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MAÇONARIA 



Deus, a criação e perfeição 
São representados pelo Selo de Salomão ou Escudo de Davi 

(Estrela de Davi).  

Evocação da ideia de Deus 
Representada pelo Triângulo, Delta 

Luminoso ou por Três Pontos ∴  

Símbolos 

http://www.lojasaopaulo43.com.br/simbolismo.php 



O conhecimento, 
G. Sétima letra do alfabeto latino e 

terceira letra do alfabeto grego (Gama). 
Ghimel, em fenício e em hebráico, Gomal 

em siríaco e Gun em árabe. A letra G é 
equivalente ao Gama grego - O 

Conhecimento - (de Gnosis). Representa o 
Grande Arquiteto do Universo e a ciência 

da Geometria.  

Medida na pesquisa 
Representada pelo Compasso.  

Retidão na ação 
Representada simbolicamente pelo 

Esquadro.  

Símbolos 

http://www.lojasaopaulo43.com.br/simbolismo.php 



INTRODUÇÃO 



Números 

 6 milhões no Mundo 

 3,2...milhões nos USA 

 1,2...milhões no UK 

 1...milhões resto do Mundo 

 150 mil no Brasil 



ARGUMENTOS 
MAÇONS 



1º Sua Origem Construção templo Salomão 

2º Não é uma religião... 

3º Tem influenciado o destino das Nações 

4º Deus usa como instrumento valioso 

5º Há vários lideres e pastores maçons 

6º Ajuda a financiar templo e Igrejas 

Pró Maçonaria 



1º Sua Origem Construção templo Salomão 
 

 O que se vê hoje teve seu inicio no 
século XVII, mas seus ensaios, símbolos e 
doutrinas. Vêm da Babilônia segundo 
alguns dos próprios autores maçons- Jorge 
Buarque Lira e Albert Pike. 

 

Contra  Maçonaria 



2º Não é uma religião... 

 Há um templo !?! 

 Há uma hierarquia autoridade !?!? 

 Há ensino, doutrina !?! 

 Há símbolos !?! 

 Há batismo/iniciação !?!? 

 
  

Contra Maçonaria 



2º Não é uma religião... 
 

“O que a maçonaria não admite é que as 
doutrinas de Cristo, com referência da vida 
de além-túmulo, bem como qualquer 
doutrina sobre esse assunto, sejam 
pregadas nos seus templo”. Jorge B. Lira, 
maçom 33. 
  

2Jo7-11; Jd 4; 2Pd2.1; 1Tm4.1-2 

Contra  Maçonaria 



3º Tem influenciado o destino das Nações 
 

 Sem duvida que a Revolução Francesa 
foi financiada por 600 lojas existente na 
França no Séc 18. 
 Mas o que falar de Engels e Marx 
eram maçons??? 

Contra  Maçonaria 



3º Tem influenciado o destino das Nações 
 

 Sistemas e pessoas podem realizar 
boas ações, mas isto não significa que 
serei adepto a eles. 
Ex. Nazismos  
 Orfanatos pelos Espiritas 
 

1Co 6.14-15 

Contra  Maçonaria 



4º Deus usa como instrumento valioso 

5º Há vários lideres e pastores maçons 

 Generalizar é perigoso... 

 Na chagada ao Brasil de alguns 
pastores se uniram com um objetivo de 
vencer a resistência católica, mas a 
maçonaria com uma visão politica. 

 

Contra  Maçonaria 



Moody: “não posso me ver como um cristão, 
pastor, pode entrar em uma loja maçônica.” 

Charles Blanchard :“Toda maçonaria é 
anticristã”  

R.A. Torrey: “não entendo como um crente 
inteligente e consagrado possa pertencer a 
uma sociedade secreta.” 

Charles G. Finney: “é uma conspiração contra a 
Igreja e o Estado.” 

 John Wesley: “Que tremenda ironia da 
humanidade é a maçonaria.” 

 

Contra Maçonaria 



6º Ajuda a financiar templo e Igrejas 

 Infelizmente é uma verdade, mas a Igreja 
de Jesus não precisa de ajuda desta forma. 

 Gn 14.23 

 Fp 4.19 

Contra Maçonaria 



INCOMPATIBILIDADE 
COM CRISTIANISMO 



Incompatibilidade 
 Maçonaria Fé Cristã 

Bíblia mais um “símbolo” Palavra de  Deus – Hb 4.12 

Jesus mais um homem santo Jesus é Deus – Jo 10.30 

Todas religiões levam a Deus Só Jesus é o caminho – Jo 14.6 

Salvação por Obras Salvação por Graça – Ef 2.8-9 

Juramento em vão Não jureis, nem- Tg 5.12 



IGREJA DE JESUS CRISTO 
DOS SANTOS DOS 

ÚLTIMOS DIAS 



Campinas 
2002 

Curitiba 
2008 

Manaus 
2012 

http://www.lds.org.br/brz_mn_item.asp?v_sec
tion=2&v_item=11&v_mask=POREMMADEE 



Porto Alegre 
2000 

Recife 
2000 

http://www.lds.org.br/brz_mn_item.asp?v_sec
tion=2&v_item=11&v_mask=POREMMADEE 



São Paulo 
1978 

Salt Lake City 

Salt Lake City 
1893 

http://www.lds.org.br/brz_mn_item.asp?v_sec
tion=2&v_item=11&v_mask=POREMMADEE 



  14 milhões no Mundo 

4 milhões USA 

1.6 milhões México 

1.1 milhões no Brasil 

Em 172 países, inclusive China 

56 mil missionários Mundo 

1000 capelas no Brasil + 7 Templos 

Número dos Mórmons 



Origem dos Mórmons 
Fundador = Joseph Smith, nascido em 23 

de dezembro de 1805, em Verment, nos 
USA. 

1830 publica o livro de Mórmon. 

Origem do Nome: 

  Mon em egípcios = bom  

  Mor (contração de More ) = Muito 

  Mor+Mon = Mórmon = Muito Bom 



DOUTRINA MÓRMON 



Doutrina dos Mórmons 
A Trindade 

Cristianismo 

Ordenanças 

Revelação continua 

Escrituras 

Proposito da vida 

Família e Casamento 

Moralidade 

Templos ou casa do Senhor 



AS TREZE REGRAS DE FÉ 



1- Cremos em Deus, o Pai Eterno, e em Seu Filho, 
Jesus Cristo, e no Espírito Santo. 
2- Cremos que os homens serão punidos por seus 
próprios pecados e não pela transgressão de 
Adão. 
3- Cremos que, por meio da Expiação de Cristo, 
toda a humanidade pode ser salva por 
obediência às leis e ordenanças do Evangelho. 
4- Cremos que os primeiros princípios e 
ordenanças do Evangelho são: primeiro, Fé no 
Senhor Jesus Cristo; segundo, Arrependimento; 
terceiro, Batismo por imersão para remissão de 
pecados; quarto, Imposição de mãos para o dom 
do Espírito Santo. 

http://www.lds.org.br/brz_mn_item.asp?v_sec
tion=2&v_item=12&v_mask=POREMMADEE 



5- Cremos que um homem deve ser chamado 
por Deus, por profecia e pela imposição de 
mãos, por quem possua autoridade, para pregar 
o Evangelho e administrar suas ordenanças. 
6- Cremos na mesma organização que existia na 
Igreja Primitiva, isto é, apóstolos, profetas, 
pastores, mestres, evangelistas, etc. 
7- Cremos no dom de línguas, profecia, 
revelação, visões, cura, interpretação de 
línguas, etc. 
8- Cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, desde 
que esteja traduzida corretamente; também 
cremos ser o Livro de Mórmon a palavra de 
Deus. 

http://www.lds.org.br/brz_mn_item.asp?v_sec
tion=2&v_item=12&v_mask=POREMMADEE 



9- Cremos em tudo o que Deus revelou, em tudo o que Ele revela 
agora e cremos que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas 
e importantes relativas ao Reino de Deus. 
10- Cremos na coligação literal de Israel e na restauração das 
Dez Tribos; que Sião (a Nova Jerusalém) será construída no 
continente americano; que Cristo reinará pessoalmente na Terra; 
e que a Terra será renovada e receberá sua glória paradisíaca. 
11- Pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de 
acordo com os ditames de nossa própria consciência, e 
concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os 
adorar como, onde ou o que desejarem. 
12- Cremos na submissão a reis, presidentes, governantes e 
magistrados; na obediência, honra e manutenção da lei. 
13- Cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, 
virtuosos e em fazer o bem a todos os homens; na realidade, 
podemos dizer que seguimos a admoestação de Paulo: Cremos 
em todas as coisas, confiamos em todas as coisas, suportamos 
muitas coisas e esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Se 
houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou 
louvável, nós a procuraremos. 

http://www.lds.org.br/brz_mn_item.asp?v_sec
tion=2&v_item=12&v_mask=POREMMADEE 



REFUTANDO A 
DOUTRINA MÓRMON 



Livro dos Mórmons 

Cópia de Salomão Spalding ( 1761 – 
1816) = escreveu um livro de ficção 
sobre os fundadores da América do 
Norte. 



Livro dos Mórmons 

“Põe na boca de personagens 
que viveram séc. antes de Cristo 
palavras que a Bíblia atribuiu a 
Cristo, e põe na boca de Cristo 
palavras que jamais saíram dela”. 



A Bíblia 
Divinamente inspirada por Deus  

Jr 36.2; 2Tm 3.16; 2Pe1.21.  
Poderosa em sua influencia 

Jr5.14; Rm1.16; Ef 6.17.  
Pura, justa, santa e boa Sl 19.8, 

Rm 7.12.  
Perfeita- Sl 19.7, Rm 12.2  
Verdadeira Sl119.42. 
 



A Igreja 
 Igreja foi estabelecida e alicerçada 

por Jesus. 
 
Também eu te digo que tu és Pedro, e 
sobre esta pedra edificarei a minha 
igreja, e as portas do inferno não 
prevalecerão contra ela. Mt 16.18 

 
 



Casamento 
Bíblia diz: 
Mt 22.30 Porque, na ressurreição, nem 
casam, nem se dão em casamento; são, 
porém, como os anjos no céu.  
 e que disse: 
 

Mt 19.5 Por esta causa deixará o homem 
pai e mãe e se unirá a sua mulher, 
tornando-se os dois uma só carne?6 De 
modo que já não são mais dois, porém uma 
só carne.  

 



Profecias de Joseph Smith 
 Inglaterra na Guerra civil Americana. 
 

 Construção da Nova Jerusalém no 
Missouri) e o templo, pela 
descendência Joseph Smith. 

 

 Volta de Jesus 56 anos após sua 
profecia. 

 

Ez 13.1 a 16; Dt 18.20 e Mc 13.22 
 
 



Trindade 
Mórmons são Triteísta = 3 Deuses 

separados. 
Is 45.21 Declarai e apresentai as vossas razões. 
Que tomem conselho uns com os outros. Quem 
fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde 
aquele tempo o anunciou? Porventura, não o 
fiz eu, o SENHOR? Pois não há outro Deus, senão 
eu, Deus justo e Salvador não há além de mim. 

22 Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os 
limites da terra; porque eu sou Deus, e não há 
outro.  

 



Poligamia 

 Livro Doutrina e Convênios, ler trecho... 
 
 1890 manifesto para se andar conforme 

a lei do pais. 
 

Gn 2.24 ; Dt 17.17 ; Mt 19.5-6 
 

 



EVANGELIZANDO UM 
MÓRMON 



Evangelizar 

 Não ridicularize sua crença... 
 Não permita que pule sua pergunta 

sem responder a anterior... 
 Quando abordado por dois um só fala... 
 Enfatize a crença em Jesus Cristo não 

em Homens... 
 Compare os Ensino de Jesus com 

Joseph Smith... 
 

 


