, Geshtinanna (ou Belili) se desesperou e ofereceu ficar 
metade do ano no Mundo Inferior. 

 

O culto a Ishtar tinha alguns rituais de caráter sexual, libações e outras 

ofertas corporais. A dança do ventre oriental pode ser derivada das 

danças a Ishtar. Era dito que todo ano novo (revisto no calendário 

lunar), o rei precisava "se casar" com a deusa em uma grande orgia 

com suas sacerdotisas. Outro ritual importante ocorria no equinócio da 

primavera, onde os participantes pintavam e decoravam ovos e os 

escondiam e enterravam em tocas nos campos. Embora não exista uma 

http://3.bp.blogspot.com/_neqIs0THaGc/TUNSL-Rir7I/AAAAAAAAL20/GI283NjOHEY/s1600/ishtar.jpg
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prova concreta associando os dois rituais, é possível que seja o antigo 

ritual pagão que  originou os ovos da Páscoa cristã. Aliás, na Bíblia, 

encontra-se os nomes de Ishtar e Inanna associados à prostitutas e a 

Torre de Babel seria uma descrição de um Templo de Ishtar. 

 

O leão era o animal sagrado da deusa, 

que muitas vezes era representada como uma bela e voluptosa mulher 

cavalgando o felino. Imagens do animal adornavam a Porta de Ishtar, 

na entrada da Babilônia. Uma estrela de oito pontas em seu cinto (uma 

roseta) também é seu símbolo, portanto, é relacionada aos dois lados 

do planeta Vênus: a Estrela Vespertina (do amor, do romance, do sexo) 

e a Estrela da Manhã (a emoção da guerra). Tammuz podia ser 

representado como um cordeiro ou um touro. É interessante notar a 

relação predatória entre os animais que representam o casal. 

 

Algumas de suas representações primevas a colocavam próxima a 

uma árvore sagrada com uma serpente e vários pássaros. Essa 

representação pode ter dado origem a inúmeras lendas de 

serpentes voadoras divinas em outras culturas, assim como, ter 

influenciado a história de Adão e Eva. As asas que costumam 

aparecer podem ser referentes a essas representações ou ao mito 

de sua descida ao Mundo Inferior, mostrando que ela era capaz de 

ir e vir aonde bem entendesse. Como deusa da guerra, segurava um 

arco e uma adaga curva”. 

http://3.bp.blogspot.com/_neqIs0THaGc/TUM0YD9Z8lI/AAAAAAAAL2g/FkwoW0WzpC0/s1600/Pergamonmuseum_Babylon_Ischtar-Tor.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_neqIs0THaGc/TUM0YD9Z8lI/AAAAAAAAL2g/FkwoW0WzpC0/s1600/Pergamonmuseum_Babylon_Ischtar-Tor.jpg
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O mito da descida de Ishtar aos Infernos é, indubitavelmente, 

muito importante. Primeiro, porque mostra que o ritual da morte e 

ressurreição, que é o ritual do Mestre por excelência, se aplica - na 

Suméria,  Acádia e na Caldéia -  tanto ao homem quanto à mulher, o que 

sugere uma Sociedade de Mistérios que NÃO é exclusiva de um dos 

sexos, mas MISTA. 

  

ENCENAÇÃO DA LENDA DE HIRAM POR UM MESTRE MAÇOM 

 Outro aspecto remarcável no mito de Ishtar é a 

descida a um lugar fúnebre, tipicamente, o VITRIOL, 

a Caverna da Morte e do Renascimento do 

Iniciando.  

 Digno de nota é ainda o Rito de Substituição, 

isto é, alguém se oferece à morte no lugar de 

outrem. 

 Vemos, assim, que se encontram os aspectos 

essenciais de uma Iniciação moderna nesse 

primitivo mito iniciático. 

-“Gabriel – disse o Mestre – não tenho dúvida 

nenhuma a respeito do fato que esse mito é uma 

versão da Iniciação do Mestre Maçom”. 
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-“Sim, meu caro Mestre. O mito contém todos os 

ingredientes exigíveis em uma iniciação de Mestre 

Maçom. Vê-se, assim, que embora não se encontre 

o nome “Maçonaria” nessas Sociedades Antigas, o 

que eles praticavam eram os Mistérios da Arte Real”. 

-“Mestre Haniel – pediu o Companheiro da Arte – dê-

nos o tempo em que se praticava esse Ritual”. 

-“Conforme o texto já explicitou, caro Companheiro, 

havia uma preparação PARA TODA A CIDADE 

durante oito dias. Tudo financiado pelo Estado, pelo 

Governante. Confecção de fantasias, alas, blocos, 

encenação de danças e combates rituais, carros 

alegóricos de uma inexcedível beleza. Era a 

comemoração do Ano Novo. Os sacerdotes eram os 

coreógrafos, os compositores, o que chamamos hoje 

de “carnavalescos”: planejavam, executavam, 

distribuíam tarefas e escolhiam os participantes. O 

ponto alto da festa era a narrativa do Mito da 

Descida de Ishtar aos Infernos, dentro de uma 

narrativa maior, o “Enumma Ellis”. Então, o rei, a 

rainha e os cortesãos, encenavam a fertilização por 

Ishtar e Tamuz  dos campos, dos animais e dos 

homens. Procedia-se a um rito de prostituição 

sagrada, isto é uma bacanal. O monarca e a sua 

rainha começavam encenando o ato amoroso do 

divino casal, Ishtar e Tamuz, no que eram logo 

seguidos pelos cortesãos, e, na sequência, por todo 

o povo que participava da festa. A orgia era 
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considerada necessária para libertar a força da 

deusa e do deus que garantia a reprodução vegetal, 

animal e dos seres humanos. Isso acontecia todos 

os anos, há mais ou menos 5.000 anos atrás, na 

antiga Mesopotâmia”. 

 

O DEUS MARDUK, DA BABILÔNIA, PERSEGUE E 

MATA A “MÃE REBELDE”, TIAMAT, A QUAL 

DESAFIARA OS GRANDES DEUSES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=a%20festa%20do%20ano%20novo%20babil%C3%B4nico&source=images&cd=&cad=rja&docid=U-4-EFGlGDclbM&tbnid=PHgDhlhBlqLwHM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpoulandersonappreciation.blogspot.com%2F2012_10_01_archive.html&ei=mQAYUvenIpeo4APIiIGIDA&bvm=bv.51156542,d.eWU&psig=AFQjCNHDdheUtZMJJLXI8XW4dir6M7K6OQ&ust=1377391012554289
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=a%20festa%20do%20ano%20novo%20babil%C3%B4nico&source=images&cd=&cad=rja&docid=U-4-EFGlGDclbM&tbnid=PHgDhlhBlqLwHM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpoulandersonappreciation.blogspot.com%2F2012_10_01_archive.html&ei=mQAYUvenIpeo4APIiIGIDA&bvm=bv.51156542,d.eWU&psig=AFQjCNHDdheUtZMJJLXI8XW4dir6M7K6OQ&ust=1377391012554289
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 Vimos, portanto, que os Antigos Mistérios eram 

praticados na Mesopotâmia. O foco é a descrição da vida 

de um(a) deus(a), que era encenada ou particularmente, 

nos templos,  ou publicamente, nas ruas e campos da 

cidade.  São esses mitos que os Adeptos de todas as Eras 

adaptam às necessidades do seu tempo e encenam nos 

recintos  mais ou menos secretos.  Assim com a 

Maçonaria e a Rosacruz, assim com a Igreja Católica. São 

inúmeros os católicos que ignoram que os ritos de 

iniciação cristã/católica são a continuação dos Antigos 

Mistérios, com o nome de “Sacramentos”.  Mostraremos 

isto no devido tempo, nesse Curso. 

 

[Hélio e Mitra sendo servidos em um banquete.] 

 A figura acima representa um banquete 

ritual, no qual os deuses Hélios e Mitra são 

servidos pelos mystes.  Não há como não 

fazer um paralelo com o ágape ritual da Missa 

Católica. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Mithras_banquet_Louvre_Ma3441.jpg/553px-Mithras_banquet_Louvre_Ma3441.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Mithras_banquet_Louvre_Ma3441.jpg/553px-Mithras_banquet_Louvre_Ma3441.jpg
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-“Como se explica a vitalidade dos Mitos dos 

Antigos Mistérios, sua continuidade nas 

sociedades secretas e no catolicismo, Mestre 

Haniel?”- in quiriu o Mestre. 

-“Caro amigo, todas as religiões tiveram seus 

Profetas. No caso do judaísmo, eles tinham 

visões e intuições verbais. Nelas, descreviam 

ou  anunciavam, de forma narrativa, um 

evento. Mas, na maioria da religiões não era 

assim. O Profeta ou Hierophante “via” na Luz 

Astral (ou Fonte Cósmica da Informação) 

quadros sequenciados da vida de um “deus”. 

Memorizava esses quadros – os quais, 

geralmente  eram parte da vida do deus, e 

depois encenava o que tinha visto com os 

seguidores daquela religião. O myste vivia o 

“mistério”, que é como era chamado o ciclo 

completo da vida do deus”. 

-“O objetivo era reviver no seu próprio corpo 

a história divina – aparteou Gabriel – e assim 

cada devoto se identificava com seu “modelo” 

de divindade. Os “quadros” apresentam uma 

uniformidade impressionante! Quando se 

estuda com isenção e método científico, o 

ciclo do deus inclui, normalmente, o 

nascimento, chamada de discípulos, provas e 

lutas pelas quais o deus tem de passar, 
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demonstrações de amizade pelos seus 

amigos, perseguição, morte e, finalmente, 

ressurreição”. 

-“Já estudei lendas e mitos muito antigos – 

disse novamente o Mestre – e, de fato, são 

narrativas que apresentam um “padrão” ou 

modelo repetitivo. O gênio de cada povo dá 

um matiz diferente a cada mito ou lenda, 

porém fácil é perceber que é como novela da 

rede Globo: viu uma, viu todas...” 

-“O Batismo e a Refeição ritual estão 

presentes em quase todos os mistérios, não é, 

Gabriel?”  

-“Sim, meu caro Aprendiz. Lavar a alma para 

purificá-la, a fim de poder estar em 

companhia do deus quando houvesse o 

Banquete, era o objetivo buscado. O deus 

estava muito acima do comum dos seres 

humanos, e não havia dúvidas de que 

necessitava-se  de uma purificação para 

merecer  ficar em sua companhia. Se saímos 

da Mesopotâmia para o Egito, por exemplo, 

encontramos o lavacro ritual com o mesmo 

significado. O próprio deus autocriado, ou 

Demiurgo, Képeri, toma consciência de si 

dentro de um Abismo Aquático, meio que é 
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inseparável dele. Nascido na água e da água, 

essa divindade da religião primeva do Egito 

faz o seu discurso em uma linguagem sibilina, 

que não admite que raciocinemos com lógica; 

se o fizermos, o mistério desaparece. E sem o 

mistério, estamos nos parâmetros da humana 

razão”. 

Vejamos a belíssima e 
esclarecedora  descrição no “Texto dos Ataúdes” : 
 
Eu era [o espírito em?] as Água  Primevas, aquele que 
não  tinha companheiro quando meu nome passou a existir. 
A forma mais antiga na qual eu passei a existir foi a 
de um afogado. 
Eu fui [também] aquele que começou a existir como 
um círculo, aquele que habitava em seu ovo. 
Eu fui aquele que começou [tudo], o habitante das 
Águas Primevas. 

CABALA CrISTã, CrIS-CABALA OU CCABALA 
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Leonardo  Oliveira 

Primeiramente Hahu1 emergiu para mim 
e então comecei a me mover. 
Criei meus membros em minha “glória”. 
Fui o criador de mim mesmo, visto que me  formei 
Segundo  meu desejo e de acordo com meu coração. 
 

Este é o Cristo, o Ungido, aquele que está em 
contato direto com Deus. O texto declara que foi o 
primeiro habitáculo do Espírito na criação (recém-
concebida, as Águas Primevas) e que era único, 
sem par. Mostra a sensação dele no imenso 
Incriado, figurando-o como um afogado. Diz também 
que ele é encerrado nele mesmo e limitado (a mente 
que cria o próprio espaço em que está inserido). O 
movimento do Espírito Santo, do Vento, é  que 
lhe anima, que o sustenta em vida.(opus cit.). 
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-“Mas Gabriel – tornou o Aprendiz – na iniciação 

maçônica NÃO se começa pelo elemento água... o 

VITRIOL  é o interior da “terra”! 

-“Tens toda razão. A sequência é ordenada, como 

disse o Mestre, segundo o gênio de cada povo, de 

cada região. Após 1717, a maçonaria moderna fez 

os seus rituais adotando a prova da terra como 

sendo a primeira. Isto não quer dizer que esteja 

errado. É uma forma de fazer o recipiendário ter 

contato com os quatro elementos, ou seja, com a 

constituição íntima do Demiurgo”.   

A maçonaria e os seus símbolos es tão 

presentes em vários pontos de referência do jardim. O Poço Iniciático alude 

a aspectos do nascimento e morte ligados à terra, ritual 

característico da maçonaria. Na capela da propriedade, é possível 

observar uma separação entre o Cristianismo e a Maçonaria. À entrada 

encontramos vários símbolos maçônicos como o Caracol e o Delta com um olho no 

centro. Contudo, para assinalar a separação entre estas duas vertentes - o 

Cristianismo e a Maçonaria - a simbologia maçônica encontra-se apenas numa área 

à entrada da capela. O restante espaço está “reservado” à cultura Cristã, onde 

podemos ver gravada no chão uma cruz dos templários, vitrais e o altar, no centro, 

ao fundo da sala. 

Todos estes fatos tornam a Quinta da Regaleira um lugar único e imperdível a todos 

os que passam por Sintra. Um local místico, com “espírito próprio”, que desperta 

http://1.bp.blogspot.com/_ZV6sjF3uhZU/S89KP9DMxmI/AAAAAAAADcM/IAfQtoda-Q4/s1600/regaleira4.jpg
http://atracoessintra.no.sapo.pt/partesquinta.htm
http://www.maconariaportugal.com/a-maconaria


 
28 

em qualquer visitante o desejo de lá voltar. 

Reportagem de: Ana Patrícia, Beatriz Chamorrinha, Inês Silva e Patrícia Antunes-11º B. 

-“Já nos reportamos a esse antigo ingrediente  

iniciático que remonta ao Paleolítico – aclarou 

Haniel”.   

-“Estou lendo um livro que me foi indicado por 

um Mestre Maçom – disse o Mestre – no qual 

os autores, Cristopher Knight e Robert Lomas, 

afirmam que “a escada em caracol” que se vê 

na iniciação do Companheiro da Arte era “para 

baixo” e não “para cima”, como atualmente se 

ensina aos Companheiros...” 

 

-“Então aprendi errado?” – perguntou o 

Companheiro da Arte. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=a%20prova%20da%20terra%20na%20ma%C3%A7onaria&source=images&cd=&cad=rja&docid=Mb9fbEcruzOTyM&tbnid=uwsDhFmcxHQkZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.vitorlazas.hu%2F5-legszebb-kert-a-vilagon-i.html&ei=shEhUtnjMYeK9QTRyoDoCQ&psig=AFQjCNEFKMNKzE2XKpykXbfLGvJJv3Bi8A&ust=1377984145370238
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=a%20prova%20da%20terra%20na%20ma%C3%A7onaria&source=images&cd=&cad=rja&docid=Mb9fbEcruzOTyM&tbnid=uwsDhFmcxHQkZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.vitorlazas.hu%2F5-legszebb-kert-a-vilagon-i.html&ei=shEhUtnjMYeK9QTRyoDoCQ&psig=AFQjCNEFKMNKzE2XKpykXbfLGvJJv3Bi8A&ust=1377984145370238
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-“Meu querido amigo, tudo leva a crer que a 

“escada em caracol” era um poço, e não 

pavimentos superiores. A pesquisa dos 

autores do “Livro de Hiram”, Cristopher Knight 

e Robert Lomas, demonstra isto muito 

convincentemente” – voltou a falar Gabriel. 

-“Então, devo me render à verdade e 

compreender que os atuais painéis de 

Companheiros NÃO estão acordes com a 

iniciação tal como era feita pelos nossos 

antepassados!” – tornou a falar o 

Companheiro. 

 E o grupo de amigos discorria, assim, 

sobre a Grande Arte, cada qual contribuindo 

com suas perguntas ou com as respostas. 

 

 

 

 

 



 
30 
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 Vez por outra, atilados pesquisadores nos 

apresentam velhas novidades. Assim aconteceu 
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recentemente quando, nesta obra de fôlego, dois amigos, 

professores universitários, coletaram antigos rituais e 

documentos maçônicos para verificar se a maçonaria 

atual está acorde com os ritos e tradições dos antigos. 

 

 

-“Coisa que me causou espanto – tornou o Aprendiz – foi 

ter ouvido na explicação simbólica do trabalho do maçom 

apresentarem  a  Reconstrução do Templo de Jerusalém! 

Não seria mais consentâneo com o tempo, a cronologia e 

o progresso termos como objetivo construir uma 

Catedral?” 

-“A maçonaria não é uma Religião – replicou Haniel – nem 

tem qualquer vínculo necessário com alguma delas. Mas, 

ao meu ver, O Templo de Salomão está tão ligado ao 

Judaísmo religioso quanto uma Catedral Gótica  está ao 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=o+livro+de+hiram&source=images&cd=&cad=rja&docid=5aBu74xzZntgRM&tbnid=umTpbENUL_E-rM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fproduto.mercadolivre.com.br%2FMLB-490755559-livro-de-hiram-o-maconaria-venus-e-a-chave-secreta-para-a-_JM&ei=5rwkUs-VM4qm9gSliYGADQ&bvm=bv.51495398,d.dmg&psig=AFQjCNEjngFLnu2U9B9ewh-BflimhZcpWg&ust=1378225740505115
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=o+livro+de+hiram&source=images&cd=&cad=rja&docid=5aBu74xzZntgRM&tbnid=umTpbENUL_E-rM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fproduto.mercadolivre.com.br%2FMLB-490755559-livro-de-hiram-o-maconaria-venus-e-a-chave-secreta-para-a-_JM&ei=5rwkUs-VM4qm9gSliYGADQ&bvm=bv.51495398,d.dmg&psig=AFQjCNEjngFLnu2U9B9ewh-BflimhZcpWg&ust=1378225740505115
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Cristianismo. O cerne da questão seria a palavra 

“CONSTRUÇÃO”. Sendo a maçonaria uma união de 

construtores (maçom tem esse significado), torna-se 

indispensável que o projeto de construir seja o objetivo”. 

-“Mas o Aprendiz tem toda razão, ao meu ver;”– interveio 

Gabriel.”Podemos colocar como alvo dos construtores 

uma Catedral Gótica em lugar do velho Templo dos 

Judeus. Até porque a criação da maçonaria aquando da 

construção do Templo de Salomão é pura lenda, 

enquanto que o trabalho dos Mestres Construtores de 

Catedrais é historicamente registrado, 

indubitavelmente”. 

-“E isto remeteria o simbolismo maçônico ao Templo de 

Ezequiel“– disse o Companheiro – “constituindo uma 

síntese entre o antigo simbolismo do Templo salomônico 

e o moderno simbolismo da Catedral Gótica”. 

 

 

 

Maçonaria explicada  

HISTÓRIA     

A História da Maçonaria, remonta ao tempo do Rei Salomão. Como 

sabemos Salomão foi um homem muito sábio mas por conta de suas 
abominações com as mulheres de terras estranhas ele abandonou a 

http://averdadeestampada.blogspot.com.br/
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Deus. Mas antes Deus lhe deu o entendimento de construções, então 

ele ordenou a construção de um magnífico Templo, conhecido como 
"O Templo de Salomão". 

 

   O único, além de Salomão, que sabia decifrar as escrituras do 
Templo do Rei Salomão, era Hiram Abiff, este era Arquiteto e foi 

enviado por Hirão o Rei de Tiro, aliado do Rei Salomão. Hiram Abiff 
com um caráter e um grau de sabedoria bem elevado conquistou o 

Rei Salomão e o Rei deu a ele o conhecimento de decifrar os códigos 
para a construção do Templo que Salomão construiria para Deus.( 1 

Reis cap 7:13) 

   A Lenda de Hiram Abiff, se dá como tendo sido assassinado por três 
maus companheiros. Lenda é um relato fantasioso que parte de um 

fato verídico; Hiram o arquiteto existiu; a história dos Hebreus o 
refere; e ele foi assassinado por três construtores porque ele era o 

único que sabia decifrar as escrituras do templo de Salomão, as quais 
alguns tinham cobiça. Alguns autores dizem que a Lenda teria sido 

criada para dar sustento político à casa real dos Stuart. 
O PRIMEIRO TEMPLO: 
 
O Templo de Salomão foi o primeiro Templo em Jerusalém, construído no século XI a.C., e 
funcionou como um local de culto religioso judaico central para a adoração a Javé, Deus de 
Israel 
 
O Rei Salomão começou a construir o templo no quarto ano de seu reinado seguindo o plano 
arquitectônico transmitido por Davi, seu pai (1 Reis 6:1; 1 Crônicas 28:11-19). O trabalho 
prosseguiu por sete anos. (1 Reis 6:37, 38) Em troca de trigo, cevada, azeite e vinho, Hiram ou 
Hiram, o rei de Tiro, forneceu madeira do Líbano e operários especializados em madeira e em 
pedra. Ao organizar o trabalho, Salomão convocou 30.000 homens de Israel, enviando-os ao 
Líbano em equipes de 10.000 a cada mês. Convocou 70.000 dentre os habitantes do país que 
não eram israelitas, para trabalharem como carregadores, e 80.000 como cortadores (1 Reis 

http://1.bp.blogspot.com/__Ucy7Akb8Kw/TJUO5EBpYLI/AAAAAAAAAX4/u8KuNz2SM7c/s1600/TEMPLO1.JPG.jpg
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5:15; 9:20, 21; 2 Crônicas 2:2). Como responsáveis pelo serviço, Salomão nomeou 550 homens 
e, ao que parece, 3.300 como ajudantes. (1 Reis 5:16; 9:22, 23) 
 
A comparação do projeto do Templo de Salomão com o do tabernáculo que o precedeu 
demonstra que, em todos os elementos essenciais, a disposição e a proporção dos dois era tão 
semelhante que eram praticamente idênticos. É verdade que o tabernáculo tinha só uma 
câmara, enquanto o templo era rodeado de átrios, mas a estrutura interna em si, o templo 
propriamente dito, seguia de perto o projeto anterior. As dimensões do Santo dos Santos, do 
Santuário e do alpendre do templo eram exatamente o dobro das partes correspondentes do 
tabernáculo. 
Como foi dito o templo tinha uma planta muito similar à tenda ou tabernáculo que 
anteriormente servia de centro da adoração ao Deus de Israel. A diferença residia nas 
dimensões internas do Santo e do Santo dos Santos ou Santíssimo, sendo maiores do que as 
do tabernáculo. O Santo tinha 60 côvados (27 m) de comprimento, 20 côvados (8,9 m) de 
largura e, evidentemente, 30 côvados (13,4 m) de altura. (1 Reis 6:2) O Santo dos Santos, ou 
Santíssimo, era um cubo de 20 côvados de lado. (1 Reis 6:20; 2 Crónicas 3:8) 

 

   Os nomes dos três companheiros que assassinaram a Hiram Abiff 

seriam Jubela, Jubelo e Jubelum; que deram origem aos sinais 
(posturas) dos três primeiros Graus maçônicos, simbolizando o corte 

da garganta; a extração do coração e a dilaceração do ventre, forma 
como Hiram teria sido assassinado, dentro da Lenda de Hiran Abiff, 

conhecida como Lenda do Terceiro Grau. 

-“Mestre Eliphas Levy não concebe como a maçonaria 

atual continua batendo na tecla da Reconstrução do 

Templo de Salomão. Segundo ele, tudo induz  ao Novo 

Templo descrito pelo Profeta Ezequiel, e era este Templo 

que os Essênios tinham a intenção de construir. Assim, 

mantendo-se apegados ao velho Templo, a maçonaria, os 

http://3.bp.blogspot.com/__Ucy7Akb8Kw/TJeI4DxR3OI/AAAAAAAAAaA/8IWEmIihcZc/s1600/hiram-abiff.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Graus_ma%C3%A7%C3%B4nicos
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maçons modernos perdem a visão de uma síntese  sem 

precedentes  jamais realizada em qualquer sistema 

oculto” -  disse o Mestre.  

-“Tens toda razão – tornou Haniel – meu bom Mestre. É o 

Templo de Ezequiel que faz o elo entre o Javismo, o 

Essenismo e o Cristianismo. Então, caso a maçonaria atual 

decidisse pelo Templo de Ezequiel, logo teríamos a união 

dos Judeus e dos Cristãos, o que é muito desejável”. 

O SEGUNDO TEMPLO: 

 

Então, durante o reinado favorável de Ciro (ver Esdras 1, 2) 

e de Dario (Ver Esdras 6) os judeus receberam permissão 

de voltar a Jerusalém e voltar a edificar um templo como 

prescreviam suas crenças. Em homenagem ao diretor da 

obra, o templo restaurado ficou historicamente conhecido 

como o Templo de Zorobabel. O alicerce foi colocado com 

uma cerimônia solene e, nessa ocasião, as pessoas mais 

velhas que sobreviveram e lembravam-se do antigo templo 

choraram de alegria. (Ver Esdras 3:12–13.) A despeito das 

formalidades legais, (ver Esdras 4:4–24) e outros 

obstáculos, o trabalho continuou e 20 anos depois de 

voltarem do cativeiro, os judeus estavam com o templo 

pronto para a dedicação.  

 

O Templo de Zorobabel foi terminado em 515 a.C., 

exatamente no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do 

reinado de Dario. A cerimônia dedicatória foi realizada em 

seguida. (Ver Esdras 6:15–22.) É verdade que, no que se 

refere à riqueza do acabamento e da mobília, esse templo 

era bem inferior ao Templo de Salomão, mas era o melhor 
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que o povo podia construir e o Senhor aceitou-o como a 

oferta que simbolizava o amor e devoção de Seus filhos 

segundo o convênio. O fato de que profetas como Zacarias, 

Ageu e Malaquias ministraram entre as paredes desse 

templo são prova da aceitação divina. 

Templo de Jerusalem ou Segundo Templo 

O Templo de Jerusalém (em heb המקדש בית, beit hamiqdash) 

é o nome dado ao principal centro de culto do povo de 

Israel. 

 
 

 

O Segundo Templo foi reconstruído durante a dominação 

persa, no mesmo local em que foi construído o Templo de 

Salomão, ou seja, no Monte Moriá. O Segundo Templo foi o 

templo que o povo judeu construiu após o regresso a 

Jerusalém, quando acabou o cativeiro Babilônico. 
 

 Com o Templo reconstruído por Esdras, Salatiel e 

Zorobabel,  esgota-se a possibilidade  de outra 

reconstrução, pois os muçulmanos construíram no 

terreno do Templo arrasado uma Mesquita. Sendo, 

http://3.bp.blogspot.com/-h_Salcpvxm0/UFIh2AuR9QI/AAAAAAAAAwU/eEu666-1j_U/s1600/photo9.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-h_Salcpvxm0/UFIh2AuR9QI/AAAAAAAAAwU/eEu666-1j_U/s1600/photo9.jpg


 
37 

segundo o JAVISMO, profanado o local, torna-se 

impossível a construção de um terceiro templo. 

 

 

 

 

 

sábado, 19 de janeiro de 2013 

Jordânia "Israel planeja construção do Terceiro Templo" 

O máximo responsável do Ministério de locais islâmicos 

jordaniano Abdul Salam Abadi acusa Israel de ter um plano 

para a construção a médio prazo do Terceiro Templo no 

Monte do Templo.  

 

 

http://portal-legionario.blogspot.com.br/
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Jordania, que desde 1950 exerce a soberania tanto de 

Jerusalem Oriental como da Cisjordânia, continua 

administrando os locais santos islâmicos do Monte do 

Templo. Para isso, Israel e Jordânia assinaram um tratado 

de paz em 1994. 

 

OS judeus são proibidos de rezar no Monte do Templo (a 

explanada da mesquita de Jerusalem) por parte do 

Ministério de locais islâmicos jordanianos (WAQF) que 

administra a área onde está a Mesquita de Al-Aqsa e o 

Domo da Rocha. Este complexo é o terceiro local mais 

sagrado para o Islamismo depois de Meca e Medina. 

 

O projeto do Terceiro Templo 

 

Para concretizar o plano de construção Salam Abadi 
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denuncia que existe um projeto para repartir o espaço 

que rodeia a mesquita de Jerusalem e o Monte do Templo 

de forma que deixe livre o espaço necessário para a 

construção do templo judeu. 

 

O Ministro jordaniano fez estas declarações em um 

encontro com uma delegação australiana, adicionando que 

recebeu dos líderes hashemitas a tarefa de proteger a 

identidade arabe-islamica de Jerusalem, segundo informa a 

imprensa jordaniana. 

 

 

 

Judeus ortodoxos se preparam para o Terceiro Templo 

 

Desde 2009 um grupo de alfaiates confecciona trajes 

sacerdotais segundo o relato dos livros sagrados. Serão 

para meia centena de judeus ultra-ortodoxos, descendentes 

de Aarão, que acreditam em converter-se em sacerdotes do 

Terceiro Templo de Jerusalem, cuja construção é um dos 

mais velhos desejos do judaismo. Já em 2007 foram 
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reunidos 20 bilhões de dólares em todo o mundo para a 

construção do templo.  

 

Os cinquenta destinatários dos trajes sagrados são os 

conahim, casta descendente de Aarão -sumo sacerdote no 

relato da vida de Moisés na Torá- e responsável junto a sua 

descendência dos oficios no Primeiro e Segundo templos, 

destruidos faz 2500 e 2000 anos, respectivamente. 

 

Os alfaiates iniciaram seu trabalho no Instituto do Templo, 

localizado perto do Muro das Lamentações, que 

representam os únicos restos do antigo templo de 

Jerusalém, e que são uma lembrança e estímulo para os 

judeus de que o Terceiro Templo se construirá algum dia. 

 

A confecção destes hábitos sacerdotais é um trabalho 

muito complexo, que se realiza seguindo o modelo que 

explica a Torah (Pentateuco do Antigo Testamento cristão). 

Neste modelo, ademais do tipo de tecido e da forma dos 

trajes, é importante a gama de cores que inclui além do 

branco outras como púrpura e celeste, cujas descrições em 

linguagem arcaica dificultam conhecer a tonalidade exata. 

 

O mesmo se pode dizer das dezenas de instrumentos que 

se exibem no museu do Instituto do Templo, todas elas 

realizadas com o modelo dos livros sagrados judeus, 

exatamente no metal e com o desenho exigido. Também 

para serem usados no Terceiro Templo. Se incluirá 

inclusive a reconstrução da harpa antiga que de acordo 

com a Bíblia pertenceu ao Rei David. A harpa seria uma 

réplica exata e contará com pedras preciosas, ouro e prata 

como a original. 
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TERÇA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2010 

O Terceiro Templo 

 

Atualmente, desde que Israel reconquistou a parte oriental 

de Jerusalém na guerra dos seis dias (1967), o maior 

sonho do povo judeu é a reconstrução do templo. Há 

informações de que Israel há muito já dispõe de todo o 

material necessário, e que a obra será conduzida 

rapidamente, quando chegar a hora... O templo só não foi 

ainda reedificado porque na área do antigo templo está 

edificada a Mesquita do Domo da Rocha, dos mulçumanos! 

Falar em derrubar esta mesquita hoje em dia, seria o 

mesmo que declarar guerra aos árabes (mulçumanos)! 

Contudo, nos anos de 1999 e 2000, estivemos neste local, e 

ouvimos diretamente dos nossos guias turísticos que, em 

razão de escavações que estão sendo feitas por baixo da 

área da esplanada do templo, os judeus já começam a 

acreditar que a área exata do antigo templo seria um 

grande pátio situado ao lado da Mesquita! Em se 

http://protestantismo.ieadcg.com.br/noticias/imagens/terceiro_templo.jpg
http://protestantismo.ieadcg.com.br/noticias/imagens/terceiro_templo.jpg
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confirmando, o templo seria reerguido ao lado da 

Mesquita! Interessante é que esta área fica exatamente em 

frente ao Portão Dourado de Jerusalém, porta pela qual 

Jesus entrou sendo aclamado como Rei, no Domingo de 

Ramos. Os judeus lacraram este portão por entenderem 

que, quando o Messias vier, Ele entrará por esta porta... A 

reconstrução do templo neste local (ao lado da Mesquita) 

além de não provocar maiores atritos, se mostraria 

justificável perante o mundo, pois, se os mulçumanos têm 

a sua Mesquita, é justo que os judeus também tenham o 

seu Templo. 

 

 

É inconcebível, sobretudo para o povo judeu, Jerusalém 

sem o Templo! Choca muito também ao povo cristão ver 

um templo pagão (Mesquita) em lugar do Templo do 

Senhor! Enquanto os mulçumanos têm uma linda e 

suntuosa Mesquita, os judeus ortodoxos têm apenas o 

"Muro das Lamentações"! Certamente que isto não durará 

muito tempo... Sendo Jerusalém a cidade do Grande Rei (Mt 

5:35), e estando esta cidade sob o domínio do povo judeu, 

certamente que eles reedificarão o Templo para adoração 

a Jeová! 

 

A leitura de Daniel 8:13, 11:31, 12:11 deixa claro tratar-se 

do templo, fisicamente. Também o texto de II Tess 2:4 

quando diz: "...o qual se opõe e se levanta contra tudo que 

se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se 

no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o 

próprio Deus." O texto de Mt 24:15 combinado com estes 

outros textos aqui citados, nos conduz ao entendimento de 

que o "lugar santo" referido em Mt 24:15 é o altar do 



 
43 

templo (o qual terá que ser reedificado!). 

 

O Instituto do Templo e outros grupos de judeus ortodoxos 

já têm todos os 102 artigos do Templo prontos para 

começar a reconstrução. BLOG DO ADAIL 

A DEVASTAÇÃO DA CALMA 
OU A CONSTRUÇÃO DO CAOS 

Já há muçulmanos que aceitam a ideia 

de um Terceiro Templo em Jerusalém 

8 / 4 / 2013 

 

http://oblogdoadail.blogspot.com.br/
http://devastacao.wordpress.com/
http://devastacao.wordpress.com/2013/04/08/ja-ha-muculmanos-que-aceitam-a-ideia-de-um-terceiro-templo-em-jerusalem/
http://devastacao.wordpress.com/2013/04/08/ja-ha-muculmanos-que-aceitam-a-ideia-de-um-terceiro-templo-em-jerusalem/
http://devastacao.files.wordpress.com/2013/04/templo-salomc3a3o.jpg
http://devastacao.files.wordpress.com/2013/04/templo-salomc3a3o.jpg
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Do blog Shalom Israel: 

Alguns amigos que me conhecem e todos quantos me têm 

acompanhado a Jerusalém sabem que sempre acreditei e 

tenho partilhado a ideia de que, contrariamente ao que 

muitos pensam, não faz qualquer sentido destruir o Domo 

da Rocha no Monte do Templo, em Jerusalém, por três 

razões muito claras: 

1ª – segundo a interpretação bíblica, o próximo templo a 

ser reedificado poderá ser erguido pelo próprio Anticristo, 

fazendo isso parte do “pacote” de paz com que ele irá 

engodar e mais tarde enganar o povo judeu. As profecias 

bíblicas indicam que esse “filho da perdição” irá assentar-

se no templo, querendo fazer passar-se por deus e 

exigindo a adoração mundial. Confira na sua Bíblia em em 

Daniel 9:27; Mateus 24:15-16; 2 Tessalonicenses 2:3-4; 

Apocalipse 

11:1-2. 

 

Domo da 

Rocha 

2ª – nesta 

lógica 

anterior, 

não faria qualquer sentido essa personagem que 

inicialmente tentará fazer-se passar por “homem de paz” 

tentar derrubar o atual Domo da Rocha para construir ali 

um templo, uma vez que isso originaria imediatamente 

uma terceira guerra mundial; 

3ª – mesmo ao lado dessa mesquita, no sentido norte, há 

um enorme espaço, mais do que suficiente para a 
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edificação de um templo, dessa forma “agradando a gregos 

e a troianos”, neste caso judeus e muçulmanos… 

Mas o que eu pessoalmente não contava ver tão cedo era 

algum muçulmano aceitar essa mesma idéia! Mas, nesta 

vertiginosa velocidade para o cumprimento das profecias 

nestes “últimos dias”, o que é que mais nos pode admirar? 

OPINIÃO DE ALGUNS MUÇULMANOS 

Segundo a edição do “The Jewish Press” do passado dia 14, 

Sinem Tezyapar, uma muçulmana e produtora de TV turca, 

apelou à reconstrução do Templo do “Profeta Salomão.” 

E ela assegura aos seus amigos muçulmanos que não 

precisam  ficar nervosos, porque: 

 

Espaço ao norte do Domo da Rocha 

“Existe uma enorme extensão de terra à volta da mesquita 

de Al-Aqsa e do Domo da Rocha. A terra ali é bastante 

conveniente para esse efeito, e o Templo pode ser colocado 

a pequena distância da Qubbat As-Sakhrah e um pouco 

acima da Masjid el-Aqsa.” 

http://devastacao.files.wordpress.com/2013/04/espac3a7o-norte-domo-da-rocha.jpg
http://devastacao.files.wordpress.com/2013/04/espac3a7o-norte-domo-da-rocha.jpg
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O artigo desta produtora da TV turca também revela um 

desejo de estabelecer a paz e unidade com o povo judeu. 

Este é sem dúvida um desenvolvimento muito interessante 

e seria muito fácil classificá-lo como mais uma idéia 

simplista. E o fato de ser uma mulher a produzir esta idéia 

no mundo muçulmano gera muito mais dificuldade. Mas 

esta não é a primeira vez que a idéia surge de mentes 

islâmicas: segundo um artigo publicado no “Word Net 

Daily”, um influente líder muçulmano turco chamado 

Adnan Oktar é descrito como tendo feito a mesma 

proposta de reconstruir o templo judaico, chamando-lhe de 

“palácio de Salomão.” 

VELHO ANSEIO JUDEU 

 

Possível local do Terceiro Templo junto ao Domo da Rocha. 

Como se sabe, a reconstrução do Templo é um velho anseio 

do povo judeu. Num artigo sobre a reconstrução do 

Templo, o escritor e editor hassídico Mordechai Housman 

descreve o primeiro e principal obstáculo como sendo 

político, e em segundo lugar uma questão de segurança 

por causa dos muçulmanos. Se um respeitado líder 

muçulmano declarar que o Templo de Salomão deve ser 

http://devastacao.files.wordpress.com/2013/04/local-terceiro-templo.jpg
http://devastacao.files.wordpress.com/2013/04/local-terceiro-templo.jpg
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reconstruído, caso a comunidade muçulmana aceite, é 

mais que provável que a comunidade judaica corresse 

para agarrar a oportunidade, sendo então capaz de 

ultrapassar quaisquer obstáculos cerimoniais que se 

interpusessem pelo caminho. 

ESTARÁ PRÓXIMO? 

Não há qualquer garantia de que isto possa acontecer em 

breve. Mas um dia irá certamente acontecer, pois é Deus 

Quem o revelou. Olhando para o quadro profético atual, 

tudo leva a crer que não faltará muito tempo para este 

grande evento, uma vez que o “espírito enganador” do 

Anticristo e do seu assessor, o “falso profeta” já paira por 

aí… 

Shalom, Israel! 

Fonte: Shalom Israel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shalom-israel-shalom.blogspot.com.br/2013/03/ja-ha-muculmanos-que-aceitam-ideia-de.html
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TAROT CABALÍSTICO  – TAROSOFIA  
ICTYS   QUARENTA E DOIS 

Prof.  MARLANFE 

 

 

 Os fatos, agora, já são bem conhecidos. Desde 1860, 

no “Concílio de Basiléia”, Theodor Herzl, financiado pelo 

“patrão” Rothschild,  revitalizou o Sionismo Político, 

sistematizado na Babilônia por Esdras.  O objetivo 

confesso é “dar uma terra sem povo a um povo sem 

terra”; hipocrisia deslavada quando se estuda a Palestina.  

Não era uma terra sem povo... Mas hoje, após o 
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genocídio cinicamente chamado de “purificação da 

terra”, o “povo sem terra” finalmente encontrou o seu 

lar. A Palestina é propriedade dos Judeus Sionistas; e o 

mundo  cruza os braços diante da alegação que Israel tem 

“fortes raízes” na Terra Santa e por isto tem direito a ela. 

 

A PARTE VERDE É DOS PALESTINOS, A BRANCA, DOS 

SIONISTAS. NOTE COMO DE 1946 A 2005 A POPULAÇÃO 

PALESTINA FOI DIMINUINDO, SUA TERRA ROUBADA 

PELOS SIONISTAS, OS QUAIS FUNDARAM O ESTADO 

RACISTA COMUNISTA SIONISTA DE ISRAEL. COM A 

COMPLACÊNCIA DO “MUNDO LIVRE”... 

Direito... é bem a palavra. Tudo foi feito 

tortuosamente:  a migração dos judeus “convidados” a se 

estabelecerem na Palestina; a compra de terras 

palestinas  pelo Barão de Rothschild, que é o “dono” de 

todos os assentamentos judeus; a guerra de conquista 

dos territórios palestinos fomentada pelos terrorista 
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Menaheim Begin, Ben Gurion, Moshe Dayan e Golda 

Meyr, hoje nomes festejados como estadistas e heróis 

nacionais do Estado Sionista de Israel.  

 Tortuosos foram também os caminhos traçados 

pelos  Rothschilds e seus lacaios (Schif, Warburg, Kuhn e 

Loeb, Rockefeller, Morgan, e outros) para fazer eclodirem 

duas Guerras Mundiais e implantar o comunismo ateu na 

Santa Rússia, assassinando em ambas um total de mais de 

60 milhões de combatentes, 115 milhões de civis na 

China, 22 milhões de civis na Rússia e 20 milhões na 

Alemanha. Sem contar os números menores na 

Yugoslávia, Itália, França, Espanha e nos pequenos países 

que foram anexados à União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas. O horror do Holocausto judeu e o alemão 

clamam por justiça!  O terror das vítimas de Iroshima e 

Nagasaki clamam por justiça!  Os 144 mil mártires que 

estão sob o altar do Templo da Jerusalém Celeste clamam 

por justiça:  

“Até quando, ó Senhor  santo e verdadeiro, delongarás a 

justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da 

Terra?. A cada um deles foi dada, então, uma veste 

branca, e foi-lhes dito, também, que repousassem mais 

um pouco de tempo, até que se completasse o número 

dos seus companheiros e irmãos, que seriam mortos 

como eles”.  (Apc. 6,10). 
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A  ESTRELA ASSASSINA DA CASA DE ROTHSCHILD, FAUTORA DO 

COMUNISMO, DO NAZISMO E DA NOVA ORDEM MUNDIAL. 

 A construção de um mundo caótico, bem ao gosto 

de Tehom e Behom, os Dragões que habitam o Caos; dos 

Titãs que se insurgem contra Deus e tudo que traz o 

Nome de Deus; de um mundo luciferino onde o culto a 

Mamon, o dinheiro, é estimulado através de mecanismos 

científicos engenhosamente planejados no Tavistock 

Institute de Londres;  de uma corrida louca em busca do 

hedonismo (sexo, drogas, luxúria) no qual as minorias 

pervertidas  querem subverter os valores legítimos e as 

leis justas: uma verdadeira Babel. 

http://4.bp.blogspot.com/-0g8-2oDyZG0/UK869NePPQI/AAAAAAAAC7Y/n-jA7sd5oRw/s1600/rothschild-illuminati+(1).jpg
http://4.bp.blogspot.com/-0g8-2oDyZG0/UK869NePPQI/AAAAAAAAC7Y/n-jA7sd5oRw/s1600/rothschild-illuminati+(1).jpg
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 Cultos satânicos são feitos pelos “donos do mundo”, 

tal como o que acontece anualmente no Bohemian 

Grove. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=a%20torre%20do%20tarot&source=images&cd=&cad=rja&docid=nf98pP9hesVl_M&tbnid=0B10g0XPZpSGxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.tarotdatransformacao.com.br%2F2011%2F02%2Farcano-xvi-torre.html&ei=noAWUoGwMYXO9QSruoHQBQ&bvm=bv.51156542,d.eWU&psig=AFQjCNFf4rQOC3p1NHMp_8JK14VAboiGkQ&ust=1377292770495696
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=a%20torre%20do%20tarot&source=images&cd=&cad=rja&docid=nf98pP9hesVl_M&tbnid=0B10g0XPZpSGxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.tarotdatransformacao.com.br%2F2011%2F02%2Farcano-xvi-torre.html&ei=noAWUoGwMYXO9QSruoHQBQ&bvm=bv.51156542,d.eWU&psig=AFQjCNFf4rQOC3p1NHMp_8JK14VAboiGkQ&ust=1377292770495696
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=a%20torre%20do%20tarot&source=images&cd=&cad=rja&docid=e7i-Kn3kO_aCgM&tbnid=79tjW_1F0jGi9M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.clubedotaro.com.br%2Fsite%2Fm32_16_torre.asp&ei=lZMWUprECoyC9QTsy4DIAg&bvm=bv.51156542,d.eWU&psig=AFQjCNFf4rQOC3p1NHMp_8JK14VAboiGkQ&ust=1377292770495696


 
53 

O ANTIGO CULTO BABILÔNICO DO SACRIFÍCIO DE 

CRIANÇAS  É ENCENADO NO BOHEMIAN GROVE. 

   SATANÁS-PANTEU, 

DONO DE UMA QUANTIDADE DE DINHEIRO FABULOSA, 

COM UMA RETIRADA ANUAL FANTÁSTICA, RI UM RISO 

PERVERSO, CÍNICO, IRRESPONSÁVEL. 

Nas Lojas Maçônicas obedienciais, criadas em 1717 

pelos pastores Anderson e Desagulliers, membros do 

Priorado de Sião (ou Sinai), “desbasta-se a pedra bruta” 

simbólica  que  será usada na construção do 3º Templo e 

do Palácio de Salomão, em Jerusalém. Sem saber, os 

inocentes irmãos de Hiram Abiff abriramm o caminho 

para a derrocada da Ordem Mundial Antiga e a 

Construção de Uma Ordem  injusta e assassina:  

Construtores inocentes de uma Babel que engolirá seus 

filhos e netos. Inocentes que, sob o lema da Igualdade, da 

Liberdade e da Fraternidade,  assentam os alicerces da 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153231949045311&set=a.221519985310.272087.512265310&type=1&ref=nf
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Tirania Plenipotenciária  do Monarca da Casa de Davi, o 

qual sentará no Trono de Deus no Monte Sião, e 

combaterá  tudo que traz o Nome de Deus.  

    

O  DESCENDENTE DE DAVI REINARÁ NO MONTE SIÃO, 

NO PALÁCIO DE SALOMÃO, NO TEMPLO DE JERUSALÉM 

RECONSTRUÍDO.  MAÇONS E JUDEUS TRABALHAM PARA 

ISTO:  OS PRIMEIROS, SIMBOLICAMENTE; OS ÚLTIMOS, 

CONCRETAMENTE.  

          

        

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Templo-Salomao-IURD.jpg
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ENQUANTO OS MAÇONS OBEDIENCIAIS TRABALHAM A 

PEDRA BRUTA PARA A SIMBÓLICA CONSTRUÇÃO DO 

NOSSO TEMPLO INTERNO, OS SIONISTAS “TRABALHAM” 

FABRICANDO CRISES E GUERRAS PARA ENFRAQUECER 

OS MUÇULMANOS E ASSIM DESMONTAR AS 

MESQUITAS ISLÂMICAS DE OMAR E DE AL-AKSA PARA 

CONSTRUÍREM O 3º TEMPLO DOS JUDEUS EM 

JERUSALÉM, DE ONDE REINARÁ O MONARCA JUDEU. 
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 Os judeus semitas NÃO se deixaram enganar pelos 

Sionistas Políticos. Os cristãos, sim.  

Entram para a Maçonaria obediencial e tornam-se 

inocentes úteis nas mãos dos Sionistas. “O Trono de 

Salomão” é como se denomina a cadeira do Venerável 

Mestre. “Templo” é o lugar físico no qual os maçons se 

reúnem. Por que isso? 

 Não sendo uma Religião, a maçonaria NÃO tem 

porque reunir-se em um TEMPLO...nem  tem de buscar 

como objetivo principal a CONSTRUÇÃO DO TEMPLO... 

 A Cadeira do Venerável Mestre não tem porque 

chamar-se “Trono de Salomão”...aliás, esses nomes só 

passaram a existir após o Golpe de Estado Maçônico de 

1717!  E sabemos que esse ano está incluso no século 

XVIII;  1701...é o início do século da Besta, conforme o 

Livro das Revelações: “Aqui é preciso discernimento! 

Quem é inteligente calcule o número da Besta, pois é 

número de homem: seu número é 666”. (Apc. 13,18). 
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-“Mikael vem chegando” – disse Haniel. “O que fez juntar-

se a nós nesse colóquio com os Construtores?” 

-“O Rei Vive!” – exclamou Mikael.  “Bom dia, amigos 

Construtores. Bom dia, companheiros angélicos. Estava 

ouvindo a conversa e, neste ponto, não posso ficar fora 

dela;  a Rebelião de Lúcifer  foi o fato que mais marcou 

minha vida: devido a ela deixei de me chamar ELMADAN 

e passei a ser chamado de MIKAEL. Desde então, sou o 

maior adversário de Satanás, o Grande Dragão. Vocês 

estavam falando justamente sobre o momento em que o 

poder vicarial de Satã, a Besta, mostrou a cara ao mundo. 

Quero, contudo dar um esclarecimento”. 

-“Fale, nobre companheiro e Capitão” – disse Haniel. 

-“ Quero remarcar que o Livro das Revelações deixa claro, 

no capítulo 13, versículo 17, que a Besta tem UMA 

MARCA, UM NOME, E UM NÚMERO. Para identificá-la 

sem deixar sombra de dúvida, devemos resolver o enigma 

desses três itens, não de um ou dois, apenas.” 

-“Muito justa a tua preocupação, meu Capitão” – disse 

Gabriel. 

-“Sim, sim, é preciso encontrar uma solução para o 

Enigma da Besta que explique simultaneamente sua 

MARCA, seu NOME, e seu NÚMERO – arriscou o Aprendiz. 

-“Pois então, vamos lá” – falou Mikael. “O Profeta diz que 

os homens receberão UMA MARCA na mão direita ou na 
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fronte. Acrescenta que isto permitirá à pessoa com a 

marca da Besta comprar ou vender. Evidentemente, não 

poderemos entender no sentido literal. O que o Vidente  

nos diz  é que a pessoa  marcada  estabelece UM 

COMÉRCIO COM A BESTA.  Assim como os batizados em 

nome de Jesus estabelecem um Comércio com Ele, os 

marcados com o sinal da Besta estabelecem igualmente 

um Comércio com ela. Falando a este respeito, Santo 

Agostinho explica que o Verbo Divino estabeleceu um 

“Admirável Comércio” com a humanidade quando 

estabeleceu a União Hipostática com a humanidade de 

Jesus: um Comércio, aqui, significa UMA TROCA. O Verbo 

ofereceu à humanidade Sua natureza divina e, em troca, 

recebeu a natureza humana. Foi, segundo o Doutor da 

Graça,  uma transação comercial.  Todos compreenderam 

até aqui?” 

-“Se eu, Aprendiz, que sou o menos instruído, 

compreendi, acho que posso afirmar que sim; todos 

compreendemos o que você explicou, Mikael.” 
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-“Então podemos ir adiante. As marcas no Sudário de 

Turim, segundo estudo da NASA, foram feita por radiação 

atômica, QUANDO O VERBO ASSUMIU O CORPO 

HUMANO DE JESUS,  MORTO, TRAZENDO-O DE VOLTA À 

VIDA.  No momento exato em que isto aconteceu, Deus 

infundiu a Vida no cadáver do Mestre. Essa infusão da 

Vida produziu uma reação atômica a qual provocou uma 

radiação que deixou as marcas no pano de linho. 
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AS MARCAS DA RESSURREIÇÃO NO SUDÁRIO. 

Satanás imita Deus. Do mesmo modo que o Verbo uniu-se 

hipostaticamente a Jesus pela infusão de Si no Homem 

Total, a BESTA unir-se-á aos seus  adeptos pela infusão de 

si mesma, da sua substância aos condenados. Essa 

operação, VERDADEIRO COMÉRCIO, deformará 

horrivelmente  o corpo e a alma do homem que a ela se 

submeter. Daí em diante, as ações da pessoa - a marca na 

mão – e os pensamentos – a marca na fronte – terão 

todas as características da danação.” 
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           A  LOGO/MARCA  DA BESTA. 

-“Que coisa terrível!” -  exclamou admirado o 

Companheiro. 

-“Tremendamente terrivel” – ecoou Gabriel. “As almas 

marcadas pela substância diabólica da BESTA 

apresentarão no corpo, nas ações e nos pensamentos, as 

características satânicas. Não será, como pensa o vulgo, 

uma marca feita, um sinal, símbolo ou signo grafado nas 

mãos ou na testa: É A PRÓPRIA SUBSTÂNCIA DA PESSOA 

QUE SERÁ “MARCADA”, isto é, o ser da pessoa 

demonstrará interna e externamente que ela está 

possuída  pelo espírito de Satã”.   



 
64 

          

ATORES CARACTERIZADOS DE MODO A  PARECER QUE 

ESTÃO  SOB  A POSSESSÃO  DIABÓLICA. 

-“Agora vamos passar ao segundo item:  O NOME.” 

-“Haniel” – disse o Mestre – “fiz  um estudo a respeito, e 

fiquei sabendo que O NOME, nas culturas espiritualistas, 

é a característica principal de uma pessoa ou de um ser. 

Assim é que os nomes bíblicos denotam a qualidade 

principal da pessoa: Melchisedek= rei justo; Abraão= pai 

de muitos; Salomão= pacífico; Jesus = salvador. Logo, 

posso concluir que O NOME da Besta deve fazer 

referência à sua principal qualidade!” 

-“Muito bem pensado, amigo. Agora deixemos Mikael 

continuar a explicação desse texto tão famoso quanto 

enigmático” – disse Haniel. 

-“Como disse o Mestre Construtor, O NOME da Besta será 

a sua principal característica. Deus é ordem, harmonia, 

estabilidade; O COSMO. A Besta é desordem, desarmonia, 

instabilidade. Em uma palavra: Revoltas, revoluções, 

sedições, guerras; O CAOS. O Nome da Besta, sua 



 
65 

principal característica, é o caos. O caos psicológico e 

espiritual nas pessoas e sua consequência no mundo 

material: a desordem,  a subversão da ordem, a guerra. 

Desde que o mundo é mundo, houve sempre UMA 

ORDEM. Esta era imposta pelos governantes: fossem reis, 

déspotas ou regentes. A Ordem se baseia na Lei, e a Lei é 

a  consolidação do Direito. O reconhecimento do direito 

de alguém é facilitado pela legislação escrita dos povos, e 

a aplicação correta da Lei, baseada no Direito, se chama 

JUSTIÇA. Houve um tempo em que reinava uma Ordem 

Perfeita, em um lugar perfeito, onde morava  um casal 

que  NÃO era perfeito.  Satanás, a Serpente antiga, o 

Dragão original, induziu esse casal a destruir a Ordem 

desse lugar, conhecido como Éden.  Aí está seu nome: o 

obstáculo à Ordem. O  que corrompe a Ordem. O autor 

da desordem. Essa façanha consta como a primeira que 

revelou seu nome aos Pais da Humanidade. Shatan, 

Diabolos =  o que se atravessa no seu caminho para lhe 

derrubar.  Os Pais caíram.  Hawah, a Mãe, vencida por 

Satã, passou  a gerar tanto a vida quanto a morte... Adam, 

o Iod gerador, passou a gerar, igualmente, a vida e a 

morte. Pois como disse Paulo, o salário do pecado é  a 

morte. Satã é o autor da morte e a morte do homem lhe 

é  sedutoramente agradável!” 

 E Mikael convidou a todos para verem, do ponto de 

vista  dos Anjos, o que é a Terra:  O Vale da Morte. 
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O VALE DA MORTE  -  LUGAR DA “GRANDE TRIBULAÇÃO” 
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-“Acho que não quero ir para Malchut, Michael!” – disse o 

Aprendiz. 

-“Meu caro Aprendiz, podes apresentar tua recusa a 

Metatron – muito embora já estejas em Yesod. Ele tem 

como te fazer voltar a Kéter e te colocará no limbo. Ali, tu 

não sofrerás, mas também não experimentarás nenhuma 

alegria. É o HADES dos gregos. Uma vida onde não existe 

sensação.  Estás realmente disposto a viver no Hades pela 

Eternidade afora?” 

 Gabriel, com um sorriso irônico no canto esquerdo 

da boca, e meneando a cabeça, ajuntou: 

-“É participando da Grande Tribulação que vocês – 

humanos – terão o mérito necessário para se cristificarem 

em plenitude.  Não ir significa não ter a chance de se 

tornar  um com Cristo”. 

 O Mestre tomou a palavra: 

-“Caro Aprendiz, sem passar pela Morte não conhecerás 

Deus. Até Jesus – que não necessitava disso – submeteu-

se  à passagem pelo fenômeno chamado “Morte” com a 

finalidade de nos dar o exemplo: “Porque ao homem está 

ordenado viver UMA ÚNICA VIDA e depois enfrentar o 

Julgamento”,   diz a Carta aos Hebreus.  No ritual de 

Mestre aprenderás que necessitamos “viver a vida, passar 

pela morte, conhecer Deus”.   
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-“Mas – tornou o Aprendiz -  certos homens são muito 

perversos!  Cair em Malchut é estar sob o poder do Mal, 

porquanto o Bem se encontra em evidente desvantagem 

nessa Sefira... Vejam o caso dos Judeus do Holocausto: 

Adolf  Hitler  maltratou-os além de qualquer parâmetro 

humano de maldade!  E eu vou submeter-me aos 

carrascos da NOVA ORDEM MUNDIAL. Lá em baixo não 

há respeito pelo Direito, nem pela Justiça, nem pela Lei.” 

-“Certo. Certíssimo.  Mas caso não enfrentes essa batalha 

desigual, concordo,  não atingirás o objetivo que 

Metatron  traçou para você. Não atingindo o objetivo, 

não cumprirás teu Projeto. Não cumprindo o Projeto, 

deixarás uma lacuna que nenhum outro ser humano 

pode preencher. E a Magna Opera de Javé terá de ser, 

mais uma vez, reprogramada por Metatron. Hitler fez o 

que  decidiu fazer: tornou-se “Criatura e Instrumento do 

Sionismo Político”, como afirma Roger Peyrifite, no seu 

livro “O Judeu”.  Vamos recapitular esse vergonhoso ato 

do Palco da História humana...” 

 

 E assim o Mestre Maçom encerrou sua fala.  
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“Os Nazistas pregavam a superioridade da raça Ariana dominante, 

liderada por um Führer (líder) infalível, que estabeleceria um 

Terceiro Reich pangermânico que duraria mil anos. Enquanto isso, 

aniquilaria os judeus e os comunistas, principais bodes expiatórios 

de todos os problemas da Alemanha. Milhões de judeus, poloneses, 

russos, ciganos, católicos, gays e deficientes físicos foram 

aprisionados em campos de concentração, onde morreram, foram 

executados, ou submetidos a experiências. Outros milhões foram 

usados em trabalhos forçados.” 

 

OBRA-PRIMA  DO NAZISMO, CRIADO PELO SIONISMO 

POLÍTICO,  A MORTE DOS JUDEUS NOS CAMPOS DE 

CONCENTRAÇÃO, BATIZADA DE “HOLOCAUSTO”,  

RESUME BEM  A CONJUNÇÃO  SATÂNICA DO SIONISMO 

COM  O NAZISMO E O GOSTO DE AMBOS PELA MORTE. 
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HOJE SABEMOS QUE O SIONISMO PRODUZIU O NAZISMO E O 

COMUNISMO ATRAVÉS DE PLANOS E ESQUEMAS INCRÍVEIS. 

TAMBÉM PRODUZIU A ELITE FINANCEIRA AMERICANA. 

 

Não à censura - SAY NO TO CENSORSHIP 

Muitos dizem tudo o que querem e pensam ser livres no mundo de 
hoje, a"liberdade" de hoje é uma liberdade artificial controlada. 
Onde você só fala o que eles, a elite da Nova Ordem Mundial 
permite.  
 
Este site vem bater de frente com esse fato, publicando artigos que 
são traduzidos de sites da mídia oriental, mídia independente e de 
pesquisadores que agora por estarem mostrando os fatos reais 
estão sendo perseguidos e alguns até presos.  
 
Existindo a falta de textos, artigos, sites, etc. em língua portuguesa, 
de certa forma sofremos uma "censura lingüística"; e aí é que 
surgiu a idéia deste site procurando fatos direto da fonte e 
escapando da mídia controlada pelo lobby judeu sionista que 
peneira, monta, reconstrói e prepara a "realidade" enlatada do que 
assistimos tristemente na TV. 
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Não temos como escapar, você pode se perguntar mas o que eu 
tenho a ver com isto?  
 
Muito, conflitos no Oriente Médio afetam todos nós mesmo no Brasil 
a milhares de quilômetros de Gaza, Israel, Iraque ou Irã; a mídia 
oficial que tenta nos fazer uma lavagem cerebral é a mesma 
mundialmente, mudando fatos e distorcendo a realidade.  
 
Grupos de comunicação como CNN, FOX tm ramificações também no 
Brasil e controlam redes nacionais como a Globo, Record ou 
Bandeirantes. O poder do lobby sionista é mundial e o objetivo dele 
e nos "cegar", alienar e influenciar a politica nacional no Brasil.  
 

É chegada a hora de sairmos da MATRIX sionista!  
 
 

Imagens 

 

http://www.flickr.com/photos/8493512@N02/4868227806/
http://www.flickr.com/photos/8493512@N02/4868227806/
http://www.flickr.com/photos/8493512@N02/4868226284/
http://www.flickr.com/photos/8493512@N02/4868226284/
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Leia e tire suas dúvidas, muitos anos atrás, na 

ONU o sionismo foi considerado uma forma de racismo mas, por 

causa do lobby norte americano, a ONU voltou atrás na sua decisão. 

 

http://www.flickr.com/photos/8493512@N02/4867612287/
http://www.flickr.com/photos/8493512@N02/4867612287/
http://www.flickr.com/photos/8493512@N02/4867612113/
http://www.flickr.com/photos/8493512@N02/4867612113/
http://www.justforeignpolicy.org/iraq/iraqdeaths_pg.html
http://www.justforeignpolicy.org/iraq/iraqdeaths_pg.html
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Examinando o símbolo do Sionismo – o mesmo de 

Israel e da Maçonaria, que foi criado na sociedade 

europeia por Meyer Amschel Bauer, fundador do clã 

Rothschild – vemos que possui  6 ângulos. Possui também 

6 triângulos. E o hexágono gerador do hexagrama, possui 

6 lados. 666? 
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O primeiro Rothschild (Meyer Amschel Bauer) ter-se-

ia apropriado do símbolo: uma estrela de seis pontas 

vermelha. A partir daí, o clã usa a marca da Besta. 

O livro, A Estrela de Seis Pontas, é o primeiro e único 

trabalho acadêmico que documenta a origem e uso desse 

símbolo. Do Egito, de Salomão à magia árabe, e feitiçaria e 

usos druídas, a franco-maçonaria, a Mayer Amschel Bauer, 

que no século XVII muda seu nome para descrever a 

estrela de seis pontas que pendurou na porta de sua casa 

na Alemanha, e assim começou a família dos "Rothschild" 

(significando escudo vermelho). A família Rothschild 
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incorporou esse símbolo em sua Corte de Armas. A 

pesquisa seguia com a estrela de seis pontas através da 

Cabala, na astrologia, para Hitler e sua colocação de uma 

estrela de seis pontas amarela nos judeus durante o 

holocausto, o símbolo sionista, e finalmente a bandeira do 

Estado de Israel. 

 

 

 

UM HEXAGRAMA  ENCONTRADO NA SINAGOGA DE 

CAFARNAUM, CERCA DO SÉC. III D. C. 
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  ATENTE 
PARA O DETALHE DA CORRENTINHA NO PESCOÇO : 

O SÍMBOLO DO SIONISMO INTERNACIONAL 

A FAMÍLIA (SIONISTA)  ABRAVANEL SEMPRE FOI - 
NA HISTÓRIA DOS MINISTROS DA REALEZA 
EUROPÉIA -  CONSTITUÍDA DE GRANDES CÉREBROS 
FINANCEIROS. O “MENINO POBRE DA LAPA” É MAIS 
UM MITO CRIADO PELOS SIONISTAS PARA ENGANAR 
AS PESSOAS DOS PAÍSES ONDE DÃO “O GOLPE DO 
BAÚ”... DA FELICIDADE. 
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Mas nem tudo é diabolismo no hexagrama. Seu 

simbolismo é muito vasto e diversificado, como se pode 

ver no excelente e exaustivo estudo abaixo: 

De um modo primitivo, por hexagrama, podemos compreender como a reunião 

de seis letras ou caracteres; já que a palavra tem origem no grego e significa seis 

linhas ou seis caracteres (hex = seis; gramma = linha). Portanto, uma seqüência 

de seis sinais gráficos (letras ou figuras geométricas, por exemplo) pode ser 

considerada um hexagrama. Assim, na filosofia oriental denominada I Ching, o 

hexagrama possui uma representação linear. 

Porém, dentro da maioria das escolas esotéricas ocidentais, 

o hexagrama usualmente assume a forma de uma estrela de 

seis pontas e é conhecido também por Estrela de Davi, Selo de 

Salomão, entre outros. É esta versão que carrega inúmeros 

significados ao longo da história e figura tanto como símbolo 

maior do Estado de Israel como na simbologia ocultista. Mesmo 

havendo distinções interpretativas entre o hexagrama com as 

linhas entrelaçadas e o hexagrama com os triângulos 

sobrepostos, as definições confundem-se e ampliam ainda mais 

as hipóteses das origens, significados e aplicações. 

  
Origens 

  

A maioria das teorias que pretende encontrar a origem específica do hexagrama 

está relacionada ao judaísmo. Uma delas, sem embasamento histórico confiável, 

faz alusão ao nome do Rei Davi. Segundo a tradição judaica, o nome Davi era 

escrito com apenas três letras no alfabeto hebraico: dalet, vav e dalet. A primeira e 

última letra (dalet), possui uma forma semelhante ao triângulo. Se uma delas for 

invertida verticalmente e sobreposta à outra, forma-se o hexagrama. Mais uma 

hipótese é de que o hexagrama seja uma versão estilizada do lírio branco, flor de 

seis pétalas que é identificada como o povo de Israel no livro bíblico Cântico dos 

Cânticos. 

Outra origem refere-se ao escudo do Rei Davi, que possuía forma triangular e 

nele estava gravado o Grande Nome Divino de 72 Letras, juntamente com as letras 

hebraicas m, k, b e y (letras da palavra Macabi). Entretanto, neste caso, não há 

uma linha nítida que associe o símbolo ao Escudo de Davi (Maguen Davi), sendo 

que a expressão Maguen Davi passou a ser utilizada referindo-se ao 
hexagrama, apenas a partir do século XIV. Ainda, pode-se supor que o 

símbolo tenha surgido na época de Bar Kochba (132-135 d.C.) quando os judeus 

combatiam os romanos, passaram a utilizar escudos mais resistentes, nos quais 

foram gravados dois triângulos entrelaçados. 

  

O símbolo na história 

  

Entretanto, desde a Idade do Bronze, símbolos em forma de estrela, 

como o pentagrama e o hexagrama, já eram encontrados em 

http://www.spectrumgothic.com.br/ocultismo/simbolos/pentagrama.htm
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civilizações distantes, tanto no aspecto geográfico como cultural, 

como na Índia, Mesopotâmia e 

Grã-Bretanha. 

O mais antigo artefato 
judaico contendo um 
hexagrama de que há registro, 
é um selo encontrado na cidade 
de Sidon (Líbano), datado do 
século VII antes de Cristo. Mesmo 

que no período do Segundo Templo, os 

símbolos judaicos mais comuns eram 

oshofar, o lulav e a menorá, foram 
encontrados pentagramas e hexagramas em trabalhos 
arqueológicos, como no friso da sinagoga de Cafarnaum (século II 
ou III d.C.) e uma lápide (ano 300 d.C.), no sul da Itália. Na literatura 

judaica, uma referência encontra-se no livro Eshkol Hakofer, do sábio Yehudah ben 

Eliahu Hadasi, que viveu no século XII. No capítulo 242, é citado costumes do povo 

que, gradativamente, foram sofrendo mutações e o símbolo assume um caráter 

místico: "e os sete anjos na Mezuzá foram escritos - Miguel e Gabriel [...] o Eterno 

irá guardar-te e este símbolo chamado Escudo de Davi é escrito em todos os anjos 

e no final da Mezuzá...". 

A bíblia cristã, possivelmente, faz referência ao hexagrama através de uma 

metáfora citando animais de seis asas: "...os quatro animais tinham, cada um de 

per si, seis asas, e ao redor, e por dentro, estavam cheios de olhos; e não 

descansam nem de dia nem de noite..." (Apocalipse - 4:8). 

A utilização ornamental de estrelas, de cinco ou de seis pontas, 

estendeu-se durante a Idade Média aos povos muçulmanos e 

cristãos e o hexagrama é encontrado em ambas as religiões. 

Iluminuras de manuscritos hebraicos medievais também contêm 

hexagramas. Ainda na era medieval, encontram-se os primeiros 

amuletos de proteção em que surge o hexagrama, como no 

Mezuzot (pergaminho-amuleto do judaísmo). 

A partir do século XIII, na Espanha e na Alemanha, encontra-se 

manuscritos bíblicos nos quais partes da messorá (tradição oral 

judaica) são escritas em micrografia, em forma de hexagrama. Até 

o século XVI, os sábios cabalistas acreditavam que o símbolo não 

deveria ser desenhado com simples linhas geométricas; mas sim 

composto com determinados nomes sagrados e suas combinações. 

Em 1354, o rei da Bohemia, Carlos IV (Karel), concedeu à 

comunidade judia de Praga, o privilégio de uma bandeira, que foi 
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confeccionada num fundo vermelho e o hexagrama, centralizado, 

em dourado. Dessa forma, o símbolo, conhecido também 

como Maguen Davi (Escudo de Davi), adquiriu uma conotação 

religiosa e tornou-se também uma referência do estado. 

A partir do século XVII, o hexagrama tornou-se emblema oficial de 

várias comunidades judaicas. Em meados do século XVII, em Viena, 

foi gravado sobre uma pedra que delimitava os bairros judeus e 

cristãos, juntamente com uma cruz. Quando os judeus foram 

expulsos desta cidade, levaram o símbolo para as outras cidades, 

como a Moravia e Amsterdã. No ano de 1799, foi utilizado para 

representar o povo judeu em uma gravura antissemita. No decorrer 

dos séculos XIII e XIX, algumas instituições, como as sociedades 

beneficentes, usavam o símbolo em seus documentos. Em 1933, sob 

a decisão de Adolf Hitler, a Estrela Judaica (como os nazistas, 

pejorativamente, referiam-se ao símbolo) foi utilizada nas 

vestimentas dos judeus para que fossem facilmente reconhecidos. 

Apenas em 1948, o hexagrama foi adotado pela bandeira do estado 

de Israel e tornou-se a maior referência do judaísmo. 

  

O místico hexagrama 

  

Além de ser um símbolo que representa uma nação, ter sido considerado um 

"símbolo de desonra" no Terceiro Reich, e utilizado por instituições independentes 

ao longo da história, o hexagrama também traz um forte apelo ocultista. 
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Segundo a obra de Albert G. Mackey sobre a maçonaria, The 

Symbolism of Freemasonry os dois triângulos entrelaçados 

representam a união das forças ativa e passiva na natureza, os 

pólos feminino e masculino, yoni e lingham (representações dos 

genitais no hinduísmo). Sendo o triângulo voltado para baixo o 

símbolo do princípio feminino e o triângulo voltado para cima 

representando o princípio masculino. Portanto, nesta 

interpretação, o hexagrama possui um simbolismo sexual. O 

hexagrama também foi adotado na Maçonaria do Arco Real e, neste 

caso, segundo o autor maçom Wes Cook, o símbolo representa 

equilíbrio e harmonia. 

Há também uma interpretação na qual o triângulo voltado para 
baixo representa o céu e o segundo triângulo simboliza a terra; de 

forma que um interfira no outro. Supõe-se também que as seis pontas 

representariam o domínio celeste sobre os quatro ventos, sobre o que está em 

cima e sobre o que está em baixo na terra. 

Na Cabala judaica, o hexagrama faz alusão às sete emanações divinas (sefirot) 

inferiores. Cada um dos triângulos que formam os lados da estrela representam 

uma emanação e o centro dos triângulos maiores sobrepostos, representam a 

emanação denominada Malchut. O filósofo Franz Rosenzweig atribui um outro 

significado. Rosenzweig afirmou que um dos triângulos seria a representação da 

base de "focos", que caracterizam o pensamento do mundo (Deus), o homem e o 

mundo. O outro representaria a posição do judaísmo nestes assuntos, referindo-se 

aos três fundamentos principais da religião: a Criação (a relação entre Deus e o 

mundo), a revelação (relação entre Deus e o homem) e a redenção (a relação entre 

o homem e o mundo). 

Numa outra interpretação, provavelmente 

de base alquímica, os triângulos 

componentes representam a água e o fogo, 

e a junção destes elementos, normalmente 

associados à figuras de animais. Há ainda 

suposições menos plausíveis associando o 

hexagrama a ritos "satânicos", ou como 

um poderoso instrumento para evocações 

e conjurações malignas em círculos de 

magia negra; ou associá-lo à pegada de um suposto demônio 

conhecido por Trud. Ainda, pode-se encontrar o número 666 ao se 

considerar as duas faces de cada um dos seis triângulos externos, 

no sentido horário e anti-horário (6 e 6), e as seis linhas que 

compõem o hexágono interno (666). De qualquer forma, dentro dos 

círculos ocultistas, o hexagrama geralmente é visto com alguma 

http://www.spectrumgothic.com.br/ocultismo/crencas/maconaria.htm
http://www.spectrumgothic.com.br/ocultismo/ciencias/alquimia.htm
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palavra ou símbolo gravado em seu centro para ser aplicado numa 

situação específica, como potencializar um ritual ou evocar alguma 

divindade. 

  

Por Spectrum 
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http://roberto-cavalcanti.blogspot.com.br/
http://4.bp.blogspot.com/_8HVlrT3XE20/TB6Zmajy3nI/AAAAAAAAAIg/FPu_WzKzBUw/s1600/Oct11CanonisationReuters5.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_8HVlrT3XE20/TB6Zmajy3nI/AAAAAAAAAIg/FPu_WzKzBUw/s1600/Oct11CanonisationReuters5.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_8HVlrT3XE20/TB6Zmajy3nI/AAAAAAAAAIg/FPu_WzKzBUw/s1600/Oct11CanonisationReuters5.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_8HVlrT3XE20/TB6Zmajy3nI/AAAAAAAAAIg/FPu_WzKzBUw/s1600/Oct11CanonisationReuters5.jpg
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“Bento XVI, que clama ser "papa", apresenta-se publicamente numa 

cerimônia de "canonização" com o mais satânico dos símbolos: a 

estrela de seis pontas; o hexagrama.” 

 

A primeira menção da estrela de seis pontas na literatura Israelita 

foi em Amós 5:21, quando YAWEH irritado conta a Seu povo que "Eu 

detesto e desprezo seus dias de festa …. Levastes, sim, o tabernáculo 

http://2.bp.blogspot.com/_8HVlrT3XE20/TB6YGWvUEyI/AAAAAAAAAHw/wQRTYBDb-tQ/s1600/mitra.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_8HVlrT3XE20/TB6YGWvUEyI/AAAAAAAAAHw/wQRTYBDb-tQ/s1600/mitra.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_8HVlrT3XE20/TB6ZOd7KWGI/AAAAAAAAAIY/pUrltYWdrGc/s1600/Oct11CanonisationReuters4.jpg
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de Sacut, vosso rei, e Quijum, a estrela de vosso deus, ídolos que 

fabricastes…." Sacut (Sakkuth) e Chiun (Kaiwan) significa "estrela" 

e refere-se a saturno como uma estrela, e era objeto de adoração 

idólatra, como eles consideravam ser deuses assírios. A multidão 

misturada que saiu do Egito com as crianças de Israel tomou a 

estrela com eles. Como o obelisco, a estrela de seis pontas foi um 

ídolo egípcio usado em adoração idólatra. Em 922 A.C. quando 

Salomão casou-se com a filha do Faraó, ele ficou envolvido em 

adoração de ídolos egípcios e se introduziu na magia e feitiçaria. 

Salomão construiu um altar a Ashtaroth e Moloch, e a estrela de 

seis pontas, o símbolo chefe dos sacrifícios humanos 

em círculos de magia e feitiçaria veio a ser chamados de 

Selo de Salomão. 

 

Essa é a mesma estrela de Renfã que São Estevão acusara os altos 

sacerdotes de adorar em seus templos e sinagogas. Em verdade, 

São Estevão estava citando o profeta Amós quando ele censurou os 

altos sacerdotes por sua infidelidade e hipocrisia. 

 

Renfã é um outro nome para a deusa Astarte (Ashtarte) que é uma 

das três deusas cananitas da fertilidade. Ela também era conhecida 

como uma deusa da guerra e do amor (luxúria), e era adorada 

pelos egípcios e hititas bem como os cananitas. 

 

No mundo Greco-Romano era conhecida como Afrodite. Astarte era 

identificada com a estrela da noite. Os canaanitas queimaram-lhe 

incenso. Era adorada também pela fertilidade. As mulheres 

costumavam carregar tábuas e figurinos de Astarte durante sua 

gravidez. (fonte: Enciclopédia Britannica). 

 

É intimamente vinculada com a adoração da estrela de Renfã a 

prostituição do templo. As religiões do Oriente Médio são repletas 

de prostituição. Estas prostitutas, chamadas “Kedesha", eram uma 

classe das prostitutas sagradas, encontradas durante todo a 

Antigüidade, e especialmente na adoração da deusa Astarte da 

fertilidade (Ashtaroth). 
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No Egito, uma deusa chamada Qedeshu, Senhora de Kadesh (1229-

1075 AC) era adorada. Sua representação é encontrada em uma 

estela privada de trabalhadores da classe-média. Ela é exposta nua, 

posada frontalmente de uma leoa (ou leopardo), segurando flechas 

em suas mãos. Embora os profetas de Israel e reformadores 

denunciassem sistematicamente a prostituição sagrada, os 

primeiros israelitas parecem ter adotado os ritos canaanitas locais, 

que praticavam aparentemente publicamente até a reforma em 

cerca de 622 AC. do rei Josiah. 

  

Mas, nós não  deveríamos pensar que essas estas coisas 

desapareceram como fossem parte apenas de coisas do passado. 

São Estevão foi assassinado porque denunciou os altos sacerdotes 

pela sua apostasia da fé verdadeira do Antigo Testamento. Que 

religião abraçaram e promoveram então? Se São Estevão censurou-

os por continuarem a adorar Astarte (Renfã), poder-se-ia somente 

imaginar que continuaram as práticas más dos seus antepassados 

paganizados. 

 

A estrela de seis pontas é vista por todo o mundo e é essencialmente 

associada aos judeus e pelos judeus. Mas, além disso, é usada hoje 

em bruxaria e para trabalhos astrológicos. 

 

O que alguns Judeus têm a dizer a respeito dessa estrela? M. Hirsch 

Goldberg, autor de The Jewish Connection escreve que: "A Estrela de 

David não é de origem Judaica e os antigos israelitas nunca a 

usaram como símbolo religioso." 

 

Ele prossegue: " Talvez o mais irônico: o maior símbolo dos Judeus 

no mundo de hoje - a estrela de seis pontas de David - não seja 

realmente o símbolo histórico da Judiaria, nem foi usado como um 

sinal religioso pelos Israelitas. Ela se tornou o emblema do 

povo judeu em 1897, quando a Conferência Sionista 

congregada por Theodor Herzl escolheu-a como a 
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insígnia de seu movimento. Muito embora cada uma das 12 

Tribos na Terra de Israel tivesse seu próprio símbolo, nenhuma 

tribo usou a Estrela de David… " 

 

A Enciclopédia Judaica Universal declara que durante o tempo do 

cabalista Isaac Luria, o símbolo começou a ser usado pelos Judeus. 

Isso foi no século XVI. Era freqüentemente visto próximo ao 

menorah (candelabro de sete ou nove braços). Daquele tempo em 

diante ela se tornou aceita pelos Judeus como o "Escudo de David". 

Essa estrela de seis pontas substituiu o menorah nas sinagogas e 

em artigos religiosos judaicos. 

 

A Enciclopédia Judaica Universal também declara que: "Somente 

em fontes judaicas os triângulos entrelaçados são chamados 

`Escudo de David,' enquanto todas fontes não-Judaicas chamam o 

símbolo de `Selo de Salomão.'" 

 

O livro, "A Estrela de Seis Pontas", documenta a origem e uso desse 

símbolo. Do Egito de Salomão à magia árabe, e feitiçaria e usos 

druídas, a franco-maçonaria, a Mayer Amschel Bauer, que 

no século XVII muda seu nome para descrever a 

estrela de seis pontas que pendurou na porta de sua 

casa na Alemanha, e assim começou a família dos 

"Rothschild" (significando escudo vermelho). A 

família Rothschild incorporou esse símbolo em seu 

Brasão. A pesquisa seguia com a estrela de seis 

pontas através da Cabala e da astrologia, para 

Hitler e sua colocação de uma estrela de seis pontas 

amarela nos judeus durante o holocausto;  símbolo 

sionista, e finalmente a bandeira do Estado de 

Israel. 
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Porque esse símbolo é compreendido de um seis 

dentro de um seis dentro de um seis (p.e. 6 pontas, 6 

triângulos, 6 lados do hexágono interno) o 

pesquisador também incluiu uma olhada nas 

profecias de 666 no livro de Daniel etc., com 

respeito ao "rei desejado" (anticristo) e a "marca da 

Besta".  

-“Estamos chegando ao fim da nossa caminhada juntos” – 

disse Michael. “Daqui em diante, iremos para o caminho 

que liga HOD  a  TIPHARET,  onde eu e Raphael  

instruímos os mortais a respeito do Julgamento. Os 

senhores Construtores podem ficar aqui com  Gabriel e 

Haniel, ou me seguirem.” 

 O Aprendiz não estava completamente convencido 

de que deveria continuar até Malchut; por isto ficou. O 

Companheiro da Arte e o Mestre Maçom, com grande 

disposição, acompanharam Michael na transposição do 

limite que separa os Caminhos. Logo todos estavam em 

HOD. 

http://3.bp.blogspot.com/-H83RHBzHWDo/UPc6V_VxKEI/AAAAAAAACZY/uVA3w8bOm14/s1600/Hexagrama-666_thumb%5B1%5D.jpg

