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A HIERARQUIA ESPIRITUAL & os Servidores da      

Nova Ordem Mundial 

 

Ao longo dos últimos séculos, nos recônditos 
mais sombrios das sociedades secretas, líderes 
poderosos formaram e consolidaram grupos 
servidores de Lúcifer, os quais se infiltraram nos 
mais diversos segmentos da sociedade: política, 
economia, ciência, tecnologia, educação, 
medicina, farmácia, pesquisas, mídia, religião, 

etc. 

 

O fim da liberdade dos povos se aproxima e 

também o fim da liberdade individual.  



Não se trata de uma simples teoria, mas de 

oligarquias, secretas e ocultas, formadas pelas 

famílias mais poderosas da terra. Juntas 

pretendem levar o mundo para um Estado 

Mundial escravo.  

O satanismo elitizado baseia-se em uma 

doutrina elementar que projeta “Lúcifer” como 

líder visível que governará o mundo algum dia. 

Um governo mundial com uma sociedade 

transhumana, um planejamento econômico 

central e um controle total, isto é, sobre tudo e 

todos. 

As famílias mais poderosas da terra adoram 

Lúcifer e também dirigem a hierarquia do 

luciferianismo em nível mundial. São 

profissionais do satanismo e se dedicam a 

obter poder para escravizar o mundo inteiro 

por meio de suas práticas ocultas. 

A classe dominante  reúne-se em sociedades 

super secretas onde traçam projetos para 

derrubar a presente ordem mundial. Para 

conseguir manipular os destinos do mundo, 

com a finalidade de estabelecer uma ditadura 
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mundial, introduziram-se em toda parte com a 

ajuda de conexões, dinheiro e poder. As 

poderosas famílias operam por intermédio de 

uma multidão de estruturas de mando, que 

aqui chamamos de A-Teia. 

Estamos a ponto de perder a civilização, tal 

como a conhecemos, e de entrar em uma 

sociedade governada pelo anticristo. Nessa 

nova era há projetos de redução populacional. 

Para a elite dominante é preciso deixar 

somente uma quantidade controlável de 

escravos no planeta. 

O filósofo Joseph de Maistre afirmou: “Os 
verdadeiros detentores do poder, os que 
movem os cordéis, vivem na sombra, por trás 
do pano de fundo do cenário”.(CARON, H. Le. 
Le Plan de Domination Mondiale de Ia Contre-
Eglise. Fideliter, 1985,30.). 
 
Serge Hutin disse: “O destino das nações 
frequentemente depende de homens que não 
possuem cargos oficiais. Trata-se de 
sociedades secretas, com autênticos governos 
ocultos, que decidem nosso destino sem que 
nos apercebamos disso”.(PISTONE, Aliana 



Marina. Los Gobiernos Ocultos en Mundo 
Desconocido. Agosto de 1979, n.38,23.) 
 

Os superiores invisíveis estão produzindo 

intencionalmente problemas em todos os 

níveis. Quanto mais confusão, luta de classes, 

discriminação racial, guerras e tensão política 

internacional houver, mais fácil e mais rápido a 

humanidade se apronta para acabar pedindo 

um governo mundial.  

Dr. Brock Chrisholm  disse: “Para formar um 
governo mundial é preciso tirar da mente dos 
homens seu individualismo, sua lealdade às 
tradições familiares, seu patriotismo nacional e 
seus dogmas religiosos” .(Cf. ROBERTSON, Pato 
The New World Order - It Will Change The Way 
You Live. Dallas, 1991, 7.) ¹ 
 

¹Dr. Brock Chrisholm, primeiro 
diretor geral da United Nations 
World Health Organization 
(Organização Mundial da Saúde). 
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    Do oculto à manifestação pública foram muitas 
décadas de planejamento, investimentos, pactos 
e alianças na formação de uma rede global (a-
Teia) de Servidores do Mundo para a 
desconstrução da sociedade como a conhecemos 
e a implantação de uma “Nova Ordem Mundial”.  

    Mas, deixemos que eles falem... 
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O Reaparecimento do Cristo, pág. 181-184 

Alice Bailey 

 

 

 

 

 

 

O Novo Grupo de Servidores do Mundo 
proporciona, essencialmente, um campo de 
treinamento e experimentação para aqueles que 
têm a esperança de elevar-se espiritualmente e 
capacitar-se para ser discípulos ativos, dirigidos pelo 
Cristo. O aparecimento deste grupo na Terra, nestes 
momentos, é um dos indícios do êxito obtido no 
processo evolutivo tal como se aplica à 
humanidade. Este método de trabalho (de utilizar 
os seres humanos como agentes para levar adiante 
a tarefa de salvação do mundo) foi iniciado pelo 



próprio Cristo, que trabalhou com os homens por 
meio de outros, chegando à humanidade por 
intermédio de Seus doze Apóstolos e considerou 
Paulo como o substituto de Judas Iscariotes.  

Na era na qual estamos entrando, este tipo de 
trabalho grupal alcançará um ponto muito elevado 
de desenvolvimento, e o mundo será salvo e 
reconstruído por grupos, mais acentuadamente que 
por indivíduos... Agora, na plenitude do tempo e 
através dos processos evolutivos, está surgindo um 
grupo que trará a salvação ao mundo e que 
(incorporando as ideias grupais e acentuando o 
verdadeiro significado da Igreja do Cristo) 
estimulará e fortalecerá de tal maneira a mente e a 
alma dos seres humanos, que a nova era iniciar-se-á 
com a afluência do Amor, do Conhecimento e da 
Harmonia de Deus, assim como, também, com o 
reaparecimento do Cristo (antiCristo), em quem 
estarão personificadas estas três faculdades divinas. 

No passado, as religiões foram criadas por um 
grande Avatar ou um destacado personagem 
espiritual. A marca de suas vidas, palavras e 
ensinamentos se plasmaram na raça, e persistiu 
através dos séculos. Qual será o efeito produzido 
por um Avatar grupal ou Salvador mundial? Qual 
será a potência do trabalho realizado por um grupo 
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de Conhecedores de Deus, que anunciem a verdade 
e se reúnam, subjetivamente, para realizar a magna 
tarefa de salvar o mundo? Que efeito produzirá a 
missão que terá que cumprir um grupo de 
Salvadores do mundo, que conhecem Deus em 
certa medida, que complementam, mutuamente, 
seus esforços, reforçam, reciprocamente, suas 
mensagens e constituem um organismo, através do 
qual a energia espiritual e o princípio de vida 
espiritual podem fazer sentir sua presença no 
mundo, sob a direção do (anti)Cristo em Presença 

Visível? 

Tal grupo existe agora, com membros em todos os 
países. Seu número cresce constantemente, e sua 
mensagem se fará sentir cada vez mais. Estão 
animados por um espírito construtivo; constituem 
os estruturadores da Nova Era. Confiou-se-lhes a 
tarefa de... organizar o pensamento dos homens, a 
fim de que a mente da raça seja controlada e 
levada a esse estado de consciência e reflexão, que 
lhe permitirá reconhecer o próximo 
desenvolvimento da divindade, que o (anti)Cristo  
inaugurará. Nos últimos dez anos, este Novo Grupo 
de Servidores do Mundo tem sido reorganizado e 
vitalizado, expandindo-se o conhecimento de sua 
existência por todo o mundo. Atualmente, constitui 
um grupo de homens e mulheres de todas as 



nacionalidades e raças, os quais pertencem a todas 
as organizações religiosas e movimentos 
humanitários, que estão fundamentalmente 
orientados... São discípulos do (anti)Cristo que 
trabalham consciente e, com freqüência, 
inconscientemente, para Seu reaparecimento. São 
aspirantes espirituais que tratam de servir e 
converter em realidade o Reino de Deus na Terra. 
São homens de boa vontade e inteligentes que 
procuram aumentar a compreensão e as corretas 
relações humanas entre os indivíduos. Este grupo 

compreende dois subgrupos importantes: 

1 – Os discípulos do (anti)Cristo, que trabalham 
conscientemente para desenvolver Seus 
planos e aqueles que, instruídos pelos 
primeiros, colaboram, consciente e 
voluntariamente. A esta última categoria 
podemos pertencer, se assim o desejarmos e 
estivermos dispostos a fazer os sacrifícios 

necessários. 

2 – Os aspirantes, homens e mulheres que 
trabalham, inconscientemente, sob a guia da 
Hierarquia Espiritual. Existem muitos deles, 
especialmente em cargos destacados, os quais 
desempenham a tarefa de destruidores das 
antigas formas ou de construtores das novas. 
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Não têm consciência de nenhum plano interno 
sintético, porém se ocupam, 
desinteressadamente, em satisfazer as 
necessidades do mundo o melhor que podem, 
desempenhando uma parte importante no 
drama nacional ou trabalhando, firmemente, 
no campo da educação. 

O primeiro grupo tem, em certa medida, contato 
com a Hierarquia Espiritual, e, em maior escala, 
com os verdadeiros discípulos; seus membros 

trabalham sob a inspiração espiritual.  

O segundo grupo está em mais íntimo contato com 
as multidões e trabalha mais especificamente 
inspirado pelas ideias. O primeiro grupo se ocupa 
com o Plano do (anti)Cristo, na medida em que seus 
membros podem captar sua essência, enquanto 
que o segundo trabalha com novos conceitos e 
esperanças, que afloram na consciência da 
humanidade, à proporção que os homens, subjetiva 
e inconscientemente, respondem à preparação para 
o reaparecimento do (anti)Cristo. Como resultado 
do trabalho que realiza o Novo Grupo de Servidores 
do Mundo, a humanidade está despertando, 
constantemente, para as possibilidades futuras. (O 

Reaparecimento do Cristo, pág. 181-184 – Alice Bailey) – grifos nossos e 
o prefixo (anti) também é nosso. 
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TRABALHANDO EM TODAS AS NAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

O Novo Grupo de Servidores do Mundo está 
trabalhando em todas as nações, a fim de difundir a 
boa vontade, a compreensão mundial e a unidade 

religiosa. (Psicologia Esotérica Volume II – 552/3). 

Os colaboradores do (anti)Cristo estão ativos no 
Novo Grupo de Servidores do Mundo, sendo o 
grupo mais poderoso de precursores que jamais 
precedeu a entrada de um grande Personagem 
mundial no cenário do viver humano. Seu trabalho 
e influência hoje são vistos e percebidos em todas 
as partes e nada pode destruir o que já foi 
realizado. (O Reaparecimento do Cristo – 42) e (A 
Exteriorização da Hierarquia – 493/4). 



Da miscelânea de ideias, teorias, 
especulações, religiões, igrejas, cultos, 
seitas e organizações, surgem duas 
linhas principais de pensamento – uma 
destinada finalmente a desaparecer, a 
outra a se fortalecer e crescer até que 
dê nascimento (para nós) à última 

formulação da verdade que será suficiente para a 
próxima era e levará o homem ao elevado pináculo 
do Templo e ao Monte da Iniciação. (Novo Grupo de 
Servidores do Mundo Pág 13 – Alice Bailey). 

“Os membros do Novo Grupo de Servidores estarão 
entre os adeptos de todas as ideologias atuais e nos 
círculos políticos e científicos, entre os educadores 
do mundo e os filantropos, entre os trabalhadores 
criativos, os industriais, nos lares comuns e entre os 
trabalhadores!. (extraído do livro “Exteriorização da 
Hierarquia”). 

“O Novo Grupo de Servidores do Mundo é uma 
congregação de todos que procuram expressar o 
espírito crístico e que desafia o mundo a abandonar 
todos os antagonismos e antipatias, todos os ódios 
e diferenças raciais, e a procurar viver em termos 
de uma só família, uma só vida e uma só 
humanidade”. (extraído do livro “Exteriorização da 
Hierarquia”). 
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“Estes homens e mulheres de boa vontade criarão 
uma opinião pública mundial que será tão potente e 
tão explícita em favor do bem-estar humano, que 
os dirigentes, os estadistas, os políticos, os homens 
de negócio e os religiosos serão obrigados a ouvir e 
a se adequar. Com firmeza e regularidade, o público 
em geral será instruído...”. (extraído do livro 
“Problemas da Humanidade”). 

 

O (anti)Cristo está agora 
esperando para descer. Ele há de 
vir para ocupar Seu lugar 
proeminente no cenário mundial, 
e desempenhar Sua parte no 
grande drama que ali se está 
desenrolando. Desta vez Ele 
desempenhará Sua parte, não na 

obscuridade como antes, mas diante dos olhos do 
mundo inteiro. 

Ele terá que entrar novamente na arena do povo, 
desempenhar Sua parte nos acontecimentos 
mundiais e demonstrar o alcance de Sua missão. 
Sua tarefa principal é certamente o 
estabelecimento de corretas relações humanas em 
todas as áreas da vida humana...  



Reaparecerá e levará a humanidade a um estado de 
consciência em que as corretas relações humanas e 
a cooperação mundial para o bem de todos serão a 
tônica universal. Por intermédio do Novo Grupo de 
Servidores do Mundo e dos homens de boa 
vontade, Ele completará Sua fusão com a Vontade 
de Deus (os assuntos de Seu Pai) de tal forma que a 
eterna vontade para o bem será traduzida pela 
humanidade por boa vontade e corretas relações. 
Então, Sua tarefa estará acabada; estará livre para 
novamente deixar-nos, mas desta vez não para 
retornar, mas sim para deixar o mundo dos homens 
nas mãos desse Grande Servidor espiritual Que será 
o novo Guia da Hierarquia, da Igreja Invisível. (O 
Reaparecimento do Cristo, pág. 54-57). 

A potência do amor-sabedoria, transmitida pela 
Hierarquia, está agindo na humanidade moderna de 
maneira muito mais íntima e mais chegada do que 
nunca antes...  

Esta energia do amor é primeiramente concentrada 
(para fins de atividade hierárquica) no Novo Grupo 
de Servidores do Mundo. Este grupo foi escolhido 
pela Hierarquia como seu principal canal de 
expressão. A Hierarquia pode trabalhar e assim 
fazer surgir as necessárias mudanças mundiais, que 
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são em primeiro lugar mudanças na consciência. (O 
Destino das Nações, pág. 19-21). 

Há apenas um caminho verdadeiro, e há indicações 
que ele é o caminho para o qual milhões de pessoas 
estão se voltando. Unidade e corretas relações 
humanas – individual, comunitária, nacional e 
internacional – podem ser conseguidas pela ação 
conjunta de homens e mulheres de boa vontade em 
todos os países.  

O novo mundo será construído sobre as ruínas do 
antigo. Surgirá a nova estrutura. Os homens de boa 
vontade de todas as partes, guiados pelo Novo 
Grupo de Servidores do Mundo, se organizarão em 
batalhões e sua primeira tarefa consistirá em 
desenvolver as corretas relações humanas 
mediante a educação das massas. Vale dizer que 
deve haver um desenvolvimento paralelo da 
opinião pública iluminada, que (esotericamente 
falando) é a correta resposta ao som divulgado pela 
vontade de Deus aos ouvidos atentos. Então, em 
verdade, a humanidade sairá do deserto, 
abandonará os mares e saberá que Deus é Fogo. (Os 
Raios e as Iniciações – 83). 
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Conclusão 

O que você leu até aqui não se trata de teoria e 
nem de conspiração, mas da realidade de um 
macabro plano em pleno desenvolvimento pela 
hierarquia luciferiana, os senhores do mundo, com 
desfecho global a qualquer momento: a 
manifestação da Besta como governante da terra. 

O mundo está sendo preparado para a Besta. O 

“espírito da besta” está agindo de modo sutil e 

misterioso nestes dias, estabelecendo o seu 

domínio em homens luciferianos que se tornaram 

servidores do Maligno e enganadores da 

humanidade. E quando a Besta finalmente 

aparecer, o homem da iniquidade será 

publicamente revelado a um mundo que estará 

preparado para recebê-lo. 

A-Teia pretende destruir a soberania das nações e 

integrá-las em blocos regionais. Todo o planeta será 

dividido em 10 blocos administrativos sob o 

comando de um governo único (a Besta). Muitas 

línguas, uma só voz (a voz da Serpente na 

instrumentalidade da Besta). 



Os luciferianos trabalham arduamente na 

construção de um “novo mundo”, onde tudo que 

existe hoje: família, crenças, valores, tradições, 

modelos sociais, comportamentos e economia, 

precisa ser destruído. 

A história está sendo reescrita. Os servidores da 

Serpente propagam mentiras e pânico no planeta. 

O Mundo está cativo sob as trevas da ignorância e 

do medo. 

A-Teia é uma rede de organizações governamentais 

e particulares, grupos internacionais e sociedades 

secretas sob o comando da hierarquia luciferiana, 

os “donos do mundo”.  Todas as organizações, 

empresas e grupos, aparentemente autônomos e 

independentes, estão unidos e interligados pelo 

mesmo espírito e propósito: preparar o caminho da 

Besta. 

Uma de suas ações consiste na armação ideológica 

global; uma nova forma de pensar e de 

compreender a realidade; uma proposta de um 

novo modelo de consciência moral-psicológica-

social, que se expande por todo o globo capturando 
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servidores, que ficam presos à mentalidade do 

sistema anti-Deus.  

A-teia global é o lance final da grande mentira dita à 

humanidade: a evolução cósmica; a metamorfose, a 

transformação para a  “real natureza divina”.  

 

 

Estamos em uma guerra diferenciada que dispara 

situações de conflito a todo instante. A sociedade 

ocidental está sendo ataca em suas bases 

tradicionais, conservadoras e cristãs até a sua 

completa ruína. O discípulo de Cristo precisa ficar 

atento às inúmeras formas de infiltração do 

“espírito do antiCristo” na sociedade. Essa entrada 

acontece tão sutilmente, e com tantos disfarces, 



que se torna quase impossível para uma pessoa 

comum, identificar a “operação do erro”, 

maquiavelicamente programada para dominar as 

nações. 

2 Co 11: 3, diz: Mas temo que, assim como a 

serpente enganou a Eva com a sua astúcia, 

assim também sejam de alguma sorte 

corrompidos os vossos entendimentos e se 

apartem da simplicidade e da pureza que há 

em Cristo. (veja ainda:2 Tm 4: 2.4; 2 Co 13: 8; 

Jo 8: 32). 

   Pense nisso e posicione-se enquanto é tempo... 
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