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-“Que pena que o Aprendiz não nos acompanhou até 

aqui” – disse, suspirando, o Companheiro da Arte. 

-“Ainda é uma criança, e como tal não sabe andar e nem 

falar como nós...”- retrucou, bem humorado, o Mestre. 

-“Tudo tem uma razão de ser,”  - ajuntou Michael – “ e, 

caso ele tivesse vindo conosco, eu e o Mestre não 

poderíamos instruir-te, caro Companheiro.  Vou falar 

sobre a pedra cúbica e a pedra angular”. 

 

A PEDRA CÚBICA É UM 

CUBO COM UMA 

PIRÂMIDE SOBREPOSTA; 

SIMBOLIZA O NÚMERO 7, 

O NÚMERO DO MESTRE 

MAÇOM. 

 

A PEDRA ANGULAR É 

UMA PEDRA DE QUINA 

QUE DEVE SER 

COLOCADA NO ÂNGULO 

INICIAL DA 

CONSTRUÇÃO. ELA 

ORIENTA TODO O PLANO 

DO EDIFÍCIO. SIMBOLIZA 

OS VALORES ÉTICOS OU 

RELIGIOSOS QUE 

ADOTAMOS PARA 

PAUTAR NOSSAS VIDAS. 
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-“De fato, caro Companheiro,  trabalhaste a pedra bruta 

até desbastá-la. Mas tua tarefa ainda não está completa. 

No Templo Interior, não utilizamos  pedras de qualquer 

tamanho ou dimensão, ou forma. Teu primeiro objetivo 

foi transformar a pedra bruta em pedra lavrada; porém 

isto é apenas a primeira fase do trabalho. Uma vez 

lavrada,  a pedra servirá para qualquer construção, não, 

porém, para o Templo Interior”. – disse com 

circunspecção o Mestre. 

-“É necessário que a pedra esteja lavrada para se ajuntar 

a outras e formar as paredes da construção”. – 

Acrescentou Michael. “ Mas A PEDRA que encerra o 

trabalho do maçom tem duas formas: um cubo com uma 

pirâmide sobreposta; ou uma pedra angular.” 

 

PEDRAS LAVRADAS, COM A SUPERFÍCIE ALISADA, 

PODEM SERVIR PARA MUITAS FINALIDADES, JÁ QUE 

PODEM SER CORTADAS  EM VÁRIAS FORMAS E 
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TAMANHOS.  NO ENTANTO,  A PEDRA ANGULAR É DE 

UMA FORMA E TAMANHO PRÓPRIOS, FEITA 

EXATAMENTE PARA A CONSTRUÇÃO   NA QUAL ELA VAI 

ENCAIXAR NO ARCO. 

“Significado de Pedra Angular 
 

O que é Pedra Angular: 

Nas construções antigas, a pedra angular era a pedra 

fundamental, a primeira a ser assentada na esquina do 

edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. 

Servia para definir a colocação das outras pedras e 

alinhar toda a construção. 

A pedra angular é o elemento essencial que dá 

existência àquilo que se chama de fundamento da 

construção. 

 

No Cristianismo, a Pedra Angular é simbolicamente 

representada por Jesus Cristo, o filho de Deus. Em 

diversas passagens da Bíblia Sagrada há referências 

sobre a pedra angular. 
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No Livro dos Salmos, capítulo 118, versículo 22, há 

uma metáfora sobre os construtores (a nação judaica) 

rejeitarem o mais importante elemento na construção 

do Templo Espiritual (Jesus Cristo, o Messias), 

conforme se lê:  

"A pedra que os Construtores rejeitaram, essa foi 

posta como pedra angular". A Pedra Angular 

escolhida por Deus para edificar a Igreja, conforme a 

planta divina, foi Jesus Cristo. 

Portanto, uma pedra angular na construção de um 

edifício é a base sólida que ele necessita para conseguir 

chegar à altura programada, sem cair. Para um 

cristão, Jesus Cristo é essa base fundamental na qual se 

assenta toda a construção da Igreja, formada por todos 

aqueles que acreditam na Palavra de Deus.” 

 

Então,  Michael discorreu sobre a necessidade do 

Companheiro instruir-se sobre a sua formação ética e 

espiritual, que é a confecção simbólica  da pedra cúbica, 

ou da pedra angular.  Quando a pedra angular  tem como 

finalidade  ser a pedra de ângulo da Porta do Templo, 

então sua forma e posição são diferentes da pedra de 

esquina. Desse modo, cremos que sofreremos um 

Julgamento no final de nossas vidas:  fomos a pedra 

angular  do edifício social formado pela nossa família? 

Fomos a pedra angular do edifício social formado pelos 

nossos colegas de trabalho?  Escolhemos corretamente os 
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valores éticos e religiosos para pautar nossas vidas de  

modo a sermos produtivos e úteis? 

  

PEDRA ANGULAR QUE ENFEIXA A PORTA DO TEMPLO 

-“Eu vim ao mundo para um JULGAMENTO:  para que os 

cegos vejam, e os que veem se tornem cegos”(Jo.9,39). 

“Enviarei a vós o Paráclito. E quando Ele vier, convencerá 

o mundo do Pecado, da Justiça e do Julgamento. Do 

pecado, porque não creem em mim; da Justiça, porque 

vou para o Pai; do JULGAMENTO, PORQUE O PRÍNCIPE 

DESTE MUNDO JÁ FOI JULGADO.”(Jo. 16,8).  

-“Essa citação que você acabou de fazer, Michael, é de 

suma importância para os Construtores, porque a 

civilização que estamos vendo ser construída pelos 

Edificadores que rejeitaram o Cristo Jesus abraçou como 

norma o Pecado, a Injustiça e não está nem aí para o 

JULGAMENTO...” – disse o Mestre. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JMMJv8Xwqf9AcM&tbnid=89aIJSWxRWYaJM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.tempodofim.com%2Fdevocional%2Fsemana10.php&ei=E08_UuKiAYb89QSCnYCAAg&psig=AFQjCNFlI6wf2DM4wxdGKASq60QbKn9OZA&ust=1379965623404291
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JMMJv8Xwqf9AcM&tbnid=89aIJSWxRWYaJM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.tempodofim.com%2Fdevocional%2Fsemana10.php&ei=E08_UuKiAYb89QSCnYCAAg&psig=AFQjCNFlI6wf2DM4wxdGKASq60QbKn9OZA&ust=1379965623404291
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-“Todos serão julgados” – disse Michael. “Nós, Anjos, 

fomos julgados logo no início,  aquando da Rebelião de 

Lúcifer. Quem lutou por ele, tornou-se demônio; quem 

lutou por Javé, permaneceu no estado angélico; e ele se 

tornou Shatan, o obstáculo à construção do Reino de 

Deus na Terra. Todos recebem o tempo necessário para 

tornar-se o que Deus imaginou que fossem: uns 

aproveitam, outros dispersam esse tempo. Mas o pior de 

tudo é que alguns usam esse tempo para criarem 

obstáculos  à implantação do Reino de Deus na Terra. 

Esses são demônios encarnados. A maioria deles já veio 

de DAAT, onde estavam encerrados desde a Rebelião de 

Lúcifer; alguns poucos vieram como homens livres, porém 

são seduzidos por aqueles, e se tornam, eles também, 

demônios.” 

 Tomando a palavra, o Companheiro da Arte falou: 

-“Resumindo, viemos aqui para cumprir um Projeto 

amoroso de Deus, o qual deseja que todo homem alcance 

seu fim maior: a Unificação com Javé, o Cristo Cósmico, 

agora, tornado um só com Jesus Cristo.  Cada buscador, 

de acordo com o método da sociedade em que se 

inscreveu, discreta ou secreta; de acordo com a Religião 

que professa, deve aproveitar o tempo que lhe foi dado 

para atingir a consecução do Projeto de Javé. Na 

maçonaria, esse método é desenvolvido através de um 

sistema que aperfeiçoa psicologicamente o homem, 

levando-o, progressivamente a encontrar os valores 
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éticos e espirituais  que regerão sua vida, e, 

consequentemente,  influenciarão a vida de outros seres 

humanos, no segmento social do qual esse homem faz 

parte. É isso?” 

-“Precisamente, meu caro Companheiro. Isto ainda é 

assim no segmento maçônico que se autodenominou 

Compagnonage;  rejeitando o nome “maçons”, pois 

foram expulsos das lojas quando os nobres e os eruditos 

nelas entraram como “aceitos”,  esses artesãos 

mantiveram a Tradição da Maçonaria Antiga. Deixaram os 

orgulhosos e engalanados  frequentadores das lojas 

brigando pelos cargos, dignidades e benesses, e fundaram 

uma Ordem própria. São maçons verdadeiros, os quais se 

formam homens livres em lojas livres. Constituem laços 

fraternos imorredouros entre si e consideram a Sabedoria 

atingida na sua Arte como o maior prêmio. Para isso, 

estudam a vida inteira, percorrendo rotas de aprendizado 

mais ou menos conhecidas de todos eles”. – Disse o 

Mestre. 

-“Com+pain+on, é a fórmula de vida simples e fraterna 

que levam:  partilham o pão (pain) uns com os outros. 

Essa partilha fraterna, iniciada por Jesus Cristo, espelha 

uma vida totalmente diferente da Maçonaria 

Especulativa, a qual, deixando os Operativos de lado, 

dedicou-se  ao trabalho da Construção da Sociedade. 

Infelizmente esses Construtores se perderam nos 

meandros da ambição, egoísmo, busca de influência e de 
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notoriedade e outros  caminhos  que os fizeram  juntar-se  

a grupos pouco ou nada fraternos...como o Priorado de 

Sion, os Illuminati, e, desgraçadamente, o Sionismo 

Internacional.” – Esclareceu Michael. 
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-“Então, sabemos todos que tudo começa com o 

simbolismo da Pedra: “Chegai-vos a Ele (Jesus) a Pedra 
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Viva, rejeitada, é verdade, pelos homens; mas, diante de 

Deus, eleita e preciosa. Do mesmo modo, também vós, 

como pedras vivas, prestai-vos à construção de um 

Edifício Espiritual (...). Com efeito, está escrito: ‘Eis que 

ponho em Sião uma Pedra Angular, escolhida e preciosa, 

quem n’Ele crê, não será confundido.” (I Pd. 2,5 ss.). E 

“Aquele que cair sobre essa Pedra será despedaçado, e 

aquele sobrem quem essa Pedra cair, será esmagado”.(Lc. 

20,18). E o Mestre continuou: -“ Todo o trabalho do 

Maçom é feito sobre o simbolismo da Pedra e do Templo 

Interior.  No final, ele ocupará o lugar do Templo de Deus 

em que ele próprio, como Pedra Viva,  se encaixar”. 

    

O JULGAMENTO VISTO COMO NASCIMENTO DO ÚTERO 

DA TERRA. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jLkxSyXgLRm0CM&tbnid=OFHCTe5ytlejOM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.clubedotaro.com.br%2Fsite%2Fgalerias%2FGOM-Yeremyan-Aybazian.asp&ei=rF8_UpOEHIGA9gS93oDgBQ&psig=AFQjCNEFqb8hzXDuqL8kYWPfeSu9Xzj--w&ust=1379969729983703
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jLkxSyXgLRm0CM&tbnid=OFHCTe5ytlejOM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.clubedotaro.com.br%2Fsite%2Fgalerias%2FGOM-Yeremyan-Aybazian.asp&ei=rF8_UpOEHIGA9gS93oDgBQ&psig=AFQjCNEFqb8hzXDuqL8kYWPfeSu9Xzj--w&ust=1379969729983703
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=doT6wewmiAXpZM&tbnid=UbGEy1OIaiPt0M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcarmenarabelabp.wordpress.com%2F2011%2F06%2F25%2Fxx-o-julgamento%2F&ei=SWA_Urb4O4zs9ATytoCAAg&psig=AFQjCNEFqb8hzXDuqL8kYWPfeSu9Xzj--w&ust=1379969729983703
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-“Raphael acaba de chegar”- disse Michael. “O  que ele 

nos terá a dizer?”. 

-“Esperamos a vinda de uma Cidade Celeste” – disse o 

Anjo da Alquimia – na qual  os que trabalharam bem a 

sua Pedra servirão como Pedras Vivas. O JULGAMENTO é, 

simplesmente, o fato de encaixar, simbolicamente, essa 

Pedra no Edifício da Jerusalém Celestial. Aquele que se 

encaixar, fica no lugar de encaixe, aquele que não se 

encaixar,  será rejeitado, lançado fora, no lugar em que 

haverá sede e fome e ranger de dentes.”  

-“Então cada um será julgado segundo suas obras.” – 

Disse o Mestre Maçom. “Aquele que tiver feito o trabalho 

de um Mestre Construtor, construindo o Reino de Deus, 

será reconhecido como tal. Aquele que não tiver 

contribuído para a construção do Reino, também será 

reconhecido como tal. “Aquele que destruir o Templo de 

Deus, Deus o destruirá” (I Cor. 3,17). “As nações tinham-

se enfurecido (...) e o tempo chegou: de fazer o 

JULGAMENTO dos mortos e dar retribuição aos teus 

servos, aos santos e aos que temem o Teu Nome, 

pequenos e grandes, E DE DESTRUIR OS QUE DESTROEM 

A TERRA” (Apc. 11,18). E  “Como bom Arquiteto, lancei o 

fundamento; outro constrói para cima, mas cada qual 

veja como constrói: pois o fundamento posto não pode 

ser diverso do que foi posto: Jesus Cristo” (I Cor.3,10). 
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“A PEDRA QUE OS CONSTRUTORES (MAÇONS E JUDEUS” 

REJEITARAM  TORNOU-SE A PEDRA ANGULAR, ISTO É 

OBRA  DE JAVÉ, E É MARAVILHOSA AOS NOSSOS OLHOS” 

(SL 118). 

  

 

Raphael continuou: 

-“Desde que os primeiros Construtores de Civilização -  os 

Atlantes  -  deixaram sua ilha, 12 mil anos antes de Cristo, 

para restaurar  a cultura dos povos que tinham sido 

animalizados depois da Grande Catástrofe lemuriana, 

nunca mais faltaram Construtores de Civilização.  Os 

grandes Impérios da antiguidade tinham, é verdade, 

ambição de poder, de riqueza, de crescimento. Mas 

TODOS tinham o desejo de civilizar os povos 

conquistados. Supunham-se donos de uma civilização 

superior e desejavam estender essa forma de viver – seus 

costumes, seus deuses, suas leis – aos outros povos. Foi 

assim com o Primeiro Império Caldeu e os seguintes: com 

o Império Egípcio, Babilônio, Persa, e os demais.  Foi 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ufqHGPDSHUzSfM&tbnid=qUS0tXxQAIBgIM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmultifidelidade.com.br%2Fibm%2FIBM_fundamentos.asp&ei=kGU_UuO-FpT88QTe04CwDw&psig=AFQjCNHTCP-7kQZeDOr3ZAAOMG-8Usa5RA&ust=1379972817154078
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ufqHGPDSHUzSfM&tbnid=qUS0tXxQAIBgIM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmultifidelidade.com.br%2Fibm%2FIBM_fundamentos.asp&ei=kGU_UuO-FpT88QTe04CwDw&psig=AFQjCNHTCP-7kQZeDOr3ZAAOMG-8Usa5RA&ust=1379972817154078
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também o caso no Império de Alexandre, no Império 

Romano, e, como já foi dito, no Cesaropapismo. 

 

 

A Reconstrução do Império. 

 

Os textos e mapas a seguir tirados do “Atlas Histórico 

Escolar do MEC vêm sequenciando o desenvolvimento 

da civilização. No primeiro mapa, o do Egito dos faraós 

e o Oriente médio, surge o Egito como um império e a 

Babilônia como outro. Depois a Babilônia engloba o 

Egito. Dois impérios separados com culturas idênticas, 

com esfinge e pirâmide, um conquista o outro. O 

império babilônico depois dá lugar ao império Persa e 

assim 

por diante conforme pode ser visto nos textos 

ilustrados 

 

 

 

• Egito dos Faraós e Oriente Médio 

 
 

 Imperialismo Político e sua Arma: 

A espada 
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OS DOIS PRIMEIROS IMPÉRIOS ANTIGOS 
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O primeiro mapa traça, aproximadamente, o Império Assírio 
nos reinados dos 
conquistadores Salmanazar e Assurbanipal. Antes, porém 
da formação desta 
monarquia que constituiu o primeiro grande Império 
Asiático da região, populações 
sumerianas e invasores semitas haviam-se localizado na 
Mesopotâmia, nas terras 
do chamado “Crescente Fértil" e fundado uma monarquia 
cujo centro político era Babilônia. 

 

 

No segundo mapa, em que apareceram os Impérios 
Meda e Babilônico, observa-se que na Ásia Menor 
apareceram novos Estados, entre os quais a Lidia, 
com sua capital em Sardes. A Capadócia e a Cilícia 
são territórios desmembrados do Império Assírio. 
Por fim, o terceiro mapa apresenta o Império Persa 
na sua maior extensão, em 
seguida às conquistas de Dano.  
Algumas estradas marcam a importância que teve 
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então a monarquia persa, cuja duração foi 

relativamente curta. 

Império Romano 
Auge do Imperialismo Político: A espada cede ao Báculo. 

O Bastão (Báculo) arma do Império Cesaropapista. 

 

O IMPÉRIO ROMANO 
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DOMINIOS DO PAPA DEPOIS DE ACLAMADO IMPERADOR DE 

ROMA, AQUANDO DA INVASÃO BÁRBARA.  
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 E Raphael continuou: 

-“Não importa o que se diga sobre o Papado, foi durante 

o Império Cesaropapista ques os Reinos Bárbaros foram 

criados e a cristandade se tornou uma Civilização.  Os 

detratores de Idade Média rotulam-na de “Idade das 

Trevas”, porém os eruditos e intelectuais  sabem quão 

falsa é essa afirmação. Muitos livros se tem escrito sobre 

a cultura na Idade Média, chamada por alguns 

historiadores “Idade da Fé”. Durou exatamente mil anos, 

de 500 d.C, quando Leão Magno foi aclamado Rei de 

Roma, até 1.500, quando Inglaterra e França rejeitaram o 

veredito do Papa sobre a posse das terras conhecidas, 

alegando que “Não conheciam essa cláusula do 

Testamento de Adão”. Com essa piada, as duas Nações 

diziam que o poder temporal do Papa tinha cessado”. 

-“Daí em diante” – disse o Mestre – “os Neotemplarios, O 

Priorado de Sion, e os Rosacruzes de Jean de Gisors foram 

cada vez mais reduzindo a influência da Igreja. Em 1776, 

surgiram os Illuminati e em 1860 o Sionismo Político. O 

poder temporal do Romano Pontífice foi a quase zero”. 

-“Mas” – aparteou Gabriel  - “não faltam autores isentos, 

não católicos e até ateus, que remarcam a ação 

civilizadora da Igreja Cristã. Um dos mais interessantess é 

Joseph Bernhardt, no seu livro “O VATICANO”, da Editora 

Pongetti. Nele, o autor, desapaixonadamente, traça a 

História do Papado, sem demonstrar preferência ou 



 
21 

parcialidade, demonstrando cabalmente o poder do 

Cristianismo  de criar uma Civilização da qual ainda somos 

os herdeiros. A História das Civilizações  não pode JULGAR 

de outro modo uma Instituiçao duas vezes milenar”. 

-“Mas” – interrompeu Raphael – “é então que se inicia o 

Século da Besta. 1.701 é o começo de um movimento 

anticristão que se autodenominou  heterodoxo, mas que 

é  decididamente  obra  de feiticeiros, como bem o 

afirmou o Marquês Stanislas de Guaita, em seu livro “O 

TEMPLO DE SATÃ”.  Usaram as pás dos Templários para 

construir  túmulos, ou quebraram-nas para fazer espadas 

com as quais convulsionariam a França e o resto do 

mundo na maior obra de feitiçaria que o mundo já 

conheceu: a Revolução Francesa. Priorado de Sion, 

Neotemplários (ou Jacobinos),  rosacruzes de Gisors e 

Maçons Modernos usaram como desculpa a sentença que 

a Inquisição Católica  exarou, decretando a morte de 

Jacques de Molay e mais 14 oficias do Templo. Do mesmo 

modo que os Sionistas Internacionais  utilizam, 

cinicamente, o Holocausto dos judeus que eles mesmos 

mataram  pelo braço de Hitler e seus carrascos, os 

membros das Seitas Secretas do século XVIII fecharam os 

olhos  ao fato, evidente para qualquer pesquisador, que 

os Templários foram destruídos PELO PRIORADO DE SION, 

USANDO O REI DA FRANÇA, FELIPE O BELO. O Vaticano 

tem cópia da Carta Pontifícia dando o perdão ao Grão-
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Mestre dos Templários e seus 14 oficiais, e ordenando 

que  saíssem da prisão de Chinon:” 

Pergaminho de Chinon. 

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

O chamado Pergaminho de Chinon é 

um documento histórico, originalmente 

publicado por Étienne Baluze no século 

XVII, na obra "Vitae Paparum 

Avenionensis" ("A Vida dos Papas de 

Avignon"). 

Este documento obteve destaque em 

nossos dias graças à descoberta, pela 

Dra. Barbara Frale, de que o Papa 

Clemente V absolvera secretamente o 

último Grão-mestre, Jacques de Molay, e 

os demais líderes dos Templários, 

em 1308, das acusações feitas pelaSanta 

Inquisição. O pergaminho está datado 

"Chinon, dezessete a vinte de agosto de 

1308" e o Vaticano possui uma cópia 

autenticada, sob a referência "Archivum 

Arcis Armarium D 218". O pergaminho 

original encontra-se sob a referência "D 

217". 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Documento_hist%C3%B3rico
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tienne_Baluze&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVII
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVII
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Barbara_Frale&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Clemente_V
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Clemente_V
http://pt.wikipedia.org/wiki/Absolvi%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A3o-mestre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jacques_de_Molay
http://pt.wikipedia.org/wiki/Templ%C3%A1rios
http://pt.wikipedia.org/wiki/1308
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inquisi%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inquisi%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pergaminho
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História 

À época, uma investigação foi executada por agentes 

do Papa para verificar os argumentos contra os 

acusados, no Castelo de Chinon, na diocese de Tours, 

na França. De acordo com o documento, o papa 

instruiu a Berengar, cardeal da SS. Nereus e Achileus, 

a Stephanus, cardeal de St. Ciriacus em Therminis, e a 

Landolf, cardeal diácono de St. Angel, para conduzir a 

investigação sobre os Cavaleiros Templários acusados. 

Esses cardeais declararam que: 

"… através desta declaração oficial dirigida a todos 

que a lerem … o muito mesmo senhor Papa desejando 

e pretendendo saber a pura, completa e 

descompromissada verdade pelos líderes da dita 

Ordem, Irmão Jacques de Molay, Grão-mestre da 

Ordem dos Cavaleiros Templários, Irmão Raymbaud 

de Caron, Preceptor (dos) comandados dos Cavaleiros 

Templários em Outremer, Irmão Hugo de Pérraud, 

Preceptor de França, Irmão Geoffroy de Gonneville, 

Preceptor de Aquitania e Poitou, e Geoffroy de 

Charney, Preceptor da Normandia, nos ordenou e 

comissionou especificamente e por sua verbalmente 

expressa vontade de forma que nós possamos com 

diligência examinar a verdade através de 

questionamento do grão-mestre e dos preceptores antes 

citados - um por um e individualmente, tendo junto 

testemunhas públicas e confiáveis." 

Raymbaud de Caron foi o primeiro a ser interrogado 

em 17 de agosto de 1308. Após o interrogatório, os 

cardeais deram a absolvição: 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Castelo_de_Chinon&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Diocese_de_Tours&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=St._Ciriacus_em_Therminis&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Raymbaud_de_Caron&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Raymbaud_de_Caron&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Outremer
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hugo_de_P%C3%A9rraud&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Reinado_da_Fran%C3%A7a&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Geoffroy_de_Gonneville&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aquitania
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poitou
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Geoffroy_de_Charney&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Geoffroy_de_Charney&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Normandia
http://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_agosto
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"… Após este juramento, pela autoridade do senhor 

Papa especificamente dada a nós para esta finalidade, 

nós estendemos a este humilde solicitante Irmão 

Raymbaud, em uma forma aceita pela Igreja o perdão 

de absolvição do veredito de excomunhão que fora 

expedido pelos feitos antes mencionados, reintegrando-

o em unidade com a Igreja e reintroduzindo-o para 

comunhão da fé e dos sacramentos da Igreja." 

O segundo a ser interrogado, no mesmo dia, foi 

Geoffroy de Charney. Ele também foi absolvido. O 

terceiro a ser interrogado, no mesmo dia, foi Geoffroy 

de Gonneville. Ele também foi absolvido. 

Em 19 de agosto de 1308, Hugo de Pérraud foi o quarto 

interrogado. Foi absolvido também. 

O Grão-mestre foi interrogado por último, em 20 de 

agosto de 1308. Os interrogadores cardeais também o 

absolveram. De acordo com o documento, todos os 

interrogatórios dos acusados, entre 17 e 20 de agosto, 

ocorreram na presença de notários públicos e 

testemunhas selecionadas. Entre as acusações 

estavam sodomia,2 negar a Deus, beijos ilícitos, cuspir 

na cruz, e adoração a um ídolo. 

O pergaminho de Chinon foi preparado por Robert de 

Condet, clérigo da diocese de Soissons. Os notários foram 

Umberto Vercellani, Nicolo Nicolai de Benvenuto, 

Robert de Condet, e o mestre Master Amise d’Orléans 

le Ratif. As testemunhas foram o Irmão Raymond, 

abade do monastério beneditino de St. Theofred, 

Mestre Berard de Boiano, arquediácono de Troia, Raoul 

de Boset, confessor e cânone de Paris, e Pierre de Soire, 

superintendente de Saint-Gaugery em Cambresis. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sodomia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pergaminho_de_Chinon#cite_note-2
http://pt.wikipedia.org/wiki/Blasf%C3%AAmia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Blasf%C3%AAmia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Soissons
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Troia_(FG)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Saint-Gaugery&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cambrai
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Mesmo antes do Vaticano anunciar a sua existência, 

muitos livros de referência sobre os Templários já 

citavam o Pergaminho de Chinon. Em 2002, a Dra. 

Barbara Frale localizou uma cópia do pergaminho nos 

arquivos do Vaticano. Mesmo com datação por 

métodos modernos, não se poderia comprovar a data 

do texto, apenas a data com que o couro-base foi 

preparado. Em outubro de2007, o Vaticano anunciou 

que liberaria uma cópia do Pergaminho de Chinon, 

após "700 anos".
5 

 

-“Para justificar  hipocritamente  a Revolução e o 

JULGAMENTO DO PAPA E DO REI DA FRANÇA 

CONJUNTAMENTE, como se ambos tivessem feito o 

mesmo crime, a imprensa Sionista/Maçônica tem negado 

a autenticidade do documento, pelo menos no referente 

à datação”. – Ajuntou Michael: 

“É de notar que o documento não parece corresponder 

aos atos posteriores do Papa, uma vez que o grão-

mestre e seus subordinados permaneceram presos 

até 1314, quando foram queimados vivos em Chinon.  

Dentre documentos e relíquias 

produzidas com datas retroativas, que 

visassem consertar ou atenuar feitos 

passados, e que vêm - em momentos 

oportunos - "surgir em depósitos 

secretos" o documento de Chinon veio à 

luz quando começou a se tornar pública 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2002
http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pergaminho_de_Chinon#cite_note-USAtoday-5
http://pt.wikipedia.org/wiki/1314
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a execução dos últimos líderes da ordem. 

Por alguns considerada a maior injustiça 

da Inquisição Medieval, a prisão e 

tortura - por sete anos - de Jacques de 

Molay, que poderia ter-se expiado 

simplesmente confirmando as acusações - 

agora aparece como confessando, sendo 

assim absolvido, mas continuaria preso e 

terminaria queimado - o documento 

parece mesmo ter sido produzido após 

1314, com a finalidade de atenuar a 

provável exposição da crueldade papal e 

também da obstinação deste homem em 

se manter fiel à verdade, mesmo que isto 

lhe custasse a vida”. 
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A FORTALEZA DE CHINON, LUGAR 

ONDE JAQUES DE MOLAY E SEUS 14 

OFICIAIS FORAM MANTIDOS 

PRESOS, MESMO COM UM 

DOCUMENTO PAPAL QUE OS 

PERDOAVA E MANDAVA SOLTAR. 
 

 

 

 

 

 



 
28 

 

TAROT CABALÍSTICO – TAROSOFIA  
ICTYS   QUARENTA E NOVE 

Prof.  MARLANFE 

 

 

 

 

 

 

-“ O pior de tudo” – disse Gabriel – “é que os professores 

e  falsos intelectuais espalham a VERDADE que lhes dita a 
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MÍDIA SIONISTA/MAÇÔNICA. Desse modo, o povo só sabe 

o que eles querem que seja conhecido. E assim se 

constrói a História.  Porém, haverá um JULGAMENTO 

FINAL. 1.717, data do Golpe Maçônico contra a 

Maçonaria Livre e Soberana, 1776, data da Independência 

dos Estados Unidos, braço armado do Sionismo 

Maçônico, e, seu coroamento, 1789, A Revolução 

Francesa, terão de vir à luz da verdade. Embora a Nova 

Ordem Mundial, verdadeira MATRIX SIONISTA, tendo 

dominado o mundo política, econômica e socialmente, 

estabelecendo desse modo O SÉCULO DA BESTA, seja um 

inimigo  que somente os poderes do Céu vencerão”. 

 No século XVII, Meyer Amschel Bauer  adotou a 

logoMARCA  que, depois, todos perceberiam ser o 

símbolo cifrado do número 666. 

 

 Contudo,  o texto apocalíptico fala da MARCA, DO 

NOME, E DO NÚMERO da Besta. Considerando  o 

hexagrama sionista  como a Marca; considerando, ainda, 

O CAOS como sendo O NOME, pois é a ESSÊNCIA DO 

PLANO SIONISTA, resta fazer uma operação usando a 

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


 
30 

inteligência; o texto manda “calcular”. O único cálculo 

possível com esse número é 3X6=18. Sendo a profecia 

uma apresentação de fatos no espaço e no tempo; sendo 

o espaço quantificável em medidas que nada têm a ver 

com  o número 18; resta-nos O TEMPO. O ano dezoito da 

vida de Jesus nada apresenta de notável.   Em 

compensação, o século 18 é cheio de acontecimentos  

notáveis, sendo os mais marcantes a Independência dos 

EUA, braço armado do Sionismo Internacional;  o Golpe 

de Estado Maçônico nas Lojas Livres e Soberanas, 

constituiu-se, daí pra frente, em um Partido Internacional  

que interferiu e interfere em várias questões políticas e 

econômicas; 

 

 coincidentemente, 1776 é também o ano da criação, por 

Adam Weishaupt  dos Illuminati, cuja influência nefasta 
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irá atingir a Maçonaria Moderna e  –juntamente com os 

Rosacruzes de Gizors – fazer a Revolução Francesa, a qual 

é o coroamento da obra satânica  de Rothschild na sua 

ânsia de poder e dominação. Tudo no século “de Lúcifer = 

dito das Luzes”. 

    ADAM WEISHAUPT, FUNDADOR DA 

SEITA DOS ILLUMINATI, EM 1776, TINHA UMA CONEXÃO 

COM  OS ROTHSCHILDS. INFILTROU SEUS ADEPTOS NA 

MAÇONARIA  MODERNA, FAZENDO DELA, TAMBÉM, UM 

INSTRUMENTO DE SUA CONSPIRAÇÃO. 
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   A MAÇONARIA ANTIGA 

ERA OPERATIVA. DESDE NUMA POMPÍLIO, PRIMEIRO 

REI DE ROMA, EM 704 a.C.,ELA EXISTE 

ININTERRUPTAMENTE ATÉ  1717, QUANDO ROMPE COM 

OS OPERATIVOS PARA SE CONSTITUIR “ESPECULATIVA”. 

NA VERDADE, UM PLANO PARA SE PROVEITAR DE UMA 

ORGANIZAÇÃO JÁ EXISTENTE E TORNÁ-LA UM 

PARTIDÃO POLÍTICO/ECONÔMICO INTERNACIONAL. 

  

          Brasão da Companhia de Maçons de Londres, 
inicialmente conhecida como The Hole Crafte & Felaship 
of Masons, já em existência pelo menos desde 1356. 
Foi concedido em 1472, no reinado de Eduardo IV. Sua 
descrição oficial, na patente assinada pelo Rei d'Armas é: 
"um campo de negro, um chaveirão em prata, três castelos 
de prata, com portas e janelas de negro. No chaveirão, um 
compasso de negro". (Extraído de Freemasons at Work, de 
harry Carr). ABAIXO: 
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ABAIXO DAMOS O BRASÃO DA MAÇONARIA 

MODERNA, FUNDADA PELOS PASTORES 

ANDERSON E DESAGULLIERS, EM 1717. 

 

O brasão usado pela Grande Loja da 

Inglaterra foi feito por Jehudah Leoni 

Jacob no final do século XVII.  Jacob 
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criou uma série de símbolos ocultistas 

que levam diretamente ao nome do 

prometido. Como o nome do prometido 

não pode ser revelado, pois se isso 

acontecer ele não unificará as diversas 

religiões como católicos, judeus, 

evangélicos e outros; ele usou a frase em 

latim “AVDI VIDE TACE” que significa 

ouça, veja e cale-se. Agora vamos ver o 

que Jacob não gostaria que descobrissem 

em sua obra: A maçonaria inglesa 

apresenta o brasão criado por Jacob 

como algo divino, onde os anjos na parte 

superior aparecem em cada lado da 

suposta arca da aliança. A frase escrita 

em hebraico significa  ironicamente 

“Santidade ao Senhor”. 

 

 

 

http://apocalipsetotal.wordpress.com/category/artefatos-magicos/
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   SELO DOS EUA – 1776. 

    A ORDEM DA VERDADEIRA 

ROSACRUZ VERMELHA, FUNDADA POR JEAN DE GISORS, 

EM 1220, APENAS MOSTRAVA UMA DAS FACES  DO 

PRIORADO DE SION, CUJO INÍCIO REMONTA AO SÉC. IV. 
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SÍMBOLO DA MODERNA ROSACRUZ.  AS LIGAÇÕES 

ENTRE OS ROSACRUZES ATUAIS E A ORDEM DE GISORS 

NÃO FORAM ENCONTRADAS. 
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OS TEMPLÁRIOS FORAM DERROTADOS PELOS 

SARRACENOS EM 1187.  UM ANO DEPOIS, O GRÃO 

MESTRE DO PRIORADO DE SION E O GRÃO MESTRE DOS 

TEMPLÁRIOS CORTAVAM RELAÇÕES, DIANTE DE UMA 

ÁRVORE, UM OLMO. ESTE EPISÓDIO É CONHECIDO 

COMO “O CORTE DO OLMO”. OS TEMPLÁRIOS, ANTES 

GOVERNADOS PELO PRIORADO, FICARAM 

INDEPENDENTES A PARTIR DAÍ. MAS O PRIORADO NÃO 

PRETENDIA DEIXÁ-LOS CONTINUANDO A EXISTIR... 

Jean de Gisors 

Jean de Gisors fue un jefe normando fundador de la 

ciudad de Portsmouth. Era el señor de la fortaleza de 

Gisors, donde se celebró en 1188 una reunión entre los 

reyes de Inglaterra y Francia para resolver una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Portsmouth
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Castillo_de_Gisors&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Castillo_de_Gisors&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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extraña historia sobre la tala de un olmo: al parecer, 

ocurrió una disputa entre Felipe II de 

Francia y Enrique II de Inglaterra y las tropas inglesas 

se refugiaron bajo el olmo que el rey de Francia taló. 

No se conoce el significado completo de esta historia. 

 O TEXTO EM ESPANHOL CONTA O ENCONTRO DOS 

REIS NO CASTELO DE GISORS, NA SUA PRESENÇA. 

CONCLUI: “NÃO SE CONHECE O SIGNIFICADO COMPLETO 

DESTA HISTÓRIA”. NEM SE VIRÁ A CONHECER... SERIA O 

ESCLARECIMENTO  DO ASSASSINATO DE JAQUES MOLAY 

PELOS SECTÁRIOS DO PRIORADO, MUITO TEMPO 

DEPOIS DO EPÍSÓDIO DOS REIS DIANTE DE GISORS. 

“A concordar com os originais “Jean de 

Gisors e os Mestres do "Prieuré", era o 

décimo primeiro Grão-Mestre do Priorado, 

que supõe sua alta posição após "Corte do 

elmo" e a separação dos Templários 

ali dentro da Fortaleza. De acordo com os 

originais do "Prieuré", Gisors 

encontrou-se com Thomas À Becket s . 

Nenhum registro independente desta 

reunião sobrevive, mas Becket estava em 

Gisors em 1169 e provavelmente teria 

algum contato com o senhor da 

Fortaleza”.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_II_de_Inglaterra
http://wikipedia.qwika.com/en2pt/Cutting_of_the_elm
http://wikipedia.qwika.com/en2pt/Cutting_of_the_elm
http://wikipedia.qwika.com/en2pt/Thomas_Becket
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 Não soou ainda a hora do JULGAMENTO. Quando ela 

chegar, todos saberão quem são os verdadeiros 

Construtores e quem são os Destruidores. Até lá, só nos 

resta esperar os eventos. 

 

 

 

 

 


