IGREJA DE FRANCISCO REABILITARÁ A MAÇONARIA?
“Por isso, como diz o ESPÍRITO SANTO: Hoje, se ouvirdes a Sua voz, não
endureçais os vossos corações, como por ocasião da Revolta, como no dia da
tentação no deserto, quando vossos pais Me puseram à prova e viram o Meu
poder por quarenta anos. EU Me indignei contra aquela geração, porque
andavam sempre extraviados em seu coração e não compreendiam
absolutamente nada dos Meus desígnios. Por isso, em Minha ira, jurei que não
haveriam de entrar no lugar de descanso que lhes prometera (Salmo 94, 811)! Tomai precaução, meus irmãos, para que ninguém de vós venha a perder
interiormente a fé, a ponto de abandonar o DEUS vivo.”
(Hb. 3, 7-11)
Os fatos continuam confirmando que os modernistas, ecumenistas illuminatis e
marxistas da “libertação” (alianças preta) tomaram de assalto definitivamente o
Vaticano e a Igreja Católica Romana.
Como já conceituam muitos estudiosos da globalização, a Nova Ordem Mundial
deverá ser “Capimunista”, um regime capitalista–estatal/socialista coercitivo que
espionará a tudo e a todos em nome de uma sociedade-curral padronizada e seu
rebanho chipado... Na realidade apenas humanista, pois a prática da “fé” permitida e
incentivada será fajuta, vazia, pois anticristã pela falta do alicerce da essência
evangélica e dogmática; e sendo assim, bloqueará toda e qualquer possibilidade de
transcendência para as almas alçarem-se ao PAI das misericórdias e conseguirem sua
consequente salvação.
Portanto, o que está em construção através deste ecumenismo horizontal
(illuminati/maçom/humanista), na verdade é uma sociedade atéia, amoral,
permissiva e libertina.
Você consegue acreditar que a carta a seguir foi unilateral? Que ela não foi
combinada antes, inclusive na exposição/argumentação, com o cardeal Ângelo
Sodano, padrinho e cabo eleitoral do cardeal Bergoglio no Conclave, em parceria com
o cardeal Maradiaga e outros?

A Maçonaria escreve ao Papa Francisco: “Coloque fim às divisões
que atingem nossas relações”.
Apresentamos a seguir o comunicado de imprensa do “Sereníssimo Grande Mestre da
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Itália”

U.m.s.o.i.
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Massonica

Stretta
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Iniziatica), Gian Franco Pilloni — divulgado em seu perfil no Facebook –, no qual
afirma ter escrito uma carta ao Papa Francisco.
Roma, 9 de outubro de 2013 –
“Com extrema comoção e infinita alegria, me dirijo a Vós Santidade, para fazer-Vos
uma humilde requisição a fim de que se trabalhe para pôr fim às divisões que atingem
as relações entre a Igreja Católica e a Maçonaria, com a esperança de que finalmente
possa reinar a justa serenidade entre as duas partes, colocando fim às divergências
que ainda hoje elevam um muro entre as relações”.
Começa com estas palavras a carta enviada pelo Sereníssimo Grande Mestre da
Grande Loja da Itália U.m.s.o.i Gian Franco Pilloni a Sua Santidade, o Papa Francisco.

Um verdadeiro e próprio pedido de paz e de aceitação, que funda as suas bases sobre
valores e princípios comuns às duas realidades.
“[...] não somos um componente adversário da Igreja Católica por Vós Dignamente
representada, mas antes, pelo contrário – continua a carta – as nossas estradas são
paralelas, de fato, a pensamos como Vós quanto à totalidade dos problemas que
afligem a sociedade contemporânea. Como Vós, nós trabalhamos para um mundo de
paz e pelo respeito ao ser humano sem distinção alguma e pelo respeito absoluto por
todas as religiões”.
A história da diatribe entre Igreja e Maçonaria começa já em 28 de abril de 1738,
quando Papa Clemente XII, com a Carta Apostólica In eminente, coloca em guarda os
crentes contra a Maçonaria, daí em diante ela foi condenada por diversos Papas em
quase 600 documentos.
Em 1983 desaparece do novo Código de Direito Canônico a palavra “excomunhão”
contra os maçons. Para silenciar as vozes insistentes por uma grande mudança, em
26 de novembro de 1983, Joseph Ratzinger, o então prefeito da Congregação para a
Doutrina da Fé, confirma o juízo da Igreja acerca das associações maçônicas e, logo,
a inscrição a elas permanecem proibidas sob pena de exclusão dos sacramentos:
“Quem se inscreve na Maçonaria comete pecado mortal e não pode aceder à
comunhão. O juízo da Igreja permanece, portanto, inalterado”. Na carta enviada pelo
Grande Mestre Gian Franco Pilloni ao Santo Padre, coloca-se o acento propriamente
sobre as conseqüências que este fechamento causou ao longo dos anos.
“A posição que a Igreja teve e ainda tem – explica Gian Franco Pilloni na carta penaliza os Irmãos Maçons de Credo Católico, constringindo-os a professar a fé à
margem da Igreja e fazendo com que se sintam quase como intrusos ou fiéis pouco
desejados”.
Já por ocasião da inauguração da sede romana da Praça Campo Marzio, em setembro
de 2012, o Grande Mestre da Grande Loja da Itália U.m.s.o.i tinha buscado desfazer o
senso comum ligados ao pensamento corrente sobre a Maçonaria: “Não se trata de
um lobby de uma sociedade secreta. A natureza da Maçonaria é humanitária,
filosófica e moral. Estimula a tolerância. Pratica a justiça, ajuda aos necessitados,
promove o amor ao próximo. A Maçonaria deixa a qualquer um dos seus membros a
escolha e a responsabilidade pelas próprias opiniões religiosas e tem uma relação de
respeito absoluto para com qualquer religião. É apolítica e impõe aos seus membros
os deveres de lealdade cívica. Se tivesse caráter secreto, não teríamos aberto uma
sede em Praça Campo Marzio, diante das Instituições”.
O fechamento da Igreja e de grande parte da opinião pública, porém, jamais deixou
de existir. “Peço a Vós, Santidade, um esforço para eliminar completamente as

intolerâncias agora superadas nas nossas relações, publicamente, aceitando, pois,
esta minha súplica a Vós – conclui o Grande Mestre Gian Franco Pilloni na carta –
para transformar os nossos templos em templos para a paz, lugares de encontro,
lugares de testemunho, dos mais altos e elevados sentimentos de solidariedade e de
fraternidade humana”. Perguntamo-nos agora se Sua Santidade Papa Francisco
decidirá responder a esta carta, acolhendo este ramo de Oliveira [ndr: conhecido
como símbolo da paz] e colocará “fim” ao eterno confronto entre Igreja e maçonaria.
>> FIM DO COMUNICADO.
Créditos: Lo Sai – nosso agradecimento ao caríssimo amigo Gederson Falcometa pela
tradução.
http://fratresinunum.com/page/2/

PAPA PIO IX: CARTA AOS BISPOS DO BRASIL SOBRE A
MAÇONARIA - 1876

Papa Pio IX - Carta aos bispos do Brasil sobre a Maçonaria
1. As desordens originadas nesta jurisdição nos anos passados por parte de pessoas
que, não obstante fossem adeptas da seita maçônica, infiltraram-se nas comunidades
dos pios cristãos, trouxeram a vós, veneráveis irmãos, sobretudo nas dioceses de
Olinda e Belém do Pará, um pesado tormento, bem como a nós uma grande
inquietação. Afinal, não podíamos permanecer indiferentes ao fato de que a peste
letal daquela seita se havia difundido até conseguir corromper as mencionadas
comunidades, e, conseqüentemente, as instituições dispostas a reforçar o espírito
sincero da fé e da piedade, depois que havia sido espalhada a funesta cizânia,
precipitaram numa mísera condição.
Nós, por isso, tendo presente nosso dever apostólico e sob o estímulo da paterna
caridade, com a qual acompanhamos esta parte do rebanho de Deus, consideramos
dever enfrentar sem hesitação esse mal e com a carta de 29 de maio de 1873
fazemos chegar a ti, venerável irmão de Olinda, a nossa voz contra esta deplorável
perversão infiltrada nas comunidades cristãs, observando, todavia, um critério de

indulgência e clemência em relação a quantos haviam aderido à seita maçônica por
terem sido enganados ou iludidos, ou seja, suspender temporariamente as restrições
das censuras nas quais eles estavam enquadrados, querendo que se valessem da
nossa benignidade para execrar seus erros e abandonar – condenando-as – as
associações nas quais haviam ingressado.
Encarregamos-te, venerável irmão de Olinda, para suprimir e declarar suprimidas as
mencionadas comunidades se, transcorrido aquele período de tempo, não se tivessem
revisto e para reconstituí-las integralmente com as modalidades que tinham na
origem, inserindo novos membros imunes de toda contaminação com a maçonaria.
Nós, por outro lado, desejando pôr em alerta – como é nosso dever – todos os fiéis
contra as astúcias e as insídias dos membros das seitas, na carta encíclica de 21 de
novembro de 1873, endereçada aos bispos de toda a catolicidade, convocamos com
clareza naquela ocasião à memória dos fiéis as disposições pontifícias emanadas
contra as sociedades corruptas dos que aderem às seitas e proclamamos que nas
constituições eram atingidas não só as associações maçônicas constituídas na
Europa, mas também todas as que estão na América e nas outras regiões do mundo.
2. Não podemos, então, não nos admirar vivamente pelo fato que, tendo sido
suspensos, com a nossa autoridade e com decisões apontando para a salvação dos
pecadores, os interditos nos quais nestas regiões haviam sido submetidas algumas
Igrejas e comunidades, compostas em grande parte de seguidores da maçonaria, foi
retirada daí motivação para difundir por entre as pessoas a convicção que a
sociedade maçônica presente nessas regiões estava excluída das condenações das
regiões apostólicas e, portanto, que as pessoas que aderissem à seita podiam
tranquilamente fazer parte da comunidade dos cristãos piedosos.
Todavia, quanto essas opiniões estejam distantes da verdade e do nosso modo de
sentir é demonstrado com clareza seja pelos atos que recordamos antes, seja pela
carta escrita ao sereníssimo imperador dessas regiões no dia 9 de fevereiro de 1875,
na qual, enquanto garantíamos que seria revogada a interdição imposta sobre
algumas Igrejas dessas dioceses, se vós, veneráveis irmãos, mantidos injustamente
no cárcere no Pará e Olinda, fôsseis postos em liberdade; acrescentamos, no entanto,
uma reserva e uma precisa condição, isto é, que os seguidores da maçonaria fossem
removidos dos encargos que ocupavam nas comunidades.
E essa conduta sugerida por prudência nossa não teve nem teria podido ter outro
propósito senão o de, deferidos de nossa parte os desejos do imperador e
restabelecida a tranqüilidade dos ânimos, oferecer ao governador imperial a
oportunidade de restituir à antiga condição as pias comunidades, retirando-lhe a
desorientação trazida pela maçonaria e, ao mesmo tempo, fazer com que os homens
da seita condenada, movidos pela nossa clemência em relação a eles, procurassem
subtrair-se do caminho da perdição.
Para que numa questão assim tão grave não paire nenhuma dúvida, nem qualquer
possibilidade de engano, não descuidamos de declarar novamente nesta ocasião que
todas as sociedades maçônicas – seja destas regiões, seja de outras, das quais por
parte de muitos, enganados ou induzidos ao engano, se diz que olham apenas para a
utilidade e o progresso social e para a prática da ajuda recíproca – são proscritas e
golpeadas pelas constituições e pelas condenações apostólicas, e que quantos
desgraçadamente se inscreveram nas mesmas seitas incorrem por isso na mais grave
excomunhão – providência reservada ao romano pontífice. Não com menos solicitude
recomendamos ao vosso zelo que, nessas regiões, a doutrina religiosa seja
transmitida diligentemente ao povo cristão com o anúncio da palavra de Deus e os
oportunos ensinamentos. Sabeis, afinal, quanta utilidade deriva ao rebanho de Cristo
se o ministério é bem exercido, e quais gravíssimos danos se é transcurado.

3. Mas, além dos argumentos tratados aqui, somos constrangidos a deplorar o abuso
do poder da parte dos que presidem as já mencionadas comunidades, os quais, como
nos foi referido, revogando todas as coisas segundo seu próprio arbítrio, pretendem
atribuir-se legítima autoridade sobre os bens e as pessoas sagradas e sobre as coisas
espirituais, de modo tal que os eclesiásticos e os próprios párocos estão
completamente sujeitos aos poderes daqueles, no cumprimento dos deveres de seu
ministério.
Esse comportamento é contrário não somente às leis eclesiásticas, mas também à
ordem constituída por Cristo Senhor na sua Igreja. Afinal, os leigos não foram postos
como cabeça do governo eclesiástico, mas para sua utilidade e salvação devem estar
submissos aos legítimos pastores, sendo sua função oferecer-se como ajudantes do
clero para as situações particulares, não devendo se intrometer naquelas coisas
confiadas por Cristo aos sagrados pastores. Por isso achamos urgente que os
estatutos das mencionadas comunidades sejam redigidos segundo a correta ordem, e
tudo o que neles estiver fora da norma e incongruente por qualquer aspecto seja
perfeitamente conformado às regras da Igreja e da disciplina canônica.
Para alcançar essa meta, veneráveis irmãos, considerados os intercâmbios que
ocorrem entre as comunidades e o poder civil, naquilo que concerne à sua
constituição e ordenamento nas coisas temporais, já concedemos ao nosso cardeal
secretário de Estado os devidos mandatos para agir com governo imperial, buscando
reunir com ele os esforços úteis para obter os resultados desejados. Confiamos que a
autoridade civil unirá o seu solícito interesse ao nosso; por isso pedimos com todas as
nossas forças a Deus, do qual provêm todas as coisas boas, para que se digne
acompanhar e sustentar com a sua graça esta iniciativa de tranqüilizar a religião e a
sociedade civil. Também vós, veneráveis irmãos, uni as vossas orações às nossas,
para que esses desejos se realizem e como penhor do nosso sincero amor, recebei a
bênção apostólica, que concedemos, de coração no Senhor, a vós, ao clero e aos fiéis
confiados aos cuidados de cada um de vós.
Roma, dado em São Pedro, no dia 29 de abril de 1876, XXX do nosso pontificado.
Papa Pio IX
Fonte: http://portalcot.com
Visto em: http://espelhodejustica.blogspot.com.br/2012/11/papa-pio-ix-carta-aos-bispos-do-brasil.html.
http://religiosita.blogspot.com.br/2013/09/papa-pio-ix-carta-aos-bispos-dobrasil.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+religiosita+(Documenta
+Catholicae+Fidei)

A ESTOLA E O AVENTAL
O Papa “desobediente”
(...) Bento XVI revelou-se um Papa “desobediente”, desde o início do seu pontificado.
Uma “desobediência” que consistia, basicamente, em defender os postulados e
cânones da Igreja Apostólica Romana, una e indivisível, tão dividida desde Paulo VI,
com um breve hiato de um mês durante João Paulo I – que declarou o firme propósito
de limpar a Igreja dos elementos que a estavam destruindo e logo foi ao encontro de
Deus.
(...)

O cardeal Joseph Ratzinger, que adotou o nome de Bento XVI, é um erudito que
por muitos anos foi o Prefeito da Congregação Para a Doutrina da Fé.
(...)
Quase desde a sua aparição, a maçonaria gerou preocupações na Igreja. Clemente
XII, "In eminenti", havia condenado a maçonaria. Mais tarde, Leão XIII, em sua
encíclica "Humanum genus", de 20 de abril de 1884, a qualificava de organização
secreta, inimigo astuto e calculista, negadora dos princípios fundamentais da
doutrina da Igreja. No cânon 2335 do Código de Direito Canônico de 1917
estabelecia-se que "aqueles que dão seu nome à seita maçônica, ou a outras
associações do mesmo gênero, que maquinam contra a Igreja ou contra as
potestades civis legítimas, incorrem ipso facto em excomunhão simplesmente
reservada à Sede Apostólica".
(...)
A partir do Concílio Vaticano II a Igreja sofreu todo o tipo de pressões no sentido
de reaproximação com a maçonaria, ao ponto de muitos católicos acreditarem que a
entrada em uma associação maçônica era lícita. O clima generalizado de aproximação
entre as teses de alguns católicos e maçons foi quebrado pela declaração de 28 de
abril de 1980 da Conferência Episcopal Alemã sobre a pertença dos católicos à
maçonaria. Entre outros argumentos, a Conferência explicitava:
“Antes de tudo deve recordar-se que a comunidade dos "pedreiros-livres" e as suas
obrigações morais se apresentam como um sistema progressivo de símbolos de
caráter extremamente absorvente. A rígida disciplina do arcano que nela predomina
reforça ulteriormente o peso da interação de sinais e de idéias. Este clima de segredo
comporta, além de tudo, para os inscritos o risco de se tornarem instrumentos de
estratégias que lhes são desconhecidas.”
(...)
Em tempo, o então Cardeal Joseph Ratzinger - junto com os demais membros da
Congregação Para a Doutrina da Fé - evitou que o mal se espalhasse ao escrever a
seguinte Declaração, (...)

CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ
DECLARAÇÃO SOBRE A MAÇONARIA
“Foi perguntado se mudou o parecer da Igreja a respeito da maçonaria pelo fato
que no novo Código de Direito Canônico ela não vem expressamente mencionada
como no Código anterior.
Esta Sagrada Congregação quer responder que tal circunstância é devida a um
critério redacional seguido também quanto às outras associações igualmente não
mencionadas, uma vez que estão compreendidas em categorias mais amplas.
Permanece, portanto imutável o parecer negativo da Igreja a respeito das
associações maçônicas, pois os seus princípios foram sempre considerados
inconciliáveis com a doutrina da Igreja e por isso permanece proibida a inscrição
nelas. Os fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado
grave e não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão.
Não compete às autoridades eclesiásticas locais pronunciarem-se sobre a
natureza das associações maçônicas com um juízo que implique derrogação de
quanto foi acima estabelecido, e isto segundo a mente da Declaração desta Sagrada
Congregação, de 17 de Fevereiro de 1981 (cf. AAS 73, 1981, p. 240-241).”

“O Sumo Pontífice João Paulo II, durante a Audiência concedida ao subscrito
Cardeal Prefeito, aprovou a presente Declaração, decidida na reunião ordinária desta
Sagrada Congregação, e ordenou a sua publicação.
Roma, da Sede da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, 26 de
Novembro de 1983.”
Joseph Card. RATZINGER
Prefeito
+ Fr. Jérôme Hamer, O.P.

O Banco maçônico do Vaticano
O cardeal Paul Casimir Marcinkus, responsável pelo Instituto para as Obras
Religiosas (Banco do Vaticano), o secretário de Estado do Vaticano e Camerlengo, o
cardeal Jean Villot, o cardeal norte-americano John Cody, o mafioso Michele Sindona,
Roberto Calvi, presidente do Banco Ambrosiano em 1982; Lício Gelli, grão-mestre da
Loja maçônica Propaganda Due (P-2). Estas as principais personagens envolvidas no
escândalo do Banco do Vaticano e com a quebra do Banco Ambrosiano, na época
(1982) manipulados e dirigidos por membros da maçonaria ligados a máfia siciliana e
estadunidense.
Divididas em 17 células, cada qual com um líder que respondia diretamente a
Lício Gelli, a Loja maçônica Propaganda Due (P-2) era formada ao melhor modelo
Illuminati; tão secreta, que até mesmo os seus membros não conheciam o grãomestre ou os objetivos da organização, agindo como verdadeiros robôs.
A P-2 era composta por 953 membros - incluindo o Ministro da Justiça Adolfo
Sarti. Vários ex-Primeiros Ministros, como Giulio Andreotti que exerceu o cargo entre
1972 e 73 e novamente entre 76 e 79; 43 membros do Parlamento; 54 altos
executivos do Serviço Público; 183 oficiais das forças naval, terrestre e aérea,
incluindo 30 generais e 8 almirantes (entre eles o Comandante das Forças Armadas,
Almirante Giovanni Torrisi); 19 juízes; advogados, magistrados, carabiniere; chefes
de polícia; poderosos banqueiros; proprietários de jornais, editores e jornalistas
(incluindo o editor do maior jornal do país, Il Corriere Della Sera); 58 professores
universitários; líderes de diversos partidos políticos (evidentemente, não do Partido
Comunista Italiano, por razões óbvias); diretores dos três principais serviços de
inteligência do país. Todos esses homens, de acordo com os documentos apreendidos,
juraram obediência a Gelli e estavam prontos para responder a seu chamado.
A história relata que, em 1877, ainda nos tempos da reunificação de Mazzini e
Garibaldi, foi fundada pelo Grande Oriente uma loja maçônica em Roma chamada
Propaganda Massonica. Era freqüentada por políticos e altos funcionários
governamentais que não deviam ter os seus nomes expostos na relação das lojas
normais e era diretamente ligada ao Grão-Mestre. Esta seria a Propaganda Uno.
Em 1981, o GOI dissolveu e declarou ilegal a P-2 (que também teve o seu
reconhecimento suspenso pela Grande Loja Unida da Inglaterra em 1993). Mas o
estrago já estava feito. O Vaticano fora quase completamente infiltrado e o seu Banco
(IOR) estava à beira da falência. O Banco Ambrosiano - filial do Banco do Vaticano na
Itália – se transformara em uma lavanderia da máfia aliada à maçonaria. Quebrou, e
a Igreja pagou milhões em indenizações.
Essa infiltração teria ocorrido desde a época em que Paulo VI ainda era o
Monsenhor Montini, de Milão. E continuou, sob outras máscaras, após a morte de
Albino Luciane (João Paulo I), depois que assumiu o pontificado Karol Woityla (João
Paulo II).
A primeira coisa que Albino Luciane tomou conhecimento após ser eleito Papa
João Paulo I foi sobre o rombo no Banco do Vaticano. Esse conhecimento já existia

antecipadamente, quando ele era apenas um cardeal, mas não sabia dos detalhes,
não conhecia os nomes de todos os implicados, não sabia que Licio Gelli era o
verdadeiro Papa Negro por trás de Paulo VI e não entendia como isso tinha
acontecido. Procurou documentar-se. Afinal, quem era o maçom Licio Gelli?
Gelli foi membro ativo do movimento fascista em 1936, tendo servido ao lado
das tropas de Francisco Franco no Batalhão Camisas Negras durante a Guerra Civil
Espanhola. Quatro anos mais tarde, recebeu a carteira do Partido Nacional Fascista
Italiano. Em 1942, já se tornara secretário dos fascistas italianos no exterior. No
período da IIª Guerra Mundial, Gelli, atuando como membro dos Camisas Pretas de
Mussolini, chegou a ser oficial de ligação do Exército Italiano com a divisão de elite
SS de Hermann Goering. Em 1944, sentindo que os ventos não mais sopravam
favoráveis a Mussolini, criou uma rede de resistência conectada à CIA, graças ao V
Exército norte-americano recém chegado à península. Após a guerra, migrou para a
Argentina sendo o primeiro a obter uma dupla nacionalidade: argentino-italiana.
Iniciou-se na maçonaria em 1965, buscando se mirar nos dois Grão-Mestres
sucessivos do GOI – Gamberini e Salvini – que se interessavam por uma aproximação
mais estreita com o Vaticano. Três anos mais tarde, foi nomeado secretário da P2,
elegendo-se seu Venerável Mestre em 1975. Gelli convidou Michele Sindona, o gênio
financeiro do Vaticano, que trouxe consigo Roberto Calvi, o banqueiro mais chegado
ao Vaticano. Em dezembro de 1969, num encontro promovido no escritório romano do
Conde Umberto Ortolani, o Embaixador da Ordem de Malta para o Uruguai, que era,
na época, o cérebro da P2, foi montado o Estado-Maior da Loja: Umberto Ortolani,
Licio Gelli, Roberto Calvi e Michele Sindona.
Em 1973, foi citado como traficante de armas para os países árabes e implicado
numa transação de três milhões de liras italianas numa operação conhecida como
Permaflex, uma firma que trabalhava com a OTAN. Gelli era tão bem articulado com o
establishment político estadunidense que chegou a ser convidado para as festas de
investidura de três presidentes: Ford, Carter e Reagan.
Magistrados italianos, examinando cuidadosamente documentos apreendidos na
Villa Wanda (nome de sua mulher), de onde Gelli tinha fugido quando a P2 explodiu,
encontraram centenas de documentos altamente secretos dos serviços de
inteligência. O Coronel Antonio Viezzer, ex-chefe dos serviços secretos de inteligência
combinados, foi identificado como a fonte primária desse material, tendo sido preso
em Roma por espionar em nome de uma potência estrangeira. Junto com Roberto
Calvi, Licio Gelli usou o Banco Ambrosiano, de Milão, para lavar dinheiro da máfia e
da maçonaria, através do Banco do Vaticano, que foi completamente envolvido em
fraudes financeiras. O mafioso Michele Sindona era o financista da P-2 e conselheiro
de investimentos do Banco do Vaticano, ajudando o Banco a vender os seus ativos
italianos e reinvesti-los nos EEUU. Uma trama que aliava a máfia à maçonaria, com o
suposto beneplácito de Paulo VI e minava a Igreja na sua base financeira.
Albino Luciane (Papa João Paulo I) representava o oposto de Paulo VI – assim
como hoje o Papa Bento XVI mostra-se completamente diferente de João Paulo II,
por tentar defender a Igreja dos seus inimigos. E por isto está sendo deposto. João
Paulo I não agradava à extrema-direita, pois esta o considerava indulgente em
relação ao comunismo e por seu pai ter pertencido aos quadros do Partido Socialista
Italiano. Acredita-se que tenha sido assassinado após saber de todo esse imbroglio,
às vésperas de anunciar grandes modificações que incluiriam os principais nomes da
Igreja, na tentativa de sanar os problemas financeiros do Estado do Vaticano e de
reorientar a Barca de São Pedro para um caminho verdadeiramente cristão.
Durou um mês o seu pontificado. Após a sua morte e com a eleição de Karol
Woytila (João Paulo II) a Igreja continuou permissiva em relação à ação da

maçonaria e ao uso do Banco do Vaticano para fins ilegais. É claro que, antes, houve a
necessária queima de arquivos. Paul Marcinkus foi exilado para uma paróquia dos
Estados Unidos, Calvi e Sindona foram mortos, o GOI considera o assunto tabu –
assim como os maçons do mundo inteiro.
Com a morte de Karol Woytila (João Paulo II) (...) e a eleição de Joseph
Ratzinger (Bento XVI) – inimigo do capitalismo desumano – as mesmas forças (...)
passaram a hostilizar o novo Papa com todo o poder da sua mídia, e não o perdoaram
quando, por sua vez, decidiu sanar o Banco do Vaticano e chamar os católicos ao
catolicismo. Era uma grande desobediência aos donos do mundo.

O Concílio Vaticano II dos Papas maçons
Com Karol Woityla (João Paulo II) sucedendo a Albino Luciane (João Paulo I), a
quebra do Banco Ambrosiano, o escândalo do Banco do Vaticano, as infiltrações da
máfia e da maçonaria na Igreja foram rapidamente “esquecidas” pela mídia
obediente. Tempos em que a guerra fria tomava seu aspecto mais sinistro e o Banco
do Vaticano continuava a ser usado não só como lavanderia, mas como meio de
enviar dinheiro para o sindicato Solidariedade, da Polônia. Mikhail Gorbaschev já
preparava o seu golpe de estado na União Soviética, Reagan ameaçava com o projeto
“Guerra nas Estrelas”, a mulher de Gorbaschev – Raissa – deixava-se fotografar por
todas as revistas, o muro de Berlim era derrubado e governos títeres da União
Soviética revelavam a sua vocação capitalista; a Tchecoslováquia se entregava em
mãos de veludo e preparava-se a guerra que destruiria e dividiria a recalcitrante
Iugoslávia ainda socialista.
No Brasil, o nascente PT, que se dizia de esquerda, anunciava seu apoio ao
direitista Solidariedade. Lula, a exemplo de Lech Walessa, estava sendo preparado
com carinho e esmero para assumir o governo na hora certa, quando as facções de
esquerda do seu partido já estivessem devidamente amordaçadas e gostando da
mordaça.
(...)

O C.V. II dos Papas maçons
João XXIII (1958-1963) e Paulo VI (1963-1978) foram os dois papas que
promoveram o Concílio Ecumênico Vaticano II. A idéia inicial do Concílio seria a
aproximação entre as igrejas cristãs, mas o que se viu foi uma tentativa de
desestabilização da Igreja, da negação dos seus dogmas, principalmente quando essa
aproximação incluiu o Judaísmo negador do Cristianismo.
Curiosamente, o Vaticano II, iniciado oficialmente em 11 de outubro de 1962,
seguiu o rastro da proposta de ecumenismo surgida com a formação do CMI –
Conselho Mundial de Igrejas – em 1948, o mesmo ano em que a ONU criou o Estado
de Israel em território palestino.
Os Illuminati vencedores das duas grandes guerras preparavam o caminho para
um governo mundial em que caberia uma grande religião que abafaria as demais,
exterminando-as com o passar do tempo, com um único deus – que poderia ser
chamado de Grande Arquiteto do Universo – e por que não começar essa modificação
radical através da Igreja Católica? Para isso seria necessário que mais padres maçons
se tornassem cardeais e, dentre eles, escolhessem um futuro Papa que começaria a
implantar as necessárias reformas.

Em 1958, o cardeal Ângelo Roncalli, iniciado em 1935 em uma Loja Illuminati da
Turquia quando era arcebispo de Mesembria, é eleito Papa, após um conclave que
teve 11 rodadas. Adotou o nome de João XXIII. O escritor maçom Jaime Ayala Ponce
afirma que tanto Ângelo Roncalli quanto Giovanni Montini (que sucedeu João XXIII
como Papa Paulo VI) teriam sido iniciados em uma loja de Paris no mesmo dia. Não
se sabe se esta última informação é verdadeira ou faz parte da já tradicional auto
propaganda maçônica, mas o fato é que esses dois papas fizeram mais pela
maçonaria e seus ideais iluministas do que muitos maçons que nunca foram padres,
incluindo Albert Pike, o guru Illuminati dos Estados Unidos, que revelou em carta a
outro irmão que o verdadeiro deus que deve ser adorado pelo maçons chama-se
Lúcifer.
O que é de duvidar. Quem já visitou um templo maçom sabe que é construído à
semelhança do Templo de Salomão, e o deus de Salomão chamava-se Jeová.
Minudências maçônicas. Curiosidades. Para os maçons não pode existir um único
deus, porque entendem que tudo é dois no universo. Na dúvida, erija-se um Grande
Arquiteto newtoniano para satisfazer os mais necessitados de um único deus – mas
não se deve esquecer que não pode existir o branco sem o preto, o corpo sem a
sombra, a sístole sem a diástole. Portanto, necessariamente, devem existir dois
deuses – um bom e o outro, em contraponto, mau. Também a bondade e a maldade
são relativas, dependendo das motivações, das circunstâncias, do momento, dos
objetivos. Por isso, esta questão de nomes, se Jeová é o mau ou o bom ou se
Lúcifer... É uma questão relativa.
Um mundo relativista é o que os Illuminati desejam. Ou seja, um mundo amoral,
sem dogmas ou conceitos pré-fixados. Sem religião, ou, se houver uma religião,
deverá dar espaço a tudo e a todos e isto será chamado de ecumenismo.
Pelo sim ou pelo não, como diria um maçom relativista, sabe-se que o cardeal,
Prelado de Honra e secretário particular do Papa Paulo VI – Pasquale Macchi – foi
iniciado na maçonaria em 23 de abril de 1958, época em que era secretário do
Arcebispo de Milão, Monsenhor Montini (Paulo VI). O mesmo Dom Pasquale Macchi
mandou construir um monumento maçônico a Paulo VI no Sacro Monte di Varese.
O Concílio Ecumênico Vaticano II teoricamente deveria procurar a união das
igrejas cristãs. Foi além e judaizou-se. Como a maçonaria é uma filial do Judaísmo, os
dois papas iniciados buscaram a aproximação com os seus irmãos maçons. Isto
alertou os verdadeiros cristãos, colocando-os de sobreaviso. É certo que muitos
maçons estavam se infiltrando na Igreja há muito tempo, assim como muitos
católicos estavam sendo cooptados para as atraentes fileiras Illuminati. Isso tudo era
sabido, mas algumas bulas ainda resguardavam a Igreja.
No entanto, quando, durante a realização do Concílio a anulação daquelas bulas foi
aventada (1) e a infiltração na Igreja aumentou ao ponto das suas finanças passarem
a ser controladas por maçons com objetivos deliberadamente pessoais, servindo aos
interesses Illuminati que visavam a destruição material do catolicismo, muitos
verdadeiros católicos reagiram, entre eles o cardeal Joseph Ratzinger.
Com a morte de Paulo VI, que usava um ephod judaico junto à estola (o ephod é
um dos símbolos do sumo-sacerdote e deve ser lembrado que foi um sumo-sacerdote,
Caifás, quem condenou Jesus e negou a sua divindade), e a eleição de João Paulo I
(Albino Luciane) diminuiu a pressão interna no Vaticano, porque um católico assumia,
depois de muitos anos, o pontificado. E como não era maçom e não relativizava a
honestidade, João Paulo I alarmou-se com o tamanho do rombo no Banco do
Vaticano, resultado da desleixada gestão de Paulo VI.

O que não é de estranhar, porque o Camerlengo (tesoureiro) era o cardeal maçom
Jean Villot e o presidente do Instituto para as Obras da Religião (Banco do Vaticano)
era o bispo maçom Paul Marcinkus. Ainda mais interessante e revelador foi a
concessão dada por Paulo VI, em 1965, do grau de Comendador “Equitem Ordinis
Sancti Silvestri Papae” (Cavaleiro da Ordem do Santo Papa Silvestre) a Licio Gelli,
grão-mestre da loja maçônica Propaganda Dois.
João Paulo I encontrou a Igreja quase demolida financeiramente. Sob a cortina de
fumaça do Concílio Ecumênico Vaticano II a barca de São Pedro foi entregue aos
ratos, que a estavam afundando. Imediatamente, o novo Papa inteirou-se da situação
e quando estava prestes a promover medidas saneadoras, morreu ou foi assassinado
depois de 33 dias de pontificado. 33 dias, 33 graus maçônicos. Um assassinato ritual?
(...)
João Paulo II foi um Papa político. Viajou o mundo inteiro pregando contra o
comunismo, contra a Teologia da Libertação e contra as comunidades eclesiais de
base. Em contrapartida, deu ao ecumenismo um caráter de chanchada, fazendo o
possível para diluir a liturgia católica em missas sincréticas com ares de carnaval, o
que provocou indiretamente um êxodo dos católicos para religiões protestantes.
Estabeleceu relações diplomáticas entre a Santa Sé e o sionista Estado de Israel,
visitou sinagogas, patrocinou um concerto em comemoração do Holocausto (...), em
2000, não só visitou o Muro das Lamentações, mas ali seguiu alguns dos tradicionais
costumes judaicos. Em janeiro de 2005 recebeu a bênção sacerdotal do rabino
Benjamin Blech. (...) Tudo isso enfatizado pela mídia como um ‘modernismo’ que não
era aceito por grande parte da Igreja, sendo que o cardeal Ratzinger (futuro Bento
XVI) considerou a ambigüidade das missas ecumênicas uma verdadeira anarquia
litúrgica.
Foi além. Quando João Paulo II tornou-se o principal amigo do império que se
emplumava, e escreveu o cânon 2335 que derrogava os cânones anteriores que se
referiam à maçonaria como inimiga da Igreja, Joseph Ratzinger desobedeceu e impôs
a sua autoridade de Prefeito da Congregação Para a Doutrina da Fé (...), como deixou
claro algumas observações doutrinais que desnudam o conflito entre a Igreja e a
maçonaria:
“(...) Para um cristão católico, todavia, não é possível viver a sua relação com
Deus numa dúplice modalidade, isto é, dividindo-a numa forma humanitária – superconfessional e numa forma interior – cristã. Não pode cultivar relações de duas
espécies com Deus, nem exprimir a sua relação com o Criador através de formas
simbólicas de duas espécies. Isto seria algo de completamente diverso daquela
colaboração, que para ele é óbvia, com todos aqueles que estão empenhados na
prática do bem, embora a partir de princípios diversos. Por outro lado, um cristão
católico não pode participar ao mesmo tempo na plena comunhão da fraternidade
cristã e, por outro lado, olhar para o seu irmão cristão, a partir da perspectiva
maçônica, como para um "profano".” (Bento XVI)
“Mesmo quando, como já se disse, não houvesse uma obrigação explícita de
professar o relativismo como doutrina, todavia a força "relativizante" de uma tal
fraternidade, pela sua mesma lógica intrínseca tem em si a capacidade de
transformar a estrutura do ato de fé de modo tão radical que não é aceitável por
parte de um cristão, "ao qual é cara a sua fé"” (Leão XIII).
“Esta subversão na estrutura fundamental do ato de fé, realiza-se, além disso,
geralmente, de modo suave e sem ser advertida: a sólida adesão à verdade de Deus,
revelada na Igreja, torna-se simples pertença de uma instituição, considerada como

uma forma expressiva particular ao lado de outras formas expressivas, mais ou
menos igualmente possíveis e válidas, do orientar-se do homem para o eterno.”
(Bento XVI)
“A tentação de ir nesta direção é hoje ainda mais forte, enquanto corresponde
plenamente a certas convicções prevalecentes na mentalidade contemporânea. A
opinião de que a verdade não pode ser conhecida é característica típica da nossa
época e, ao mesmo tempo, elemento essencial da sua crise geral.” (Bento XVI)
“Precisamente considerando todos estes elementos a Declaração da Sagrada
Congregação afirma que a inscrição nas associações maçônicas "está proibida pela
Igreja" e os fiéis que nelas se inscreverem "estão em estado de pecado grave e não
podem aproximar-se da Sagrada Comunhão".” (Bento XVI)
Explicações leves, tocando na superfície da impossibilidade de união entre a Igreja
e a seita maçônica. Ratzinger não quis entrar em detalhes, como o fato de o neófito
maçom ser avisado que é um deus por seus superiores logo após a sua primeira
iniciação. Preferiu não deixar claro que maçons de grau superior não consideram a
divindade de Jesus como verdadeira. Achou melhor não dizer que o ecumenismo
ditado por maçons é uma das maneiras de dispersar a fé dos cristãos, encaminhandoos para a possibilidade de uma religião mundial – depois de extintas as duas maiores
religiões, Cristianismo e Islamismo – irmanada a um governo mundial sionista: a
Grande Obra Illuminati, a Sinarquia.
Ratzinger ficou marcado também por essa “desobediência”. Começou a ser
chamado de cardeal reacionário e conservador, (...) O futuro Papa Bento XVI não
estava só na defesa da fé e não seria improvável a sua eleição após a morte de João
Paulo II. Os Illuminati prepararam um dossiê sobre Ratzinger e quando ele foi
proclamado Papa começou o bombardeio. Antes, disso, porém, a Igreja começava a
ser abalada na sua estrutura moral e no seu principal dogma – a divindade de Jesus ainda sob o pontificado de João Paulo II.

Os ataques à Igreja
“O Código Da Vinci”, de Dan Brown, foi o grande sucesso literário do início do século
XXI. Lançado em 2003, trata-se de um thriller ficcional ou romance policial que se
tornou best-seller, com milhões de cópias vendidas. Até aqui tudo normal. É próprio
dos escritores norte-americanos escreverem romances policiais. O que se tornou
estranho é que o autor não só escreveu um livro de acordo com todos os ingredientes
que prevêem as escolas de romances (correrias, assassinatos e um final feliz) como
também faz duas afirmações, que diz serem verídicas, na página inicial:
“FATO:
“O Priorado de Sião.
“Sociedade secreta européia fundada em 1099, é uma organização real. Em 1975, a
Bibliothèque Nationale de Paris descobriu um conjunto de pergaminhos, conhecidos como Les
Dossiers Secrets, que identificam numerosos membros do Priorado de Sião, incluindo Sir Isaac
Newton, Botticelli, Victor Hugo e Leonardo da Vinci. (…)
“Todas as descrições de obras de arte, edifícios, documentos e rituais secretos que
aparecem neste romance são exatas.”
Os leitores adoraram. Surgiam “revelações” fabulosas. Jesus não seria Filho de Deus.
Morreu na cruz sem ressuscitar, ou sobreviveu. Ele era um essênio, sacerdote egípcio ou
maçom. Teria casado com Madalena e gerado filhos que se tornaram os primeiros reis de
França (a dinastia Merovíngia). Esse segredo esteve protegido durante quase mil anos por
uma sociedade secreta chamada Priorado de Sião. De quebra, no romance os restantes
membros do Priorado de Sião são assassinados e combatidos por uma “maléfica” prelazia
católica, a Opus Dei. Leonardo da Vinci teria sido um dos grãos-mestres do Priorado de Sião e

deixou na Santa Ceia a revelação em código: o apóstolo João foi substituído por Madalena.
Restava saber onde estava João, mas...
A maioria dos leitores não só adorou a estória como, também, acreditou na sua
veracidade. Grandes segredos do passado estavam sendo desvelados. Como conseqüência,
não havendo divindade em Jesus, a Igreja Católica é uma falsidade. Sendo falsa, não se
sustenta como autoridade de uma falsa fé e desmorona. Esta a idéia contida subliminarmente
no livro.
Em 2003, ano do lançamento do romance, os Estados Unidos e aliados atacavam e
invadiam o Afeganistão e o Iraque. Iniciava-se a guerra não contra a Al-Qaeda, que sempre foi
uma relutante aliada, mas contra os países islâmicos, contra o próprio Islamismo enquanto
religião. O império não poderá impor a sua própria religião, baseada em um falso
ecumenismo, enquanto não destruir as duas maiores religiões do mundo: o Cristianismo e o
Islamismo. Dentro do Oriente Médio, onde se concentra a maioria dos países muçulmanos,
tem um grande aliado armado com ogivas nucleares: Israel.
Todas as armas são válidas para este ataque final contra as grandes religiões – desde
armas atômicas até a extrema falsidade. Não tem sido caluniado diariamente Maomé, o
profeta de Alá? Faltava descristianizar o Cristianismo, e Dan Brown tomou a si esse trabalho.
Ou foi contratado para isso. O que não vem ao caso. O fato é que as “verdades” contidas no
livro são falsidades.
O Priorado de Sião não foi criado em 1099, mas é obra do mitômano francês Pierre
Plantard, que mais tarde, passou a assinar o seu nome como Pierre Plantard de Saint-Clair.
Desejava ser rei da França e criou a sociedade do Priorado de Sião em 1956. Em 1967, ele
depositou, na Biblioteca Nacional, o que apelidou de “Dossiês Secretos” – uma coletânea em
papel e não em pergaminho. A lista dos grãos-mestres do Priorado foi depositada em 1967, na
Biblioteca Nacional de Paris, e não em 1975. Com esses fatos tornados falsos, inclusive a
editora Mondadori, que traduziu para o italiano O Código Da Vinci, recusou-se a inserir esta
página a partir da segunda edição do livro.
A falsificação começa com a pesquisa que Dan Brown disse ter feito. Não houve. De
acordo com Lincoln, Michael Baigent e Richard Leigh, a falsa teoria do Sangreal ou sangue real
é copiada do livro que o trio escreveu em 1982: "O Sangue de Cristo e o Santo Graal", e, por
esta razão, estão processando Dan Brown.
O trio de escritores ingleses fez escola e a suposta ‘dinastia’ de Jesus e Madalena
assume diversos nomes: “Sang Real” (Lincoln e co-autores), “Fraternidade de Troyes”
(Dafoe), “Rex Deus” (Simmans e co-autores), “Fraternidade da Serpente” (Wood) ou “Ordem
de Baphomet” (Terhart), e ainda outros, segundo as inclinações e ao gosto dos autores que as
propõem.
Dan Brown teria copiado principalmente o trio inglês, baseado também na pantomima
pseudo-histórica de Pierre Plantard, que, por sua vez, apoiou-se nos escritos de Gérard de
Sède – escritor que seria o responsável pela lista de grãos-mestres do Priorado de Sião. De
acordo com o escritor português Motta “(...) a obra do trio Lincoln, Baigent e Leigh deve ser
lida como uma obra de esoterismo popular e de história fantástica, que procurou aproveitar,
fora de França (onde o embuste do Priorado fora descoberto no final dos anos setenta e início
dos anos oitenta), a riqueza e a complexidade do material compilado pelo Priorado de Sião.
Dois dos autores, Michael Baigent e Richard Leigh, fazem parte de organizações maçônicas
anglo-saxônicas, e têm, por isso, uma especial apetência por todo este material que,
relembramos, teve a sua origem numa vingança da Franco-Maçonaria contra os católicos que
estiveram envolvidos em ataques anti-maçônicos, como foi caso paradigmático o da farsa
perpetrada por Léo Taxil.”
Para quem desejar maiores informações sobre o livro de Dan Brown, remeto a
http://bmotta.planetaclix.pt/livro.htm - “Do Enigma de Rennes-le-Château ao Priorado de
Sião – História de Um Mito Moderno”. Para complementar, poderá buscar maiores informações
em
http://asmaioresmentirasdahumanidade.blogspot.com.br/2013/01/mentira-n-521priorado-de-siao.html onde o vídeo “Da Vinci Decodificado”, matéria do Discovery Channel,
não deixa dúvidas quanto à falsidade do Priorado de Sião e das supostas “verdades” que “O
Código Da Vinci” propõe ao leitor. Outra página da internet que desmistifica o livro é

http://www.ultimasmisericordias.com.br/Pagina/3443/O-CODIGO-DA-VINCI-Suadesmistificacao-Ler-ou-nao-ler-o-livro-ver-ou-nao-ver-o-filme
Ao leitor consciente, que gosta de pesquisar e tem amor à verdade. No entanto, aqueles
leitores de fim de semana, que leram e se encantaram com o livro de Dan Brown jamais
aceitarão perder a ilusão. Convêm lembrar que vivemos em um mundo de ilusionismos
midiáticos em que a maior interessada em que continue assim é a massa iludida. Qual seria o
razão do livro, senão escrever para essa imensa maioria que jamais se dará ao trabalho de
pesquisar ou verificar minimamente a veracidade das suas informações? Sabendo o autor que
poderia (e já o foi) ser desmentido facilmente, o importante era atingir a grande massa de
leitores que não critica, não discute e vive de superficialidades. Isso já seria o suficiente e
teria atingido o seu objetivo. Ou um dos objetivos. São eles: 1) Dessacralizar Jesus Cristo,
forjando uma imagem de mero mortal; 2) Atacar diretamente a Igreja Católica através de uma
das suas Prelazias, a Opus Dei, que é satanizada por Dan Brown.
Outro livro de Dan Brown que virou filme é “Anjos e Demônios”, onde o autor ataca a
Igreja Católica de todas as maneiras, provocando, em muitos momentos, o efeito contrário ao
que desejava, mas deixando no pensamento dos mais crédulos a possibilidade da Igreja ser a
grande inimiga do progresso e da humanidade.
Dan Brown está sendo usado pelos maçons-Illuminati ou é um maçom-Illuminatti que se
finge de indignado, sendo patrocinado pelo império para tentar minar a Igreja Católica nas
suas bases morais e dogmáticas?
É óbvio que a Igreja tornou-se um alvo dos que a querem destruir para impor a sua nova
ordem mundial para um mundo formado por multidões de robotizados.
O homossexualismo sempre existiu não só dentro da Igreja como em todas as
instituições e atualmente é defendido como uma escolha pessoal que não deve ser contestada.
No entanto, a palavra foi transformada em pedofilia quando se trata da Igreja, e muitos tem
sido os casos de padres pedófilos nela encontrados, a ponto de a mídia sair a cata de
suspeitos e candidatos a pedófilos e expor os seus casos detalhadamente – desde que Bento
XVI assumiu o pontificado.
Para a Igreja isso foi ótimo. Pode, finalmente e com o apoio da mídia interessada, saber
quem é quem e limitar as ações ou excluir os culpados de sodomia dos seus quadros. Mas não
é esta a intenção da mídia submissa. As ordens que recebe é para mostrar a Igreja como um
antro de homossexuais e devassos para que os padres católicos percam toda a sua
credibilidade.
Em 2012, Bento XVI afirmou que a Igreja é contra o casamento de homossexuais. Todos
aqueles que caçavam pedófilos na Igreja passaram a atacar a Igreja que não admitia
homossexuais casados. Ultimamente, quando do anúncio da renúncia do Papa, a mídia
catequizada levantou a hipótese de que o Papa estaria renunciando devido a um poderoso
lobby gay. O que é, no mínimo, risível, mas todas as teorias são aceitas pela massa neste
instante de passividade pública.
Atacaram Bento XVI por todos os lados. Descobriram que ele tinha servido no exército
alemão durante a II Guerra Mundial e passaram a chamá-lo de nazista, esquecendo-se de que,
naquela ocasião, ele estava cumprindo a sua obrigação como soldado da sua pátria. E um
soldado não deve discutir ordens ou interferir na ideologia do Estado.
Mas não foram esses ataques que resolveram o Papa a renunciar. Dentro do Vaticano,
poderosas forças se uniram para forçá-lo a isso. Bento XVI descobrira que o Banco do
Vaticano continuava sendo manipulado por maçons, ameaçando toda a estrutura da Igreja.
Revoltou-se contra o que chamou de “capitalismo desumano”. Já era tarde, porém, e ele tinha
duas alternativas: ser morto, como João Paulo I ou optar pela saída estratégica: renunciar.

CONSPIRAÇÃO E RENÚNCIA
Em 28 de setembro de 1978, morria aos 65 anos João Paulo I, o italiano Albino
Luciani, 33 dias depois de ser eleito Papa. Oficialmente morreu de infarto, mas o

cadáver de um pontífice nunca é submetido a autópsia. Em 28 de fevereiro de 2013,
outro Papa defensor da Igreja deixou o Vaticano. Desta vez, antecipou-se ao muito
provável infarto, caso não se decidisse a renunciar. E mesmo após deixar de ser Papa,
o cardeal Joseph Ratzinger ainda corre o perigo de um ‘mal súbito’ e por isso prefere
a clausura – um lugar onde poderá, supostamente, ficar seguro daqueles que não se
contentaram com a sua renúncia.
“(...) E oxalá que todos, julgando a árvore pelos seus frutos, soubessem reconhecer o
germe e o princípio dos males que nos acabrunham, dos perigos que nos ameaçam!
Lidamos com um inimigo astuto e fecundo em artifícios. Ele prima em fazer cócegas
agradavelmente nos ouvidos dos príncipes e dos povos; tem sabido prender uns e
outros pela doçura de suas máximas e pelo engodo das suas lisonjas.” (Leão XIII).
Em Bagé, onde eu moro, e que já foi uma cidade católica, no dia 28 esperei o
ressoar dos sinos – o que seria, no mínimo, um sinal de gratidão ao Papa que se
afastava. Nada. Entrei em uma das igrejas e ali estavam duas ou três pessoas. Da
mesma maneira no restante do mundo, com honrosas exceções. Desde o anúncio da
renúncia de Bento XVI, as reações que houveram foram, senão de euforia, de
indiferença. Aqui, temos um bispo distraído. Passa a impressão de que uma ordem
secreta, emanada, talvez, do que seriam as catacumbas no início do Cristianismo, ou
de lugares ainda mais estreitos em espírito, fez com que as pessoas, incluindo os
pseudo-católicos, vissem a renúncia do Papa como um acontecimento “normal”,
indigno de maiores manifestações.
Não era um Papa carismático e agradável aos donos do mundo, como João Paulo
II, Paulo VI ou João XXIII. Ao contrário. Parecia-se muito com João Paulo I.
Desejava uma Igreja forte, independente e realmente cristã. Liderava a resistência à
impiedade representada pela infiltração maçônica em todos os setores da Igreja, e
que ameaça destruí-la. Foi atacado de todas as maneiras e não só se defendeu como
contra-atacou. Certa vez, falou: “Diria que uma Igreja que procura ser acima de tudo
atrativa já está no caminho errado. Pois a Igreja não trabalha por si, não trabalha
para aumentar seus próprios números, e assim o seu poder. A Igreja está a serviço de
um Outro”.
Não admitia a Igreja subserviente aos interesses políticos de governos corruptos.
Em outra ocasião, deixou claro: “Um governo sem princípios morais não passa de
uma quadrilha de malfeitores”. Bento XVI incomodava muito pela sua força moral,
pelo seu conhecimento da religião e, principalmente, pelo discernimento que revelava
ao combater o principal inimigo da Igreja. “Estamos nos dirigindo a uma ditadura do
relativismo, que não reconhece nada como definitivo e tem seu mais alto valor no
próprio ego e nos próprios desejos”.
A Conspiração
Comenta-se que a conspiração começou em 2010 ou, mesmo, logo após a sua posse.
Os maçons, dentro e fora da Cúria, teriam decidido que Bento XVI estava ficando
inconveniente.
Após inúmeras pressões para que o Papa desse continuidade ao “espírito” do
Concílio Vaticano II – o que levaria à diluição e gradativa destruição da Igreja
Católica, em um dos seus momentos de luta mais ferrenha Ratzinger desabafou: “Às
vezes, o ar que respiramos em nossas sociedades não é saudável, está contaminado
por uma mentalidade que não é cristã, porque está dominada por interesses
econômicos, preocupada apenas com as coisas terrenas e privada de uma dimensão
espiritual”.
Em 2009, o Papa resolveu reabilitar o bispo britânico Richard Williamson, que nega
a existência do Holocausto e, por essa razão, tinha sido excomungado por João Paulo

II. Junto com Williamson, outros três bispos tiveram as suas excomunhões
revogadas, mas Williamson é um caso à parte. Para os judeus e sócios, negar o
Holocausto é um pecado grave e, como todos sabem, João Paulo II fazia do Judaísmo
a sua segunda (ou primeira) religião. Além disso, Williamson afirma que os ataques
ao World Trade Center, em 11 de setembro de 2001, originaram-se dentro do governo
dos Estados Unidos. Duplo pecado mortal.
Williamson criou polêmica ao questionar a existência das câmaras de gás. “Se eu
encontrar provas (do Holocausto) então retificarei o que disse” – mas considerou que
o pedido de desculpas ainda poderia demorar muito, visto as provas ainda não terem
sido encontradas. Assim, foi excomungado por João Paulo II, por delito grave de livre
pensamento, e reabilitado por Bento XVI.
Não tardaram as manifestações de repúdio. O teólogo suíço Hans Küng pediu a
renúncia de Bento XVI, afirmando ao jornal “Franfurter Rudschau”: “É hora de
substituí-lo”. Simples assim.
Traçou-se um plano, como sói acontecer em todas as conspirações. Atacar o Papa
diretamente daria motivo a sábias defesas e Ratzinger é exímio esgrimista com as
palavras. O correto seria agredir, injuriar aqueles que estavam mais próximos ao
Papa. O alvo principal: Tarcisio Pietro Evasio Bertone, 78 anos, cardeal Camerlengo e
primeiro-ministro do Estado do Vaticano.
Em abril de 2010, quando o cardeal Bertone declarou, baseado em informações de
psiquiatras e psicólogos, que o homossexualismo estava ligado à pedofilia, a
imprensa do mundo inteiro bradou que os homossexuais sentiam-se ofendidos com
as declarações de Bertone. Seguiram-se discussões, informações e desinformações
até o assunto se esgotar. No mesmo ano, em junho, Tarcisio Bertone era acusado de
encobrir escândalos sexuais nos Estados Unidos durante os anos 1970 – o que foi
negado, sendo que Bertone afirmou que a Congregação para a Defesa da Fé teria
agido imediatamente.
Seguiram-se meses de ataques à Igreja, como se ela fosse a culpada pela pedofilia
no mundo e a única igreja ou associação a conter homossexuais e pedófilos. Observese, por exemplo, que a igreja Anglicana aceita padres declaradamente homossexuais,
mas como é uma igreja dominada por maçons é muito protegida. Durante todo o
período do seu pontificado Bento XVI interveio severamente quando de casos
confirmados de pedofilia dentro da Igreja, o que não aconteceu durante João Paulo II
e não é cabível que a imprensa estivesse tão cega antes de Bento XVI.
Em fevereiro de 2012, o jornal “Il Fatto Quotidiano” anunciou a possibilidade de
um complô contra a vida de Bento XVI. O arcebispo de Palermo, Paolo Romeo, ao
visitar a China teria comunicado que o Papa seria assassinado dentro de 12 meses –
até novembro de 2012. Angelo Scola, monsenhor de Milão, seria o sucessor e, além
disso, o Papa viveria em constante conflito com Tarcisio Bertone.
O mesmo jornal publicara, a 4 de fevereiro, acusações de corrupção no Vaticano,
atribuídas ao núncio dos Estados Unidos, Carlos Maria Vignó. Por outro lado, Bertoni
também era acusado de esconder as supostas verdadeiras revelações do Terceiro
Segredo de Fátima.
Atacava-se por todos os lados. O cerco começou a ficar sufocante mesmo para o
corajoso Ratzinger quando, em maio de 2012, o jornalista Gianluigi Nuzzi publicou
um livro – “Sua Santidade” - basicamente composto por documentos confidenciais do
Vaticano e que tinha como principais alvos o cardeal Tarcisio Bertone e o monsenhor
George Ganswein, secretário particular de Bento XVI – justamente a pessoa que tinha
detectado o vazamento das informações.
No livro aparecem todo o tipo de fofocas e intrigas no Vaticano, acusações de

encobrimento de escândalos sexuais e os confrontos com a chanceler da Alemanha,
Ângela Merkel, sobre aqueles que negam o Holocausto.
O vazamento dos documentos foi apelidado de “Vatileaks” e se descobriu que um
dos responsáveis era o mordomo do Papa, Paolo Gabriele, que admitiu a culpa,
dizendo que fizera tudo sozinho para defender o Papa e a Igreja. Enquanto Gabriele
estava preso e sob investigações novos documentos foram publicados, em primeira
mão pela revista Panorama, do grupo Mondadori, propriedade de Silvio Berlusconi –
maçom pertencente à Loja Propaganda Due.
Os documentos também apontavam para Ettore Gotti Tedeschi, presidente do
Banco do Vaticano (IOR), investigado por lavagem de dinheiro e por passar
informações confidenciais a terceiros. Nas suas cartas a Bento XVI Tedeschi teria
demonstrado temor de ser demitido por Bertone devido à sua política de
transparência.
Para acalmar os boatos que não se confirmaram, Tedeschi foi realmente demitido
e chamado para ocupar o seu lugar o advogado alemão Ernst Von Freyberg, pessoa da
confiança de Ratzinger – imediatamente acusado pela imprensa de ser ex-membro do
quadro executivo do estaleiro Blohm+Voss, que fabrica navios de guerra.
A estratégia da conspiração em andamento era caluniar e afastar os mais
próximos ao Papa. Primeiro, foi cooptado o mordomo que servia a Bento XVI, para
roubar documentos secretos do Vaticano. Esses documentos foram manipulados por
aquele tipo de mídia para colocar sob suspeita a Tarcisio Bertone e George Ganswein,
secretário particular do Papa. Ao mesmo tempo, colocava-se em atrito aberto o
presidente do banco do Vaticano, Ettore Tedeschi com Tarcisio Bertone, que foi
obrigado a demiti-lo.
Daniel Estulin, um dos últimos jornalistas investigativos do mundo, autor de “A
Verdadeira História do Clube Bilderberg”, uma espécie de anti-Dan Brown, em
entrevista à televisão espanhola, declarou: “O Vaticano é (foi, até Bento XVI) o
principal inimigo de algumas das principais sociedades secretas do mundo e a
maçonaria está muito infiltrada no Vaticano. Nas últimas décadas, os postos
importantes recaíram em mãos da maçonaria e Bento XVI era um rival muito
incômodo”.
Estulin não é o único a constatar o óbvio. O que não tem sido dito, no entanto, é
que a maçonaria é a mãe do capitalismo, do consumismo e do suicídio espiritual. O
principal objetivo dos lluminati, que usam a maçonaria, é o domínio do mundo e a
imposição de uma nova ordem, com um governo mundial e uma religião que sirva a
todos os gostos, travestida de ecumenismo. E para que isso aconteça, faz de tudo
para destruir as grandes religiões: Islamismo e Cristianismo.
Bento XVI, em sua última mensagem de ano novo disse claramente que a
mentalidade egoísta e individualista é o resultado de um capitalismo financeiro
descontrolado. Pediu um novo modelo econômico e regras éticas para o mercado,
dizendo que a crise financeira global é prova de que o capitalismo não protege os
mais fracos da sociedade. Condenou as desigualdades entre ricos e pobres e se
referiu aos focos de tensão e confronto gerados por essas diferenças sociais.
Acrescentou que a humanidade tem uma vocação inata pela paz e rezou pelo dom da
paz, citando palavras de Jesus: “Bem-aventurados os pacificadores, porque serão
chamados filhos de Deus”.
Ou seja, o Papa apontou diretamente a maçonaria e sua visão materialista como
responsável pelo Mal que governa o mundo, provocando desigualdades e opressões.
Depois disso, a 11 de fevereiro, anunciou a sua renúncia, consciente de que preservar

a própria vida e tentar morrer de morte natural, fazendo parte da corrente de fé e
orações que luta pela sanidade da vida espiritual, é mais coerente do que se expor a
um acidente ou inesperada doença fatal.
Deixou para o seu sucessor o resultado das investigações sobre o roubo dos
documentos secretos do Vaticano, realizadas por três cardeais: Julián Herranz, 82
anos; Salvatore De Giorgi, 82 anos e Josef Tomko, 88 anos.
Não incluiu nesse grupo Angelo Sodano, 85 anos, considerado por muitos como o
líder da maçonaria eclesiástica no Vaticano. Sodano representaria o poder paralelo e
oposto a Bento XVI. Devido à idade, não poderá votar no próximo conclave, mas
deverá exercer forte influência sobre grande número de cardeais.
(...)
Quem será o eleito e o que fará? Por seus frutos o conheceremos. Uma certeza fica
do curto pontificado de Bento XVI: caíram as máscaras.
Fonte: Blog do Fausto Brignol

O Papa Francisco é membro da organização para-maçônica do
Rotary Club

Adendo: para aqueles ceguinhos de costume, que dizem que é sempre mentira o que
é verdade, aqui vão umas dicas:
O Rotary se alegra: Papa Francisco é Rotariano Honorário do RC Buenos Aires
Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, é Associado Honorário do Rotary Club de
Buenos Aires desde 1999.

http://www.rotaryfirst100.org/history/famous/honorary.htm
http://www.rotaryfirst100.org/history/headings/leaders/vatican.htm#Francis
http://www.rotaryfirst100.org/global/southamerica/buenosaires/
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=583611844982916&set=pb.2646100135
49769.-2207520000.1363643919&type=3&theater
http://rotary4560.org.br/portal2/?p=6329
O texto a seguir foi retirado do site do próprio Rotary Club – Distrito 4560.

Francisco, o sucessor de Pedro, um ilustre rotariano na JMJ

Humildade, simplicidade e despojamento são alguns dos adjetivos que caem muito bem ao
cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio, o “Papa Francisco”, que assumiu a cadeira de São
Pedro em 13 de março de 2013. Naquele dia, a divulgação do resultado das eleições do
Conclave surpreendeu o mundo. Uma pergunta circulava no meio católico: quem é este?
Adotando o nome de Francisco, primeiro Papa na Igreja com esse nome, o Sumo Pontífice
mostrou que pretende conduzir a Igreja pela via do Pobre de Assis, de pobreza e caridade.
Desde então, as atitudes de Francisco tem mostrado a personalidade e as características do
Santo Padre. Carismático e sorridente, avesso a protocolos e formalidades, firme na Doutrina
da Igreja, simples, próximo aos fiéis, o Sumo Pontífice tem conquistado a juventude da Igreja.
Na celebração eucarística de abertura de seu pontificado no dia de São José, Papa Francisco
enfatizou que o poder exige uma postura de serviço. “Queria pedir, por favor, a quantos
ocupam cargos de responsabilidade em âmbito econômico, político ou social, a todos os
homens e mulheres de boa vontade: sejamos ‘guardiões’ da criação, do desígnio de Deus
inscrito na natureza, guardiões do outro, do ambiente; não deixemos que sinais de destruição
e morte acompanhem o caminho deste nosso mundo!”, pediu aos chefes de Estado e
representantes de governo que participaram da celebração.
Para o movimento rotário, grande e positiva também foi a surpresa ao sabermos ser o
timoneiro da barca de Pedro, um ‘rotariano honorário’ do Rotary Club de Buenos Aires, desde
1999. Para todos nós rotarianos, católicos ou não, é uma honra, uma alegria e uma grande
dádiva termos alguém tão receptivo, simples e carismático – e que podemos chamar, com
todo o respeito, de COMPANHEIRO, serrando fileiras no rotarismo.

O lema mundial do rotarismo tem tudo a ver com o movimento cristão e com os
procedimentos deste ser humano iluminado chamado Papa Francisco: “Dar de Si Antes de
Pensar em Si”.
Jorge Bergoglio nestes dias em que se encontra no Rio de Janeiro na Jornada Mundial da
Juventude, emite testemunhos incontidos e inumeráveis do que vem a ser a essência do “Dar

de Si Antes de Pensar em Si”. Seu simples sorriso, seus acenos em profusão, suas bênçãos
como chefe máximo da igreja católica, seu trajar despojado e suas sábias palavras, ricas e
fortes de significado, mostram que ali está um ser humano predestinado, voltado ao bem
comum, voltado principalmente àqueles menos afortunados e especificamente aos jovens da
JMJ, que não se preocupa consigo, abraçando, tocando e abençoando, enfrentando chuva, frio
e até congestionamentos com o mesmo semblante: sereno, alegre, altruísta e amigo, enfim,
“Dando de Si Antes de Pensar em Si”.
Companheiro Jorge Mario Bergoglio, por favor, nos permita chamá-lo assim: és para todo o
mundo, mas também para o ‘mundo rotário’, um exemplo a ser refletido e seguido por todos,
em nome da Paz, da Humanidade e de Deus.
A bênção, Companheiro (Papa) Francisco!!!
Fonte:
http://www.rotary4560.org.br/site/francisco-o-sucessor-de-pedro-um-ilustrerotariano-na-jmj/

Rotary e Maçonaria: existe alguma relação?

Johnny T. Bernardo
Entre a metade do século XIX e os primeiros anos do século XX vários grupos de
ajuda humanitária surgiram em todo o mundo. Em torno deles, a polêmica: seriam
clubes de serviço ou sociedade secretas? São muitas as opiniões a esse respeito. Elks
(1868), Rotary (1905), Kiwanis (1915) e Lions (1917) entraram em evidência. Foram
os precursores de uma nova modalidade de clube, onde ao invés de lazer prega-se a
“ajuda humanitária”. Os membros se reúnem semanalmente com o objetivo de unir
esforços e recursos financeiros a fim de financiar projetos de ajuda a pessoas
carentes e comunidades necessitadas. No entanto, para alguns pesquisadores a
“ajuda humanitária” seria apenas uma fachada para esconder sua verdadeira
identidade.
Entre os clubes de serviço, o Rotary é o que mais se destacou e em cuja organização
estão a maioria dos maçons de nosso país. Apesar de negar qualquer relação com a
maçonaria, existem evidências que comprovam seu envolvimento. Na verdade, o
Rotary é apenas mais um dos muitos braços da Maçonaria.
O que é o Rotary?

Segundo nos informa o site oficial da organização, o Rotary é uma rede mundial de
voluntários dedicados à prestação de serviço social. Fundado em 13/2/1905, em
Chicago, EUA, a instituição tem como lema “dar tudo de si sem pensar em si”. Suas
metas são “melhorar a qualidade de vida da humanidade reduzindo disparidades
mundiais em áreas como saúde, educação, agricultura, saneamento, recursos hídricos
e pequenos negócios”, assim como promover a paz e a harmonia entre os homens.
Não sectários e apolíticos, os Rotary Clubs são abertas a todas as raças, culturas e
credos, e estão espalhados por diversas partes do Brasil e do mundo. Homens,
mulheres, jovens e adolescentes integram os diversos programas da ong. Para os
jovens de 14 a 18 anos, o INTERACT. Para os universitários formadas entre 18 e 30
anos, o ROTORACT. Após os 30 anos, o cidadão pode ser membro efetivo do Rotary.
Como tudo começou
Nascido em Racine, Wisconsen (EUA), no dia 19/5/1868, Paul Percy Herris foi o
segundo dos seis filhos de Gerg N. Herris e Cornélia Bryan Herris. Aos três anos de
idade foi morar em Wallingford, Vermont, com seus avós paternos, que o criaram.
Casou-se com Jean Thompson (1881-1963), mas não tiveram filhos. Formou-se em
Direito pela universidade de Iowa e obteve o título honorário da universidade de
Vermont.

Paul Herris trabalhou como repórter de um jornal, foi professor de economia, ator e
caubói. Em 1896 decidiu advogar em Chicago. Certa noite, durante uma caminhada
após jantar na casa de outro advogado, Paul Herris, depois de ser apresentado a
alguns amigos do seu colega que eram proprietários de casas comerciais naquele
bairro residencial de Chicago se lembrou da vida na cidade de New England onde
cresceu. Esse episódio inspirou Harris a organizar um clube, sem “restrições políticas
ou religiosas”, para que executivos e profissionais liberais tivessem a oportunidade
de desfrutar de companheirismo e estabelecer novas amizades.
Juntamente com Silvester Shile, comerciante de carvão, Gustavus Loehn, engenheiro
de minas e Hiram Shorey, alfaiate, Harris formou o primeiro clube. O clube recebeu o
nome de “Rotary” devido ao fato de que seus membros se reuniam em rodízio nos
respectivos locais de trabalho. No terceiro ano do clube, Harris assumiu a presidência
e decidiu que a idéia do Rotary deveria ser expandida para outras cidades e países.
Em 1912, após a formação de clubs no Canadá e Inglaterra, a organização passou a
se chamar “Associação Internacional dos Rotary Clubs”. Com o passar do tempo,
abriram-se filiais na Europa, América do Sul, África e Ásia. Em 27 de janeiro de 1947,

por ocasião da morte o Presidente Emérito do Rotary Internacional, Paul Herris, havia
cerca de 6000 rotary clubs pelo mundo todo.
Uma entidade filantrópica?
Usando a mesma estratégia da Maçonaria e de outras sociedades secretas, o Rotary
Club afirma ser apenas uma “entidade filantrópica”, não sectária e apolítica.
Entretanto, sabemos que isso não é verdade. Além de algumas semelhanças com a
Maçonaria, os rotarianos estão profundamente envolvidos com a política. Em algumas
cidades do Brasil, como em Cotia e Ribeirão Pires (SP), ao lado do logotipo da cidade
pode ser ver o símbolo do Rotary Club. A maioria dos rotarianos são políticos e muitos
deles estão envolvidos na administração de várias cidades e estados do Brasil.
Provas documentais
A relação entre o Rotary Club e a Maçonaria é algo incontestável. Prova disso é que
lojas maçônicas amplamente divulgas na Internet destacam ambos os fundados do
Rotary e Lions, Paul Herris e Melvin Jones, como maçons. É o que encontramos no
site brasilmaçon.com.br.

“Maçons famosos fundaram entidades que prestam serviços a humanidade, como Os
Escoteiros, por Robert Power; o Rotary, por Paul Herris; o Lions, por Melvin Jones; o
grupo de jovens de Demolay, por Frank Sherman Lan.”

É praticamente impossível desassociar a imagem do Rotary da Maçonaria, até porque
existem muitas evidências entre uma e outra sociedade. As características comuns a
essas organizações como a composição, exclusivamente masculina, do seu quadro de
membros efetivos e o método de ingresso dos novos sócios, isto é, previamente
selecionados por uma comissão eletiva, são evidências que demonstram a ligação
entre as sociedades.
Recentemente, objetos confirmando as suspeitas de que algumas lojas maçônicas
eram compostas, exclusivamente, por rotarianos, vieram à tona. Um dos casos é da
loja Rotaria número 4195 de Londres, cujas correspondências destacavam carimbos
da ong e os típicos compassos com a letra “G” em evidência, símbolo internacional do
Rito Escocês.

Entre os anos de 1928 e 29 houve uma campanha internacional contra o Rotary
liderado pelo jornal La Civilla, de Roma, que destacava que o “código de ética do
Rotary apregoava princípios semelhantes ao da Maçonaria, e que os ensinamentos
filosóficos e morais tinham cunho religioso”. Distribuído em vários países, o jornal

defendia a idéia que o clube era “demasiadamente amigo dos maçons”
“perigosamente inclinado ao erro de tratar todas as religiões de igual valor”.

e

A loja maçônica Paul Herris
Em São Paulo funciona desde 1981 a “Loja Maçônica Paul Herris”, em uma referência
ao fundador do Rotary. Organizada por Maurice Alfred Sommer, a sociedade se diz ser
herdeira dos ensinos de Paul Herris. Vejamos o que diz um dos panfletos da
organização.
“A história da loja maçônica Paul Herris começa com o Rotary, já que Paul Herris, seu
fundador, era maçom, conforme consta nos arquivos, e por isso existem muitos
pontos em comum entre o Rotary e a Maçonaria, como o combate ao egoísmo, o
respeito a igualdade absoluta de direitos e a todas as crenças religiosas e que cada
um seja feliz com sua crença.
No ano de 1981, o irmão Maurice Alfrede Sommer, na época membro do Rotary de
Sumaré (SP), sabedor que o fundador do Rotary fora maçom, convocou alguns
rotarianos para prestarem uma homenagem póstuma a Paul Herris, outorgando-lhe o
patronato da loja que pretendia fundar. Em uma reunião realizada no restaurante Don
Ciccilo, na Água Branca, com a presença de cinco rotarianos (Maurice Sommer, João
Forte, Gilberto Leite, Justino de Matos, Victor Kothe) e mais dois iniciados (Romão
Gomes e José Gouveia), expôs suas ideias.
Aos 29 de junho de 1981 após um trabalho incansável do irmão Maurice, reunindo
quinze irmãos, consegui instalar a loja, que é subordinada ao Grande Oriente de São
Paulo e federada ao Grande Oriente do Brasil, sendo o venerável da fundação o irmão
José Caparroz Sallas. A primeira reunião foi realizada no templo da Unificação, sito na
Av. Fagundes Filho, 671, Oriente de São Paulo, sob a presidência do venerável Sallas.
O estandarte da loja é descrito obedecendo os seguintes princípios.
a) em veículo azul claro;
b) no centro a engrenagem do Rotary em suas cores originais, substituindo-se os
raios pelo esquadro e o compasso na cor dourada contendo no centro a letra “G” em
vermelho;
c) abaixo da engrenagem colocar-se-á o nome Paul Herris e abaixo do nome a data de
fundação.
Dos 15 irmãos que fundaram a Loja Maçônica Paul Herris, sete eram rotarianos e
outros três foram admitidos no Rotary Club de Sumaré.
A Maçonaria caminha com o Rotary, em busca de FRATERNIDADE, RESPEITO E
TOLERÂNCIA. A liberdade de ação e a igualdade de direitos, não poderiam, por isto,
deixar de orientar a conduta de seus membros na luta por ideais elevados.
Traçando este paralelo, a Ordem Maçônica alude a existência do Rotary, que
chegamos a apelidar de ‘Maçonaria Branca’, já que acreditamos que Paul Herris tenha
se baseado na Maçonaria para elaborar o manual de procedimentos rotários, e isto
facilmente poderá ser comparador por qualquer rotariano observando uma sessão
branca maçônica” (Nossa História).
Johnny T. Bernardo é apologista e colabora com o Genizah
Leia Mais em: http://www.genizahvirtual.com/2011/05/rotary-e-maconaria-existealguma.html#ixzz2NTqLCaVE

Diretamente de Evanston, sede do Rotary International, o presidente 1996/97,
argentino Luis Vicente Giay, nos relata que o Papa Francisco é rotariano honorário do
Rotary Club de Buenos Aires desde 1999. A notícia muito nos honra e demonstra mais
uma vez o quão o Rotary International respeita e reconhece todos os credos, seus
seguidores e líderes, como detentores de ocupações dignas e úteis à sociedade, assim
como os líderes e seguidores da religião Católica Apostólica Romana.
Aliás, trata-se de um equívoco crasso dizer que Rotary é uma organização laica. Não,
Rotary não é laico, nossa organização pura e simplesmente acolhe, respeita e
reconhece todos os credos, acreditando na existência de Deus, nosso ser superior,
que a tudo rege.
Nosso fundador Paul P. Harris, deixa claro seu posicionamento pessoal, ao
demonstrar através de citações e pensamentos ser um monoteísta, ou seja, “aquela
pessoa que segue e acredita em um só Deus”.
Rotary International alegra-se e rejubila-se por ter em suas fileiras um companheiro
tão especial quanto o novo timoneiro da barca de Pedro: Sua Santidade o Papa
Francisco.
http://rotary4560.org.br/portal2/?p=6329
————————————————————O interesse da Maçonaria pela Igreja Católica
Através da outorga de uma condecoração maçônica para Hans Küng vem à luz que a
atividade dos maçons é freqüentemente dirigida para a Igreja Católica (para sua
estrutura e pessoas importantes). Anos atrás na caixa de correio de alguns padres na
Eslováquia apareceram convites para se juntarem ao Rotary Club. É sabido que o
Rotary Club apóia financeiramente algumas escolas Católicas. Naturalmente, assim
ele ganha um controle e influência poderosa não somente sobre a escola em si, mas
sobre o futuro da inteligência Católica. Os que se formam nessas escolas adotam um
novo modo de pensar e muitas vezes eles nem percebem que estão em discordância
com a Fé Católica. Em outras palavras, eles compartilham uma unidade com o tal
modo de pensar pelo qual H Küng recebeu uma condecoração. Assim a Igreja Católica
nas suas próprias escolas deixa uma geração inteira ser educada “a la H Küng”. O
Rotary Club é uma organização satélite das lojas maçônicas. Nem todos os membros
rotarianos são maçons, entretanto, há um grande número deles e o mais importante,
eles ocupam posições chaves. Os maçons trabalham em segredo, mas essas
organizações satélites (como o Rotary, …) podem agir publicamente. A Igreja
Católica deveria pensar novamente não somente sobre o significado da condecoração
recebida por H Küng, mas também sobre a condecoração recebida no passado de um
Rotary Club pela fundadora dos Focolares, Chiara Lubich. Ambos deveriam
intransigentemente ter rejeitado tais condecorações.
Se as lojas maçônicas já começaram a aparecer publicamente em relação a Igreja
Católica, elas estão obviamente certas do fato que as atitudes assim como as
estruturas correntes estão tão embebidas com as deles e com seus espíritos que isso
não levantará quase nenhuma oposição.
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=religiao&artig
o=condecoracao-maconica-hans-kung&lang=bra
——————————————

O padre e exorcista Gabriele Amorth já afirmou dezenas de vezes que o
demônio anda solto no Vaticano como podemos ler no artigo abaixo:

Artigo 10705 – PE. GABRIELE AMORTH AFIRMA QUE O DEMONIO ESTA A
SOLTA NO VATICANO
Também lemos que a fumaça de Satanás já está no vaticano:
Artigo 9479 – A fumaça de satanás: LISTA COMPLETA DA MAÇONARIA
ECLESIÁSTICA EM ROMA
Desta vez, chega a notícia de que o Papa Francisco é rotariano, leia a matéria
completa no próprio site afirmando.
O Rotary se alegra: Papa Francisco é Rotariano Honorário do RC Buenos Aires
http://rotary4560.org.br/portal2/?p=6329
Não estou afirmando nada, apenas divulgo as notícias que dizem respeito a nossa
Santa Igreja.
Para entender melhor, precisamos saber o que é Rotary e para isso leia as
explicações abaixo:

O Rotary é um importante braço filantrópico da maçonaria. Também funciona
como um eficiente catalizador de pessoas caridosas e de posses da sociedade
para a maçonaria. Muitos se associam com o puro desejo de ajudar e logo são
convidados para a maçonaria quando verificado o seu potencial (posses) para
a ordem. Lembrando que muitos fazem o caminho inverso, já são maçons e
ingressam nos Rotarys, que é o exemplo de Walter Disney.
É importante deixar claro que nem todos rotarianos são maçons. Entretanto,
uma boa parte dos seus membros são da ordem maçônica, já que o Rotary é
uma entidade paramaçônica (patrocinada pela maçonaria).
Fonte: http://realmaconaria.blogspot.com.br/2010/09/para-quem-temduvidas-que-o-rotary-e-da.html
O QUE É O ROTARY
Segundo nos informa o site oficial da organização, o Rotary é uma rede
mundial de voluntários dedicados à prestação de serviço social. Fundada pelo
maçom Paul Harris, em 23/2/1905, em Chicago, EUA, a instituição tem como
lema “dar tudo de si sem pensar em si”. Suas metas são “melhorar a
qualidade de vida da humanidade reduzindo disparidades mundiais em áreas
como saúde, educação, agricultura, saneamento, recursos hídricos e pequenos
negócios”, assim como promover a paz e a harmonia entre os homens. Não
sectários e apolíticos, os Rotary Clubes são abertas a todas as raças, culturas
e credos, e estão espalhados por diversas partes do Brasil e do mundo.

Homens, mulheres, jovens e adolescentes integram os diversos programas da
ONG. Para os jovens de 14 a 18 anos, o INTERACT. Para os universitários
formados entre 18 e 30 anos, o ROTORACT. Após os 30 anos, o cidadão pode
ser membro efetivo do Rotary
Fonte: http://www.obreirosdeiraja.com.br/o-rotary-clube-e-a-maconaria/
Católico pode ser maçom? Veja nos links abaixo:
http://www.acidigital.com/controversia/catolicomacom.htm
http://www.rainhamaria.com.br/Pagina/228/Pode-um-Catolico-ser-Macom
http://padrepauloricardo.org/episodios/um-catolico-pode-ser-macom
http://www.youtube.com/watch?v=L1W3VBc_O2I

(1) – Depois de tudo o que você leu pode ter absoluta certeza que dentro de poucos
meses (este texto é de outubro/2013) Francisco, Ângelo Sodano, Maradiaga e sua
“comissão de notáveis” deverão anular toda e qualquer proibição/restrição à
Maçonaria pelo Magistério da Igreja Católica Romana. Alterarão o Código de Direito
Canônico e tornarão sem efeito as Bulas Papais dos Papas antecessores que
condenaram a maçonaria. Quem viver verá...

“Porque somos incorporados a CRISTO, mas sob a condição de conservarmos
firme até o fim nossa fé dos primeiros dias”
(Hb. 3, 14)

Texto apresentado, compilado e enviado pelo internauta Marcelo Brandão, em 31/10/2013.

www.mariamaedaigreja.net

