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666 NOVA ORDEM MUNDIAL
ADMIRÁVEL MUNDO NOVO

Defendendo uma visão holística, isto é, uma visão global do mundo, a Nova Era prega a evolução
espiritual e material da hu-manidade, preocupando-se com todos os aspectos que influenci-am
a vida humana.
Na área econômica, o movimento da Nova Era defende a completa e perfeita integração
comercial entre as diferentes na-ções mundiais através da criação de grandes blocos regionais
co-mo a União Européia e o Mercosul. Crêem seus líderes que a in-terdependência econômica
possibilitará um melhor aproveitamen-to dos recursos naturais escassos em nosso planeta e a

socializa-ção dos meios de produção e distribuição. Na esfera política, o movimento da Nova Era
defende o fim das monarquias e ditadu-ras, e a eliminação de todos as fronteiras como forma de
preservar a paz entre os povos e nações.
Na área social, as propostas do movimento da Nova Era são muitas e abrangentes, incluindo um
completo e complexo sistema educacional, denominado Educação Holística ou Cosmo-Educação,
visando o equilíbrio físico e espiritual das crianças desde a mais terna idade, preparando-as para
assumir suas novas responsabilidades no Terceiro Milênio como cidadão do mundo. Como
forma de incentivar a unidade e a paz entre os homens, su-gere a adoção de um idioma
universal único. 666 - Nova Ordem Mundial - 2 No campo científico, a Nova Era defende a preservação do meio-ambiente através da formação
de uma consciência ecológica que permita a melhoria da qualidade de vida do ser humano. Na
medicina alternativa a Nova Era já atua na aplicação de técnicas não-convencionais de
diagnóstico e tratamento, no sentido de prevenir e curar enfermidades de forma menos
agressiva, substitu-indo os medicamentos convencionais por métodos menos ortodo-xos como
Aromaterapia, Irisdiagnóstico, Radiestesia, Acupuntura, Hipnose, Cromoterapia, Cristaloterapia,
e muitos outros. Ainda na área científica, o movimento da Nova Era pretende a fusão da Ci-ência
com a Religião, rompendo o véu que as separa, formando das duas uma única ciência mística.
Sua influência se faz sentir ainda nas artes, seja na música, no cinema, teatro, televisão, artes
plásticas, enfim, em todos os meios de comunicação e expressão artística.
Em resumo, os líderes e adeptos do movimento da Nova Era trabalham e anunciam para o ano
2000, uma nova era de paz, li-berdade, igualdade e fraternidade entre todos os homens
indepen-dente de nacionalidade ou cultura. Crêem eles que, com a virada do século terá início
um novo tempo, o Terceiro Milênio, que tra-rá uma nova era de grandes e ilimitadas
possibilidades, no qual a humanidade eliminará as doenças, a fome, a miséria, as guerras e os
conflitos étnicos e religiosos, enfim, todos os problemas e des-graças que hoje afligem o homem
moderno. A Nova Era prenun-cia o advento de um novo mundo, de uma nova civilização mais
humana, mais evoluída, mais científica, mais espiritual. Os men-tores do movimento ensinam
que, na passagem do milênio, a Ter-ra e seus habitantes sofrerão uma metamorfose, uma
profunda transformação causada pela nova configuração dos astros nas re-giões celestes, que
influenciará nos níveis de consciência do ho-mem, que deixará de ser individualista, egoísta e
materialista, tor-nando-se, então, conhecedor de toda a sabedoria milenar, senhor dos mistérios
do cosmo, da mente, da vida e da morte.
Em suma, o Terceiro Milênio representa a concretização dos sonhos de todo ser humano que
anseia por felicidade, saúde, li-berdade, paz, prosperidade e sabedoria. Por isso, as propostas da
666 - Nova Ordem Mundial - 3 Nova Era vêm satisfazendo aos mais profundos anseios do ho-mem e, assim o movimento ganha
adeptos e mais adeptos a cada dia em todos os quadrantes da Terra.

A filosofia do movimento pode ser resumida num de seus mais populares hinos composto pelo
ex-Beatle John Lennon, cuja letra diz: "Imagine que não existam países... nem religiões... nem o
céu... você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que um dia
você se junte a nós, e o mundo se-rá um só”.Lennon escreveu também um livro: Um Espanhol
no Trabalho. No qual ele se referia a Jesus Cristo como "um covar-de, bastardo, comedor de
alho”.
Quem não gostaria de viver num mundo sem guerras, sem miséria, sem fome, sem doenças?
Quem não gostaria de viver num mundo onde todos são livres?... Onde todos são iguais?... Onde
todos são irmãos? Quem não gostaria de viver num mundo onde a natureza é respeitada e
preservada?... Onde qualidade de vida é excelente e acessível a todos?... Onde a sabedoria é um
bem comum a todos?
UTOPIA OU REALIDADE?
A Nova Era é uma realidade. Ela esta aí, crescendo e se es-tabelecendo em todos as áreas da
vida deste planeta, sem que a maioria das pessoas se aperceba. Como formulou certa vez um
cientista a seguinte ilustração:
"Estamos todos a bordo de um trem que desce a montanha em alta velocidade. Há alguns
comandos desconhecidos. (...) e é bem possível que o maquinista seja o demônio. Enquanto
isso, a maior parte dos passageiros (a humanidade) encontra-se no últi-mo vagão olhando para
trás”. 666 - Nova Ordem Mundial - 4 ESTE MUNDO TENEBROSO
Deus está dando claros avisos ao seu povo, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e
têm o testemunho de Jesus Cristo, para que estejamos atentos aos sinais do fim dos tempos.
PRECISAMOS DAR MAIS ATENÇÃO À PALAVRA DE
DEUS!
Nós já estamos sendo condicionados pela imprensa a aceitar essa transformação mundial como
um processo natural, inevitá-vel. Diariamente os jornais, as revistas, o rádio e a televisão
reali-zam uma verdadeira lavagem cerebral, utilizando termos como Nova Era, Nova
Consciência, Nova Mentalidade, Era de Aquário, Nova Ordem Mundial, Terceiro Milênio... Sem
falar que os meios de comunicação transmitem mais coisas ruins para nós e para os nossos
filhos do que informações proveitosas realmente.
QUEM DETÉM A INFORMAÇÃO
DETÉM O PODER.
Trata-se de uma verdadeira conspiração silenciosa, confor-me os próprios líderes do movimento
denominam. Aqueles que conhecem bem as Escrituras Sagradas sabem que esses

conspira-dores estão seguindo o capítulo 13 do Apocalipse com extraordi-nária precisão.
O grande historiador inglês, Arnold Tovnbee, declarou em 1960:
"A tecnologia moderna, que está impondo à humanidade mais e mais armas mortíferas, e ao
mesmo tempo, está tornando o mundo cada vez mais interdependente, provoca no homem
uma angústia tão grande que já estamos prontos para divinizar o pri-666 - Nova Ordem Mundial
-5meiro César que surgir e conseguir dar ao mundo um pouco de paz".
O ex-secretário geral da OTAN, Paul Henri Spaack, na dé-cada de 70, declarou:
"Não queremos mais comissões de estudos, já temos comis-sões demais. O que queremos agora
é um homem com estatura suficiente para conquistar a lealdade das pessoas e tirar-nos des-se
lamaçal econômico em que estamos afundando. Que apareça esse homem, seja ele Deus ou o
demônio, que nós o recebere-mos”.
O Dr. Ralph Barton Perry disse:
"Está em elaboração o governo de um mundo só. Quer gos-temos disso ou não, estamos
mudando para um governo de um mundo só”.
O Cientista Arthur Compton afirmou:
"O governo mundial tornou-se inevitável”.
O cientista Harold Urey, que ganhou o prêmio Nobel de química, disse:
"A única escapatória da destruição total da civilização será um governo mundial”.
Deus, o Criador do universo e de todas as coisas, disse:
"Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que
possuem”.(Apocalipse 17:13).
Deus afirma que, no desenrolar dos últimos lances da histó-ria mundial, uma elite do poder irá
ser tomada por uma idéia fixa comum à maioria: Conceder poder e autoridade a um indivíduo
para que possa dominar sobre a Terra. Foi exatamente o que a-cabamos de ler nas citações
desses ilustres sábios.
A expressão Nova Ordem Mundial nada mais é do que a se-nha para o governo mundial único. A
tendência mundial é, hoje, a 666 - Nova Ordem Mundial - 6 formação de grandes blocos econômicos centralizados. Isto é de-nominado globalização e
significa a interdependência de todas as nações de uma determinada região como preparativo
para a for-mação futura de um único governo mundial centralizado. A co-munidade de estados

independentes (antiga URSS); a NAFTA (Canadá, EUA e México); o Mercosul (do qual o Brasil é
mem-bro); a ALCA, que pretende unir as três Américas e os Tigres A-siáticos.
O Plano consiste em incentivar e fortalecer esses blocos pa-ra, num segundo passo, promover a
fusão de todos eles em um só bloco mundial, com um único governo, uma única lei, uma só
moeda, uma só religião. Esses blocos de hoje são apenas os em-briões dessa tentativa de
ressuscitar o fracassado Império Roma-no.
O grande problema nosso é que economia e política são as-suntos que, geralmente não
interessam à maioria dos cidadãos comuns, principalmente aos cristãos. Por isso, a maioria de
nós está correndo o risco de perder o trem da história, por ficar senta-dos no último vagão
olhando para trás.
Brevemente, o mundo conhecerá o homem que irá assumir o controle da Nova Ordem Mundial.
Muito em breve, os habitantes da Terra irão conhecer aquele que irá ocupar o governo mundial
único e terá em suas mãos todo o poder político, econômico e mi-litar. Você está preparado?
Realmente, existe uma conspiração silenciosa que, embora suave, é tremendamente violenta,
ainda que silenciosa, é profun-damente gritante. Trata-se de uma conspiração satânica
proveni-ente das regiões celestes, liderada pelo anjo rebelde Satanás o Di-abo.
"Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a
armadura de Deus, para poder-des ficar firmes contra as ciladas do Diabo; porque a nossa luta
não é contra o sangue e a carne, e, sim, contra os principados e potestades, contra os
dominadores deste mundo tenebroso, contra 666 - Nova Ordem Mundial - 7 as forças espirituais de mal, nas regiões celestes”.(Efésios 6:10-12).
AS SOCIEDADES SECRETAS
As coisas profundas de Satanás.
Por trás da Nova Ordem Mundial existe uma teia, uma rede de sociedades e organizações
secretas de caráter ocultista que vem trabalhando incessante e incansavelmente pela
concretização dos antigos ideais do anjo caído: dominar o mundo.
Desde os primórdios da história deste planeta, Satanás tem tentado executar este propósito
maligno, levantando homens am-biciosos e impiedosos. Primeiro foi Ninrode que tentou
dominar o mundo e acabou trazendo confusão sobre a Terra, com sua torre de Babel. Depois
vieram os faraós do Egito, Nabucodonosor, A-lexandre, os Césares, os Papas, Carlos Magno,
Napoleão e, final-mente, Adolf Hitler. São homens que tentaram dominar o mundo; homens que
buscaram a glória de exercer todo o poder sobre os seus semelhantes. Todos esses homens
foram anticristos em seu tempo; marionetes ou fantoches do anjo rebelde que não desistiu de
tentar levar a diante o seu plano maligno.

Para conseguir seu objetivo de estabelecer o governo mun-dial único, satanás utiliza todos os
meios ao seu alcance. As soci-edades secretas esotéricas são os celeiros do movimento da Nova
Era que pretende instalar uma Nova Ordem Mundial. Essas socie-dades secretas são conhecidas
por nomes: Maçonaria, Iluminados, Rosacruz, Caveira e Ossos, Antroposofia, Logosofia,
Teosofia, Eubiose, etc. abaixo dessas sociedades secretas existe uma trama ainda maior de
organizações subalternas não secretas, de caráter filantrópico, humanitário, caritativo e social,
criadas para dar en-foque beneficente ao movimento. 666 - Nova Ordem Mundial - 8 Algumas dessas organizações são mundialmente conhecidas e atuam em diversas áreas como a
ONU – Organização das Na-ções Unidas (e suas subsidiárias); o Clube de Roma; a Fundação
Rockefeller; o Greenpeace; o Rotary Club, dentre tantas outras. Porém, iremos analisar agora
apenas as mais destacadas entidades secretas e suas ramificações.
MAÇONARIA
O lado escuro da luz.
Também chamada Franco-maçonaria essa sociedade secreta está presente em todos os países
ocidentais e em alguns países do Oriente. A Maçonaria não se considera uma religião, embora
os maçons creiam num Ser Supremo, venerado como o "Grande Ar-quiteto do Universo", ou
simplesmente G.A.D.U.
A Maçonaria teve origem nas associações profissionais dos pedreiros-livres da Inglaterra, na
Idade Média. Esses pedreiros-livres (Free-Masons) eram arquitetos e construtores de igrejas,
suntuosos palácios e prédios civis, que se uniram para preservar seu especializado ofício e
defender sua classe profissional. A princípio, somente os artífices desse ofício eram aceitos
como membros da Franco-maçonaria. Mais tarde, cerca dos séculos XVI e XVII, foram aceitos
antiquários e nobres como membros da organização, que enveredou pelos caminhos do
ocultismo. Os cultos maçônicos visam atingir "a corporação mundial da luz" pa-ra o exercício da
"arte imperial", ou seja, do apurado "trabalho de pedreiro" realizado no próprio Eu, e da
edificação do "templo da humanidade".
A Maçonaria tem se destacado pelas suas atividades carita-tivas e sociais, e também por sua
participação ativa nos movimen-tos libertários dos últimos séculos, como a independência dos
Es-tados Unidos da América; a Revolução Francesa, cujo lema "Li-berdade, Igualdade e
Fraternidade" é claramente extraído do lema maçônico; e na Inconfidência Mineira, que adotou
a triângulo 666 - Nova Ordem Mundial - 9 maçônico como símbolo que até hoje consta na bandeira do Esta-do de Minas Gerais.
Grandes vultos da história e da política mundial foram ma-çons notáveis como Voltaire, Mozart,
Göethe, Mark Twain, Ben-jamim Franklin, e George Washington dentre outros. No Brasil,
grandes nomes da nossa história pertenciam à Maçonaria como Frei Caneca, Tiradentes,
Aleijadinho, Castro Alves, Dom Pedro I, José Bonifácio, Padre Diogo Feijó, José Garibaldi, Duque

de Ca-xias, Bento Gonçalves, Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano, Rui Barbosa,
Campos Sales, o Senador Vergueiro e atu-almente temos como maior exemplo o presidente
Fernando Hen-rique Cardoso ou simplesmente F.H.C. e muitos outros.
De todos os movimentos libertários, foi na Revolução Fran-cesa que a maçonaria teve uma
participação mais forte, e que re-sultou no massacre de milhares de pessoas e na anulação do
con-ceito de religião, quando a França "aboliu" a existência de Deus e entronizou em seu lugar
uma prostituta como a deusa "Razão"; passando à perseguição dos religiosos e à destruição de
todos e-xemplares das Escrituras Sagradas, o que resultou em caos e tre-vas morais. Após três
anos e meio, a situação política e social da França chegou a um estágio de degradação tal que os
franceses se viram obrigados a permitir novamente as práticas religiosas abo-lidas.
Na história contemporânea recente, grandes personalidades do mundo, políticos de expressão
internacional e presidentes dos EUA foram e são membros da Maçonaria. Franklin Roosevelt,
Harry Truman, Lyndon Johnson, Gerald Ford, Ronald Reagan e Geoge Bush são apenas alguns
exemplos de maçons que chaga-ram ao topo da pirâmide.
Dentro dos rituais maçônicos predominam os símbolos ocul-tistas e as coisas profundas de
Satanás (Apocalipse 2:24). A nu-merologia está intimamente ligada à geometria que, por força
da profissão dos antigos franco-maçons (pedreiros-livres) era utiliza-da na construção de
catedrais, palácios e outros prédios. Na base dessa numerologia esotérica estão os números 3 e
5 como pontos 666 - Nova Ordem Mundial - 10 de partida para a construção de figuras geométricas como o triân-gulo e o pentágono.
O triângulo é a figura geométrica que dá origem à pirâmide e ambos são partes da simbologia
maçônicas. O triângulo é sím-bolo da luz. Como o vértice para cima representa o fogo e a
virili-dade. Com o vértice para baixo representa a água e o sexo femini-no. O triângulo
eqüilátero é usado como símbolo da divindade maçônica e representa os três atributos divinos:
força, beleza e sa-bedoria, e também os três reinos: mineral, vegetal e animal. O tri-ângulo com
um olho no centro representa a onipotência, a onisci-ência e a onipresença divina; também
conhecido como o olho que tudo vê de Satanás. (Veja na Ilustração).
A pirâmide é o sólido derivado do triângulo e simboliza o homem em busca da divindade e das
energias cósmicas que seri-am captadas pelo ápice e irradiadas até a base. A pirâmide é o
símbolo da hierarquia espiritual da Nova Era, e é no seu ápice que se encontra o olho do deus da
Maçonaria: Lúcifer, o originador desse movimento sinistro. 666 - Nova Ordem Mundial - 11 POR QUE PODEMOS ACREDITAR QUE OS EUA TÊM A MAIOR INFLUÊNCIA DESSE MOVIMENTO?
Agora observe a reprodução da nota de um dólar abaixo:
Nela está impresso o Grande Selo dos Estados Unidos que contém o desenho dessa pirâmide
ocultista da Maçonaria. Veja melhor esse detalhe ampliado: 666 - Nova Ordem Mundial - 12 -

Acima do olho de Lúcifer está escrito em latim: ANNUIT COEPTIS, que significa: "Ele tem
favorecido nossos empreendi-mentos". Aqui há dois pontos a considerar. "Ele" é um pronome
pessoal indefinido, muito vago; podendo ser qualquer pessoa. Como ao lado do Grande Selo
existe escrita a frase: IN GOD WE TRUST ( Em Deus Nós Confiamos) podemos ser levados a crer
que "Ele" é Deus. Mas como logo abaixo entre ANNUIT COEPTIS está o triângulo com o olho de
Lúcifer ( mais um dos símbolos Maçônicos), e também sabemos que o deus da Maçona-ria não e
o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não nos deixa dúvidas de que o sentido literal é:
"Ele (Lúcifer) tem favo-recidos nosso empreendimentos". O segundo ponto a considerar aqui é
que a grande maioria dos maçons crê que está associado a uma organização que lhe permitirá
obter sucesso e vantagens fi-nanceiras em seus negócios e empreendimentos, e, para isso, não
medem esforços, submetendo-se a todo tipo de ritual que o credo maçônico recomenda para
alcançar os objetivos desejados. Daí o sentido literal: "Lúcifer abençoa os nossos negócios".
Analisemos, agora, a outra frase escrita em latim abaixo da pirâmide maçônica. Ela diz: NOVUS
ORDO SECLORUM, que significa NOVA ORDEM MUNDIAL.
O que faz um símbolo maçônico no dinheiro da maior nação democrática do mundo?
Conforme afirmamos antes, nada menos do que treze ex-presidentes americanos eram
destacados membros da Maçonaria. E foi um deles, Franklin Roosevelt, que, em 1933, mandou
colo-car o Grande Selo Maçônico nas notas de dólar.
Porém, há ainda outros vestígios da presença da Maçonaria nesta mesma nota de um dólar. A
outra fase do Grande Selo do Estados Unidos à direita traz o desenho de uma águia segurando
um ramo de oliveira numa das garras e um feixe de flechas na ou-tra garra. A águia é um
símbolo da Maçonaria que representa au-dácia, inteligência, perspicácia, conquista e vitória. O
ramo de o-liveira simboliza paz e o feixe de flechas representa a guerra. Es-666 - Nova Ordem
Mundial - 13 tes dois símbolos nos fazem lembrar da besta que se parece com um cordeiro (paz), mas fala
como dragão (guerra), uma nítida re-ferência profética aos EUA em Apocalipse 13:11.
Acima da cabeça da águia há ainda treze estrelas de cinco pontas ou pentagramas que são
também símbolos maçônicos de Lúcifer. Contudo, se virarmos esta nota de um dólar, veremos
do outro lado, ao centro, a figura do herói da independência america-na e o primeiro presidente
dos EUA, George Washington, um mestre-maçon do 33° grau. Além, disso, à direita há um
brasão do Departamento do Tesouro logo abaixo do nome da capital ameri-cana, Washington,
D.C., impresso na cor verde-claro sob a pala-vra ONE. 666 - Nova Ordem Mundial - 14 Esse brasão traz outros símbolos da Maçonaria: a balança que representa a justiça (lembre-se de
que este símbolo maçônico está presente nos tribunais e cortes de justiça de quase todo o
mundo); um esquadro, que simboliza eqüidade e retidão; e uma chave, que representa os
segredos da Maçonaria. (Veja na ilustra-ção).

Reformas feitas na Casa Brancas, a sede do governo do EUA, revelaram que os tijolos originais
da época da construção estão igualmente marcados com símbolos da Maçonaria. 666 - Nova
Ordem Mundial - 15 E mais: a capital dos Estados Unidos tem como um de seus pontos turísticos o obelisco do
Memorial de George Washington. Obeliscos são comuns em grandes cidades como Rio de
Janeiro, São Paulo e outras em todo o mundo. Mais do que uma escultura ou marco, o obelisco é
um antigo símbolo fálico adotado pela Maçonaria com intuito de afrontar ao Deus verdadeiro.
Tudo na Maçonaria está impregnado do simbolismo deriva-do as antigas religiões egípcias,
babilônica, hindu e greco-romana dentre outras. Quase todo ensino maçônico é apresentado
através dessa simbologia. Símbolos sempre têm um significado, caso con-trário não seriam
utilizados. O Senhor Deus chama a esses símbo-los de abominações em Ezequiel 8:1-18, onde há
o relato de ido-latria dentro do templo de Deus em que os anciãos de Jerusalém desenhavam
símbolos de répteis e outros animais abomináveis que causou "ciúme" e irritação ao Senhor
Deus.
O outro ponto predominante na Maçonaria é o número cin-co, que dá origem à figura
geométrica de cinco lados denominada pentágono, dentro do qual tem origem o pentagrama, a
estrela de cinco pontas que é um dos símbolos maçônicos. Dentro do pentá-gono invertido (de
cabeça para baixo) escreve-se o pentagrama igualmente invertido que se assemelha à cabeça de
um bode. To-dos estes símbolos são representações de Lúcifer, a Estrela da Al-va que caiu do
Céu. (Isaías 14:12-14).
O prédio do Ministério da Defesa e do Comando das Forças Armadas dos Estados Unidos da
América, em Washington, tem a forma exata de um pentágono e, por isso, ficou conhecido pelo
nome desse polígono. O edifício do comando militar da maior na-ção democrática do mundo os
EUA tem o formato de um símbolo da Maçonaria. Será isso coincidência? 666 - Nova Ordem
Mundial - 16 Dentro dos rituais secretos dessa sociedade ocultista há ain-da senhas e sinais que só os
iniciados têm conhecimento. São fra-ses, sinais e posturas que, para uma pessoa de fora, nada
represen-tam, mas que um maçom identifica prontamente. Um desses si-nais ou senhas da
Maçonaria é expresso com a mão aberta, es-palmada para frente com os cinco dedos
estendidos.
A Maçonaria tem ainda uma versão "light" própria para ilu-dir os cristãos incautos, como eles
mesmos, os maçons, definem suas intenções: "Propagar o Evangelho cristão por meio da
sim-bologia maçônica, ou inversamente, as verdades maçônicas re-vestidas das alegorias
evangélicas”.
As Escrituras Sagradas, porém, nos advertem que o próprio Satanás se transforma em anjo de
luz (2 Coríntios 11:14), para enganar, se possível, os próprios eleitos[de Deus]. (Marcos 13:22). É
por isso que a Maçonaria está bastante infiltrada nas i-grejas evangélicas. Porém, foi na Igreja

Mórmon que a Maçonaria deixou suas marcas mais acentuadas, pois Hyrum e Joseph Smith, os
fundadores do Mormonismo, eram maçons e introduziram os rituais maçônicos na Igreja
Mórmon, com algumas alterações.
Em sua busca pela luz do conhecimento, a Maçonaria revela através dos seus frutos o lado
escuro da luz.
A fé cristã e a Maçonaria são mutuamente exclusivas e, por-tanto absolutamente incompatíveis.
666 - Nova Ordem Mundial - 17 "Pois, outrora, éreis trevas, porém, agora, sois luz no Se-nhor; andai como filhos da luz... E não
sejais cúmplices das o-bras infrutíferas das trevas; antes, porém, reprovai-as." (Efésios 5:8,11)
OS ILUMINADOS
Luz feita de trevas.
Essa organização secreta ocultista foi fundada em 1776, na Baviera, Alemanha, por Adam
Weishaupt. Seu nome original era Antigos e Iluminados Videntes da Baviera, mas ficou
conhecida apenas como os ILUMINATI que significa Os Iluminados.
Weishaupt introduziu a sua sociedade dos Iluminados na Maçonaria, formando uma elite de
supermaçons também conhe-cida como Grande Fraternidade Branca, composta de mestres
ma-çons de 33° grau (o grau máximo da Maçonaria).
Os Iluminados estão freqüentemente associados aos movi-mentos conspiratórios
revolucionários e com a idéia de um grande poder que busca dominar o mundo.
Weishaupt era iniciado no Islamismo e usuário da droga Haxixe (palavra que deu origem ao
termo assassino em português, porque os fumantes de haxixe ficavam em transe e cometiam
cri-mes de morte sob o efeito da droga). Weishaupt pretendia promo-ver um caos controlado,
necessário as mudanças que queria reali-zar. 0 Reino do Terror que sobreveio a França após a
Revolução Francesa de 1789 foi resultado das idéias e ações de Weishaupt. A Revolução
Francesa foi um balão de ensaio, uma experiência do caos induzido e controlado, promovida
pelos Iluminados, cuja se-de de poder não tem limite (por enquanto). 666 - Nova Ordem
Mundial - 18 Os Iluminados são provavelmente a mais poderosa organi-zação secreta da Terra na promoção
da Nova Ordem Mundial. Seu poder se evidencia na moeda da maior nação democrática do
mundo. Voltemos a ilustração da nota de um dólar, criada pelo presidente Franklin Delano
Roosevelt, em 1933. Na base da pirâ-mide luciferina aparece uma data em algarismos romanos:
MDCCLXXVI, ou seja, 1776. Isto poderia nos levar a crer que esta data seja uma referencia a data
da independência dos EUA: 4 de julho de 1776, quando, na realidade, a data assinala o ano da
fundação da Ordem dos Iluminados: 1776.

A senha maçônica da mão aberta era característica dos ILUMINATI e foi também adotada por
Giuseppi Mazzini, um franco-maçom da Itália que fundou uma organização secreta ter-rorista
que ficou famosa em todo mundo pelos seus métodos vio-lentos: a Máfia. O próprio nome da
Máfia e na realidade um a-crostico da frase: Mazzini Autorizza Furti, Incendi, Avvelenamen-ti,
que significa Mazzini autoriza roubos, incêndios e envenena-mentos. Um dos símbolos da Máfia
e uma mão negra espalmada deixada impressa na parede nos locais dos atentados.
Quando um maçom esta em perigo basta que levante a mão espalmada e será prontamente
socorrido, caso haja nas proximi-dades outro membro da fraternidade. Nas eleições de 1994, o
símbolo da campanha do candidato eleito para a Presidência do Brasil era exatamente uma mão
espalmada. Como dissemos antes, grande parte dos senadores, deputados, governadores e
políticos em geral são altos membros da Maçonaria. A trama dessa teia é muito maior do que se
possa imaginar. A conspiração silenciosa prossegue no seu caminho em direção ao fim de todas
as coisas. Enquanto isso engana e ilude os incautos com sua falsa luz. A mesma falsa luz das
cruzes incendiadas dos fanáticos da Ku Klux Klan, a sociedade secreta fundada no Sul dos EUA
após a Guerra Civil (1867) pelo líder da Maçonaria, o Iluminado Albert Pike, com o objetivo de
impedir que a abolição da escravatura resultas-se em liberdade para os negros. A KKK ficou
conhecida pela vio-lência que pregava e praticava contra os negros ate meados da dé-cada de
1960, assassinando e queimando suas vitimas em escala-666 - Nova Ordem Mundial - 19 das noturnas de terror e extrema barbárie. Ainda hoje a Ku Klux Klan da sinais de vida,
semeando o terror em atos declaradamente racistas.
Para os Iluminados, Lúcifer é deus e Jesus é o imitador. 0 termo ILUMINATI representa a
denominação dos adoradores do diabo - e isto eles não revelam - que engloba a Maçonaria, a
Ro-sacruz, os Templários e muitas outras sociedades secretas.
CAVEIRA E OSSOS
Os poderes das trevas.
Criada no século XIX, dentro da Universidade de Yale, a Caveira e Ossos e uma sociedade
ocultista altamente secreta for-mada por uma elite de Iluminados que tem como filosofia a
for-mação de um governo mundial único e absoluto também conheci-do como Nova Ordem
Mundial.
Seu nome e símbolo são demonstrativos da fonte originado-ra de seus propósitos: o crânio
humano sobre dois ossos cruzados foi usado pelos piratas como símbolo da morte e hoje e visto
nos frascos que contem veneno mortal, o mesmo veneno da antiga serpente que se chama
diabo e Satanás, o sedutor de todo o mun-do. (Apocalipse 12:9)
Um dos líderes dessa sociedade secreta, que possui poucos e seletos membros, é David
Rockefeller, um dos banqueiros mais ricos e poderosos do mundo. Em entrevista concedida ao
jornal Washington Post de 10/2/88, Rockefeller fez uma declaração a favor de um outro

homem: "Esse homem tem o conhecimento, obteve o posto e, como presidente, estará em
melhor posição do que qualquer outra pessoa da América para unir o povo americano que
acredita que estamos vivendo agora num só mundo e que te-mos de agir em conjunto". 0 nome
desse homem e George Bush, que durante o tempo em que esteve na vice-presidência dos EUA
trabalhou incessantemente pela implantação da Nova Ordem Mundial. 666 - Nova Ordem
Mundial - 20 Rockefeller disse que Bush tem o conhecimento. Este termo é o equivalente ao grego GNOSIS e
revela que a pessoa é um ini-ciado nas ciências ocultas que alcançou o mais elevado grau, isto e,
o 33° grau da Maçonaria, o que faz de Bush um Iluminado. Rockefeller afirmou ainda que Bush
obteve o posto. Nessa época, Bush ainda era vice-presidente, portanto., o posto a que ele se
re-feria certamente era o de membro da Caveira e Ossos.
Em setembro de 1990, discursando na ONU, o presidente George Bush afirmou que "estamos
passando para uma Nova Or-dem Mundial". E ele repetiu isso por cinco vezes. Quinze dias
de-pois, no Congresso americano, o presidente Bush afirmou:
"Estamos passando para uma Nova Era e uma Nova Ordem Mundial"
O jornal Los Angeles Times de 18 de fevereiro de 1991 pu-blicou o discurso de Bush sobre o
Estado da União:
"E uma grande idéia: Uma Nova Ordem Mundial, em que diversas nações se unem numa causa
comum... Somente os Esta-dos Unidos tem a posição moral e os meios para respaldá-la”.
Porém, a Nova Ordem Mundial esta destinada ao fracasso, porque esses homens se recusaram a
aceitar o Evangelho, e pre-tendem desafiar a vontade de Deus o nosso Criador.
"Há caminhos que parecem direitos ao homem, mas afinal são caminhos de morte" (Provérbios
16:25).
ROSA CRUZES
Fundada por Christian Rosenkreutz, essa organização surge três séculos após a queda dos
Templários.
Em 1614, surgiu um artigo intitulado "Fama Fraternitatis, a Declaração da Digna Ordem da Rósea
Cruz". O conteúdo deste artigo mostra com Christian Rosenkreutz fundou a Fraternidade
Rosacruz depois de ter viajado pelo Oriente Médio com o objeti-vo de aprofundar seus estudos
nas artes ocultas. Logo após de 666 - Nova Ordem Mundial - 21 fundada a ordem, ele mais seus quatro integrantes de início cons-truíram uma sede chamada
"Casa do Espírito Santo", onde os membros reuniam - se anualmente.
Ninguém sabe ao certo em que ano Chistian Rosenkreutz morreu, pois, alguns livros afirmam
que ele morreu com a idade madura de 150 anos. No entanto, antes de falecer, ele moldou sua

sociedade secreta para que ele continuasse a existir por séculos com o objetivo de "salvar a
humanidade" já que segundo eles, es-ta sociedade tinha o poder de curar. Christian foi
sepultado na Ca-sa do Espírito Santo. O artigo afirma que um dos rosacruzes des-cobriu a tumba
em 1604 e encontrou inscrições estranhas e um manuscrito escrito com letras douradas. Sobre a
porta da cripta havia uma inscrição, que foi interpretada como: "daqui a 120 anos eu voltarei".
No interior da cripta, ele encontrou o corpo de Rosenkreutz perfeitamente preservado e vestido
por trajeis rosacruzes. A partir da descoberta da cripta, surgiu uma onda de literatura rosacruz
por toda a Europa, em 1616 surgiu um livro intitulado de "O Ca-samento Químico de Christian
Rosenkreutz" O livro narra a estó-ria de um casamento em que um dos convidados é morto,
mas, é trago a vida por meios alquímicos, um dos personagens principais do livro é uma
misteriosa mulher chamada Virgo Lucifera, o que significa virgem de Lúcifer. O documento
mostra a alquimia, que é vital para entender o mal escondido por traz da Maçonaria e das outras
sociedades, pois a alquimia seria uma maneira de conseguir a imortalidade física que na
verdade é uma paródia blasfema da vida eterna que Jesus Cristo oferece.
Apesar de hoje não existir mais a febre rosacruz, os inte-grantes modernos afirmam que Michael
Maier, Sir Francis Bacon, John Dee, Mozart, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e Isaac Newton
eram membros. São evidentes as ligações entre a Maço-naria e os rosacruzes, ambos possuem
complicados rituais criado pelos alquimistas com o objetivo de que pessoas externas não
compreendessem seu verdadeiro significado. Leia essas palavras que aparecem em um poema
de 1638 escrito por Henry Adamson, chamado A Trinórdia das Musas: 666 - Nova Ordem
Mundial - 22 "Pois somos irmãos da Rosa Cruz / Temos a palavra maçô-nica e a segunda visão / Coisas que
vão ocorrer predizemos cor-retamente”.
O CONSELHO DE RELAÇÕES
EXTERIORES
A elite do poder -1ª fase.
Fundado em 1919 por especialistas em Política externa para tratar das relações entre os EUA e
Inglaterra, o Conselho de Rela-ções, Exteriores se constituiu no braço político das sociedades
se-cretas, isto é, o canal ou elo que ligaria as sociedades ocultistas aos governos mundiais.
Em 1939, o Conselho procurou o Pentágono, o Ministério da Defesa dos EUA, e ofereceu os seus
serviços Desde então, apoia-do pela Fundação Rockefeller é endossado pelo governo
america-no, o Conselho assumiu o controle da política externa americana.
O Senador Barry Goldwater, incansável guerreiro na luta contra a Nova Ordem Mundial
declarou: "Desde 1944, todo Se-cretário de Estado norte-americano, com exceção de James F.
B-yrnes tem sido membro do Conselho de Relações Exteriores. Para termos uma melhor
compreensão do que estamos tratando, o car-go de Secretário de Estado do Governo americano

e a posição mais influente abaixo do Presidente dos EUA.
O fato de que a quase totalidade dos Secretários de Estado, desde 1944, tem pertencido a essa
organização demonstra que a sua influência e maior do que possamos supor. Mas os poderes
das trevas nunca se dão por satisfeitos. Controlando a política ex-terna dos EUA, eles ainda
precisavam dominar a economia da na-ção e do mundo. Foi então que decidiram criar... 666 Nova Ordem Mundial - 23 A COMISSÃO TRILATERAL
A elite do poder - 2ª fase.
Fundada em 1973 para controlar o sistema monetário inter-nacional, a Comissão Trilateral é o
braço financeiro do movimen-to da Nova Ordem Mundial. Composta de banqueiros, industriais,
empresários, cientistas, economistas e políticos, a organização re-úne pouco mais de trezentas
personalidades exponenciais da A-mérica, Europa e Japão.
No começo da década de 1970, a economia mundial passou por um período de incertezas e
apreensões. O sistema monetário internacional ameaçava entrar em colapso. Foi então que um
grande e poderoso banqueiro americano resolveu mais uma vez ditadas as regras do jogo. David
Rockefeller passou a ação, en-comendando estudos detalhados sobre os problemas econômicos
mundiais. Rockefeller cercou-se de intelectuais das áreas finan-ceiras e políticas. Dentre eles,
um brilhante imigrante polonês, na-turalizado americano, de nome difícil: Zbigniew Brzezinski,
espe-cialista em política internacional.
A revista Newsweek publicou o seguinte: "A Comissão Tri-lateral, um filho cerebral de David
Rockefeller, foi transformada em realidade por Zbigniew Brzezinski”. E o Senador Barry
Gol-water declarou: "Zbigniew Brzezinski e David Rockefeller inves-tigaram e selecionaram cada
indivíduo convidado a participar da formação e da administração da Nova Ordem Mundial". Eles
es-colheram e atraíram algumas das mentes mais brilhantes da Euro-pa, Japão e EUA, que
constituem o núcleo da Comissão Trilateral, e que, juntos, representam 70% do comércio
mundial.
A Comissão Trilateral. Foi criada com o objetivo de unir o mundo inteiro economicamente. O
primeiro passo para conseguir esse objetivo era controlar a presidência dos EUA. Por isso, logo
que foi fundada, a Comissão Trilateral resolveu colocar na presi-dência dos EUA um de seus
membros. Jimmy Carter era um ilus-666 - Nova Ordem Mundial - 24 tre desconhecido governador do Estado da Geórgia. Carter tor-nou-se membro da Comissão
Trilateral ainda em 1973, o ano de sua criação. Foi Brzezinski o homem designado para instruir
Jimmy Carter sobre os pontos de vista da Comissão Trilateral.
Não há duvidas que a CT preparou Carter para ocupar a pre-sidência da maior nação democrata
do mundo, através de um e-norme poder oculto do trilateralistas sobre os meios de

comunica-ção.
Com o apoio da imprensa comandada pelos trilateralistas, Jimmy Carter surgiu do anonimato
para apossar-se da Casa Bran-ca. E adivinha quem ele nomeou para o cargo de secretário:
Zbig-niew Brzezinski. Carter também colocou outros companheiros da Comissão Trilateral nos
principais cargos de confiança. Um im-portante jornal publicou o seguinte: "Os trilateralistas
tomaram conta da política externa na administração de Carter... Alguns consideram esta
concentração de poder como uma verdadeira conspiração".
Mas afinal quem é este homem?
Brzezinski era um professor da Universidade de Columbia, e Doutor em Filosofia (Ph. D.) que foi
escolhido por David Rocke-feller para ser o diretor-executivo da Comissão Trilateral. Em 1968,
ele afirmou: "Muito em breve será possível termos um a-cervo de dados pessoais sobre cada
cidadão. Essas informações permitiram um controle de cada pessoa na face da Terra, a
qual-quer hora... E cada cidadão poderá ser sondado e controlado pela autoridade". Sobre essa
nova era profetizada por Brzezinski, que ele chamava de era da Tecnotrônica, ele disse ainda:
"A era da eletrônica envolverá gradualmente o controle da sociedade, que será dirigida por uma
elite, onde os tradicionais valores devem ser destruídos. A humanidade tem passado por
grandes evoluções. O primeiro estado era o estado primitivo en-volvido em religião.
Antigamente o homem acreditava que o seu destino estava nas mãos de Deus. Isso é o resultado
de uma men-te débil de algum ignorante iletrado”. 666 - Nova Ordem Mundial - 25 Por estas poucas frases, percebe-se claramente o pensamen-to anticristão desse poderoso
homem, perfeitamente afinado com os ideais satânicos de Ninrode, de Hitler e de outros
ditadores mundiais.
Outros famosos membros da Comissão Trilateral nos EUA são:
• Henry Kissinger (Secretário de Estado do ex-presidente Ri-chard Nixon).
• Cyrus Vance (Secretário de Estado do ex-presidente Jimmy Carter).
• George Schultz (Secretário de Estado de ex-presidente Ro-nald Reagan).
• Howard Baker (Chefe do Estado-Maior do ex-presidente Ronald Reagan).

Dessa forma, a Comissão Trilateral garante o estabelecimen-to de um governo mundial único o
mais rapidamente possível. Nas eleições de 1980 e 1984, a CT conseguiu eleger Ronald Rea-gan
cujo vice-presidente, George Bush era membro destacado do CT. Os membros dessas
sociedades secretas ocultistas, políticas e econômicas costumam se referir a Nova Ordem
Mundial chaman-do-a apenas de "A Ordem". E o ex-presidente George Bush cos-tumava dizer
que "A Ordem" tem "mil pontos de luz", que é um chavão da Maçonaria para designar que a

Nova Era tem muitos membros ou conspiradores silenciosos espalhados pelo mundo inteiro.
George Schultz, membro da CT e secretário do ex-presidente Ronald Reagan que afirmou:
"A Nova Era já raiou e uma nova ordem econômica rapida-mente está tomando corpo”. 666 Nova Ordem Mundial - 26 Recentemente, os diretores dos principais jornais e revistas americanos eram membros da
Comissão Trilateral: o editor-chefe da revista Time; os diretores do New York Times; do Wall
Street Journal; do Los Angeles Times; do Washington Post; e o diretor de redação do Chicago
Sun Times, por exemplo.
O senador americano Barry Goldwater tem arriscado sua vi-da para alertar a América a respeito
dos planos dessas sociedades secretas em favor do governo mundial único. Ele escreveu um
li-vro que combate a Nova Ordem Mundial, onde ele diz: "...isto pode me custar tudo o que
tenho, mas preciso prevenir o povo americano. A Comissão Trilateral representa um esforço
habil-mente coordenado para assumir o controle e consolidar as quatro esferas de poder:
político, monetário, intelectual e eclesiástico (a Igreja ou a religião). O que os trilateralistas
pretendem é a criação de um poder econômico de âmbito mundial superior aos governos das
nações. Em outras palavras, o que eles estão orquestrando... é a realização da Nova Ordem
Mundial, o governo mundial único". Para isso, os trilateralistas têm nas mãos, o controle da
economia e da política mundiais.
Instituições como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial estão nas mãos dos
trilateralistas. Um dos membros do CT é o diretor do Banco Central americano, Paul Volker. Há
algum tempo, ele elevou a taxa de juros com o pretex-to de ajustar a economia americana e fez
com que centenas de pe-quenas e médias empresas quebrassem em todo o mundo. Vemos
assim, que a Comissão Trilateral tem mais poder do que todos os ministros do governo
americano junto. Os trilateralistas preten-dem ter o direito de executar modificações de
importância global que afetam a liberdade das pessoas. Agem sem qualquer consulta política,
debate ou eleição, sempre dentro do maior sigilo, comum às sociedades secretas ocultistas.
Eles se propõem a conseguir os lugares políticos mais ele-vados nos EUA, na União Européia,
Mercosul e no Japão, com o objetivo de efetuar grandes modificações nessas economias e no
mundo. E o povo desses países nunca é informando dos seus ver-dadeiros planos. Os
trilateralistas trabalham, silenciosamente, dia 666 - Nova Ordem Mundial - 27 e noite, para estabelecer a Nova Ordem Mundial que, em breve, será liberada pelo grande líder
mundial que será levantado: O An-ticristo. A propósito: o próprio termo trilateral nos faz
lembrar do símbolo sagrado da Maçonaria: o triângulo que, por sua vez, representa a iniciação
luciferina do poder das trevas.
ONU – ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS

A ONU é um celeiro de idéias esotéricas e idéias de domínio mundial. Lá já existe até mesmo um
anteprojeto da Constituição da Federação do Planeta Terra que esboça um futuro governo
mundial unificado. O Jornal do Brasil de 26/02/92 trouxe a se-guinte notícia: "Impulsionado pelo
movimento ecológico, cresce na ONU um movimento federalista mundial de unificação do
pla-neta... Os movimentos federalistas mundiais defendem a criação de uma autoridade
planetária com gestão supranacional".
O fato é que, a ONU é um terreno fértil para o crescimento de doutrinas ocultistas disfarçadas
de teses de mestrado em eco-nomia, política e ciências sociais. David Spangler, um influente
líder na Nova Era e na ONU disse:
"Ninguém entrará na Nova Era, a menos que tenha uma ini-ciação luciferina”.
Isso deixa bastante claro quem é o mentor deste movimento mundial que se diz pacífico e
altamente evoluído. Somente aque-les que concordarem em adorar a Lúcifer poderão fazer
parte da Nova Ordem Mundial.
Como fórum de debates e decisões conjuntas das nações, a ONU normalmente excede suas
atribuições e pretende influir cada vez mais nas diversas áreas da sociedade como se
funcionasse 666 - Nova Ordem Mundial - 28 como uma espécie de embrião de um futuro governo mundial cen-tralizado.
Aliás, este é o sonho da grande maioria dos altos funcioná-rios das Nações Unidas, que são
pessoas envolvidas com algum tipo de sociedade ocultista e que funcionam como conspiradores
silenciosos sempre prontos para plantar e regar as sementes da Nova Era.
A ONU é na realidade uma tentativa mal sucedida de im-plantação desse governo mundial
unificado, e, para isso ela mon-tou uma superestrutura tão abrangente quanto ineficaz devido à
burocracia e à ganância de alguns de seus funcionários. Essa su-perestrutura é composta de
muitas organizações subsidiárias que proliferam pelo mundo adentro como tentáculos que
revelam suas intenções de ditar normas e controlar os diversos setores da ativi-dade humana.
Para melhor compreensão, listamos abaixo uma sé-rie resumida dessas organizações filiadas a
ONU com suas respectivas áreas de atuação.
ALGUMAS ORGANIZAÇÕES FILIADAS DA ONU: UNESCO
Educação, ciência e cultura
Fundo monetário internacional
UNICEF
Assistência à infância

FAO

FMI

Alimentação e agricultura
UNIDO
Desenvolvimento industrial

OMS

Saúde
UNCTAD
Comércio internacional OIT
Trabalho
UNCEED
Ecologia e economia

UIT

Telecomunicações
UNITAR
Treinamento e pesquisas
Aviação civil

ICAO

