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INTRODUÇÃO 

 

Símbolo é algo dotado de materialidade, que pode ser captado pelos 

sentidos, cujo significado atribuído engloba e transcende a forma e a matéria. O 

símbolo é uma linguagem e, portanto, um texto passível de leitura e interpretação. 

Os símbolos não são passivos, ou seja, não se permite a passividade de quem os 

interpreta. O símbolo convoca a todos para a ação. 

A linguagem simbólica tem um grau de relevância e adoção nas diferentes 

culturas ao redor do mundo e da história. A sociedade oriental sempre foi mais 

atrelada ao misticismo e à simbologia. Todas as figuras orientais, de Buda ao 

samurai, são revestidas de uma simbologia muito grande. Buda é o expoente 

maior da serenidade, do pensamento. Na realidade, é um termo empregado 

àquele que atingiu um superior nível de entendimento e da plenitude humana. O 

samurai e sua espada representam o poder, o respeito. Eram a  justiça do Império 

Japonês. 

Muitos símbolos podem representar uma mesma entidade, mas suas 

respectivas interpretações diferem uma da outra. Por exemplo, a cobra e a besta 

são usadas freqüentemente para simbolizar o Satanás, o pecado, inclusive pela 

Bíblia. A cobra é traiçoeira e astuciosa. Articula suas palavras, de acordo com a 

Bíblia, para levar Adão e Eva a pecarem (Gênesis, capítulo 3). A besta é 

detalhada e descrita no capítulo 13 do livro Apocalipse. Representa o pecado, a 

blasfêmia contra Deus e visa a enganar os homens, levando-os a um caminho 

onde o ódio e a inveja imperam.  



O sistema simbólico apresentado abaixo representa o satanismo e toda a 

concepção de mal inerente ao mesmo, principalmente no cristianismo. Vejamos: 

 

 

Símbolo da Besta 

Este número tem qualidades sagradas e por isso, deveria ser usado 
com maior freqüência possível para representar a Nova era, 
segundo os ensinamentos da Alice Bailey, suma-sacerdotisa da 
Sociedade Teosófica. Seria também uma representação numérica 
de Satanás. 

  

 

Arco-íris 

É o símbolo principal da Nova Era, mas apresentado só a metade! 
Ele representa a ponte entre a alma humana individual e a "Grande 
Mente Universal" ou "Alma Universal", que é Lúcifer. Também é 
considerado como "Ponte Mental" entre o homem e as energias 
cósmicas e a cidade de Shambala, governada por Lúcifer. Na Bíblia, 

o arco-íris é o símbolo da Aliança entre Deus e o Seu povo.  

 

Yin Yang 

Representa o equilíbrio entre as forças contrárias: negativo e 
positivo, bem e mal, preto e branco. O bem e o mal é a mesma 
coisa, apenas são vibrações altas ou baixas. Assim, a Nova Era 
afirma que Deus e Lúcifer se completam, pois as forças opostas são 
parte da mesma perspectiva divina.  

 

Fita entrelaçada  Sem Fim 

Significa a vida entrelaçada, onde há sempre uma continuidade em 
outras encarnações. Também representa o pacto de sangue entre 



os nova-erinos, envolvendo pessoas ou organizações. É usado para uma melhor 
obediência entre os aliados do movimento Nova Era.  

 

Borboleta 

A borboleta é o símbolo próprio dos adeptos da nova era ou dos 
"aquarianos". Como a lagarta entra no casulo, transforma-se e sai 
em forma de borboleta, assim a humanidade passa de uma era 
antiga, transforma-se em todos os sentidos e entra na nova era.  

 

Signo de Lúcifer 
Este sinal é o símbolo da bandeira de Lúcifer. O círculo representa o 
planeta Terra como reino de satanás. O ponto são os homens, 
instrumentos a serviço deste reino.  
 
  

 

Estrela de Davi em círculo 

É usada pelo movimento Nova Era como símbolo da unificação da 
humanidade com as forças cósmicas.  

 
  

 

         Estrela de Davi com seis pontas 

Simboliza os processos de involução e evolução. Com efeito; o 
triângulo que aponta para baixo, apresenta a involução da energia 
divina que desce às formas mais boçais, ao passo que o triângulo 
voltado para cima indica a ascensão dos seres quer entendem a se 
divinizar cada vez mais.  

 

Estrela de cinco pontas 



As duas pontas para cima, significam Lúcifer e seu reino; duas 
pontas para baixo, significa o homem como deus, no lugar de Deus. 
É símbolo da adoração a Satanás já estabelecida em várias partes 
do mundo. Alguns conjuntos musicais de "Rock" adoram este 
símbolo para garantir sucesso.  

 

Chifre 

Usado em colares, pulseiras, brincos, etc. Simboliza o afastamento 
de fluídos negativos (mal olhado, olho gordo...).  
 
 
  

 

Mão chifrada  
Usado por artistas ligados à música (principalmente Rock) e seus 
fãs. Simboliza o louvor em rituais satânicos.  
 
  

 

Cruz virada para baixo 

Usado por grupos de Rock e adeptos da Nova Era. Simboliza 
zombaria da cruz de Jesus. Usado também em rituais satânicos.  
 
  

 

SS  
Usado por grupos nazistas e grupos de Rock também em roupas, 
broches, tatuagens, etc. Simboliza o louvor e invocação de satanás.  
 
  

 

Raio 



É o reconhecimento do poderio de satanás, senhor Satã, e a 
disposição de estar a seu serviço.  
 
 
  

 

Besouro  
Símbolo que mostra que a pessoa que usa tem poder dentro do 
satanismo.  
 
 
 

  

 

Lua-estrela  
Usados em roupas, adereços, artes e também em centros espíritas. 
Simboliza poder para transportar através do cosmos.  
 
  

 

Pirâmide  
É tida como elemento que capta a energia cósmica e beneficia as 
pessoas dando sorte nos negócios.  
 
 
  

 

Olho de Lúcifer  
Simboliza o olhar de satanás sobre as finanças do mundo. ( ver nota 
de um dólar).  
 
 
  

 



Cruz suástica  
Para o Movimento Nova Era simboliza o movimento cósmico. É bem 
conhecida sua conotação com a pessoa de Adolf Hitler e seu 
movimento nazista que dizimou milhões de seres humanos na 
Segunda guerra mundial. É conhecido, também no Brasil e em 
outras partes do mundo, o renascimento deste movimento nazista. A 

cruz suástica é inspiração de chamberlain, um vidente satânico e conselheiro de 
Hitler. Foi ele que inspirou a Hitler as idéias de um reino de terror e poder.  

 

Anarquia  
O movimento prega a destruição de toda e qualquer organização 
que não queira se integrar ao novo sistema. Declara a anarquia do 
inferno a essas organizações que resistem à adesão universal.  
  

 

Cruz Satânica ou Cruz da confusão  
O nome por si já diz o que significa, qual o seu uso, e o objetivo do 
porque usa. 
 
 
  

 

Cruz de Cabeça para Baixo 

É uma cruz de cabeça para baixo, também chamada de "pé-de-
galinha". Simboliza a "verdadeira" paz sem Cristo. O pé-de-galinha é 
uma cruz com os braços quebrados e caídos. O círculo representa o 
inferno. Na década de 60 foi usada pelos hippies; também foi 
símbolo de ecologia no mundo, pois representa uma árvore de 

cabeça para baixo. E esse símbolo simboliza a Igreja de Satã nos Estados Unidos. 

 

Urano  
Amor à natureza que se expressa através dos movimentos 
ecológicos. Urano simboliza a harmonia com o cosmo, adoração à 



deusa Gaia, o que eles chamam de "Lado feminino de Deus".  
  

 

Unicórnio 

É o símbolo da liberdade e promiscuidade sexual: 
homossexualismo, lesbianismo, heterossexualismo, fornicacionismo, 
sexo grupal, etc.  
 
  

 

Cruz com laço  
Simboliza o desprezo da virgindade, troca da parceiros conforme a 
escolha pessoal. A NE ensina que a sexualidade é a parte que 
purifica o ser humano, eleva o espírito e embeleza o corpo. É a volta 
ao paganismo antigo, cujos "deuses" promoviam as danças com 
barulho excessivo, as orgias, a prostituição ritual, etc.  

 

Casal Transpessoal  
Símbolo do fim do casamento representado pela letra Omega, última 
letra do alfabeto grego. Os adeptos da Nova Era dizem que o ser 
humano não deve pertencer a nenhuma família possessiva, mas 
deve ficar sempre livre para buscar outros parceiros.  

 

Pomba com Ramo  
Simboliza a paz à qual tendem os aquarianos, na esperança de que 
as águas de Peixes sequem para dar lugar à Nova Era.  
 
  

 

Cabeça de bode 

É um símbolo de zombaria, contrário ao cordeiro de Deus "Jesus".  



  
  

 

Mancha  
Usada principalmente em automóveis. É uma gota de sangue em 
zombaria ao sangue redentor de Jesus.  
 
 
  

 

Netuno  
Simboliza a transformação das crenças. A cruz para baixo significa 
que todas as crenças serão destruídas para que o planeta Terra 
seja governado por Maitreya o "Novo Messias".  
  

 

Plutão 

Simboliza a "união planetária, construção da "Aldeia Global", é o 
novo nascimento do planeta Terra com a união sem fronteiras, 
acima de credos, cor e raça. Simboliza também a "paz universal " 
dentro da nova era.  
  

 

Olho de Lúcifer 
Usado em roupas e outros meios. Simboliza o olho de satanás 
vendo tudo e chorando por aqueles que estão fora do seu alcance 
(judeus e cristãos principalmente).  

 
 
 
 



No satanismo, há uma série de símbolos que representam a Satanás e uma 

série de atitudes demoníacas como o: Pentagrama, Exagrama por dentro de um 

círculo, cruz de cabeça para baixo e uma série de outros! aqui estão alguns 

exemplos: 

PENTAGRAMA (estrela de cinco pontas): 

Dizem que é a chave do portal que liga o mundo terreno diretamente com 

Satanás. 

 

 

SER COM A CABEÇA DE BODE: 

Representação de Satanás para os satanistas. 

 



 

 

 

CAVEIRA: 

 

Símbolo da morte geralmente é usada com uma imagem de um 
pentagrama por traz. 

 

EXAGRAMA:  



Um exagrama representa a igreja de cristo, pois é a estrela de Davi, mas 

ela dentro de um circulo representa os cristãos aprisionados por Satanás, ou seja, 

Satanás como se fosse um ser superior ao próprio Jesus. 

 

Este é um exagrama de Salomão como eles dizem, você pode notar uma 

espécie de cruz de seis pontas por dentro de um círculo. 

CRUZ DO FEITICEIRO: 

É usada pelos feiticeiros em suas magias e feitiçarias. 



 

CRUZ DA BRUXARIA: 

É usado pelas bruxas em suas magias e bruxarias. (curiosidade é que possui um 

dessa no cemitério de Brasília) 

 

 Escolhemos este tema, um tanto quanto mórbido, porque muitas pessoas 

ao pensarem em satanismo , diabo ,demônio acabam, por puro senso comum, 

fazendo cara feia , vinculando imagens excêntricas em suas mentes, como 



sacrifícios de animais, adoração a demônios, beber sangue e coisas do tipo. Em 

verdade, a finalidade deste trabalho é descobrir o véu e revelar a verdadeira face 

do presente tema. Logo, escolhemos este tema como uma forma de expandirmos 

nossos horizontes para um assunto quase que esquecido e tão reprimido na 

nossa vida cotidiana. 

 Satanismo é uma religião com total liberdade. Quando digo liberdade, não 

estou dizendo que os satanistas podem fazer o que querem, como destruir tudo, 

sair pelado na rua, roubar, matar quem quiser e etc.. Liberdade que digo é 

liberdade em relação a igreja Católica. No satanismo, os Pecados não existem, 

não precisa ter medo de pecar, pois os pecados no satanismo são atos naturais 

do homem e não pecados como dogmatizou a Igreja Católica. 

 Se Satanismo não está relacionado à adoração de demônios, então qual 

será o porque do nome? Simples,  Satã significa adversário. Satanismo é a 

religião adversária a todas as outras que tentam dominar as pessoas, impondo 

pecados e tendo que obedecer às vontades de seus Deuses. No Satanismo é 

muito importante o estudo de Anton LaVey e Aleister Crowley.  

 Todos estes símbolos expostos no decorrer do trabalho transmitem 

principalmente a idéia de que o mundo seria governado pelo Senhor Lúcifer e sua 

doutrina satânica que prega, por exemplo amar completamente e fortemente quem 

merece o seu amor, caso contrário ao amar a tudo e todos, as forças naturais de 

seleção desintegrar-se-iam e você não se dedicaria totalmente a quem realmente 

mereça ser amado.  


