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Sobre o livro
Narra-se aqui a vida de fartura e sabedoria do Rei Salomão - Terceiro Rei
de Israel, ﬁlho do Rei Davi, ungido por DEUS -, seus Acordos (pactos)
Divinos, seu Testamento, seus Salmos descartados pela Igreja Apostólica
Romana e outras qualidades inquestionáveis personalíssimas desse Rei
cujo maior legado para a humanidade foi o seu descritivo Pacto de
Riqueza, propositadamente escondido por essa igreja desde o princípio.
Mas segredos não são perenes.
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Direitos autorais
Autor

Mago e Sacerdote Sidrak e Ramiro Alves
Todos os direitos autorais reservados para os autores.
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Quem foi
Salomão é um personagem real, comprovado cientiﬁcamente, da Bíblia,
filho do Rei David com Bate-Seba, que se tornou o terceiro rei de Israel.
Nascido, aproximadamente em 1.009 AC - aproximadamente porque na
época a contagem de tempo era diferente da atual (Calendário
Gregoriano) -, e falecido em 922 AC, em Jerusalém.
Foi ele o mentor intelectual do templo que leva o seu nome cuja réplica
foi construída pelo IURD, igreja evangélica com sede no Brasil.
Detentor de muitas qualidades - sabedoria, virilidade, humildade -, foi,
segundo os escritos reconhecidos e liberados pela Igreja Católica
Apostólica Romana um dos homens mais ricos do Universo: "o peso do
ouro que se trazia a Salomão cada ano era de seiscentos e sessenta e
seis talentos de ouro"1 (equivalente a cerca de 10 toneladas de ouro) de
tributos, além das outras fontes que não eram o próprio povo. "Todas as
taças de que se servia o Rei Salomão eram de ouro,[...]não havia nelas
prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação
nenhuma", ou seja, a riqueza em ouro do rei era tamanha que não
precisava demonstrar sua riqueza em prata. Uma hipérbole bíblica: "Fez
o rei que, em Jerusalém, houvesse prata como pedras e cedros (madeira
nobre) em abundância como os sicômoros (espécie de árvore comum na
região) que estão nas planícies".
Para chegar ao trono de Israel, Salomão de enfrentar a ira de seu irmão
Adonias, que era o primogênito de David, portanto o legal herdeiro desse
trono.
Adonias proclamou-se pretendente ao Trono e sucessor de seu pai. Mas,
segundo os profetas, era da vontade de DEUS que o sucessor fosse
Salomão, ﬁlho de David e Bate-Seba. Como Salomão não era o herdeiro
imediato ao Trono, isso levou a intrigas e conspirações pelos partidários
de Adonias. O direito de Salomão ao trono foi assegurado mediante
ação decidida de sua mãe, do Sumo Sacerdote Zadoque e do profeta
Natã, com aprovação do idoso Rei David. Logo que se tornou rei,
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Salomão eliminou todos os conspiradores, inclusive o irmão, e
consolidou o seu reinado.
Diferentemente de seu pai, Salomão não se tornou um líder guerreiro,
pois isso não foi preciso, porém soube manter a grande extensão
territorial que herdara de seu pai. Mostrou, de acordo com a tradição
judaica, ser um grande governante e um juiz justo e imparcial. Soube
habilmente desenvolver o comércio externo e a indústria, as relações
diplomáticas com países vizinhos, o que levou a um progresso
considerável das cidades israelitas.
Salomão casou com uma ﬁlha do faraó (Anelise) e recebeu como dote de
casamento a cidade cananeia de Gezar. Renovou a aliança comercial
com Hirão, Rei de Tiro. Ficou conhecido por ter ordenado a construção
do Templo de Jerusalém (também conhecido como o Templo de
Salomão), no Monte Moriá. Isto ocorreu no seu 4º ano de reinado,
exatamente no 480.º ano (479 anos completos mais alguns dias ou
meses) após o Êxodo de Israel do Egito (os historiadores e exegetas
bíblicos consideram esta data como artiﬁcial, embora haja alguns
biblistas que a consideram uma sincronização autêntica.)
Após isso, mandou construir fortes muralhas na cidade de Jerusalém,
bem como mandou reconstruir e fortiﬁcar diversas cidades (como por
exemplo, Megido, Bete-Seã, Hazor…) e construir cidades-armazém.
Salomão organizou uma nova estrutura administrativa, dividindo as
terras em 12 distritos administrativos governados por funcionários
nomeados diretamente pela administração central. No exército, deu
especial importância à cavalaria e aos carros de guerra. Dispunha no
porto de Eziom-Geber, no golfo de Aqaba de uma frota de navios
comerciais de longo curso, chamados de "navios de Társis".
Segundo I Reis 11:3, A estas nações uniu-se Salomão por seus amores.
Teve setecentas esposas de classe principesca e trezentas concubinas. E
suas mulheres perverteram o coração.

6

Testamento
No Testamento de Salomão, é descrito como ele subjugou os demônios
para ajudá-lo na construção do Templo de Jerusalém, Salomão. São
manuscritos extensos, por isso desprezaremos sua integralidade e aqui
transcreveremos os primeiros 19 versículos, de acordo com o original,
apenas traduzido para o Português:
1. Testamento de Salomão, filho de Davi, que era o rei em Jerusalém, e
masterizado e controlados todos os espíritos do ar, na terra, e debaixo
da terra. Por meio deles também operou todas as obras transcendentes
do Templo. Contando também das autoridades que exercem contra os
homens, e por que esses demônios são anjos reduzido a nada.
Do sábio Salomão.
Bendito és tu, ó Senhor Deus, que ﬁzeste dar Salomão essa autoridade.
Glória a ti e poder até o idades. Amen.
2. E eis que, quando o Templo da cidade de Jerusalém estava sendo
ediﬁcada, e os artíﬁces foram trabalhando na mesma, o demônio veio
Ornias entre eles em direção do sol, e ele tirou a metade do salário de o
rapaz chefe idealizador do (?) pouco, assim como metade da sua comida.
Ele também continuou a chupar o polegar do seu direito entregar todos
os dias. E o menino crescia fina, embora ele foi muito amado pelo rei.
3. Então o rei Salomão chamou o menino um dia, e questionou-o,
dizendo: "Não te amo mais que tudo os artesãos que trabalham no
Templo de Deus? Não te darei o salário de casal e um duplo de
abastecimento de alimentos? Como é que de dia para dia e hora a mais
fina hora growest thow? "
4. Mas a criança disse ao rei: "Peço-te, ó rei Ouça o que se abateu sobre
tudo o que teu filho tem..
Depois todos nós estamos liberados a partir de nosso trabalho sobre o
Templo de Deus, depois do sol, quando me deito para descansar, um
dos os demônios vem e tira de mim a metade do meu salário e metade
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de minha comida. Então ele também toma conta da minha mão direita e
chupa o polegar. E eis que minha alma está oprimiu, e assim meus ceras
corpo mais fino todos os dias. "
5. Agora, quando eu Salomão, ouvindo isto, eu entrei no Templo de
Deus, e orou com toda minha alma, noite e dia, que o demônio pode ser
entregue em minhas mãos, e que eu poderia ganhar autoridade sobre
ele. E surgiu através da minha oração para que a graça foi dada a mim a
partir do Sabaoth Senhor por Miguel, seu arcanjo.
[Ele me trouxe] um pequeno anel, tendo um selo que consiste de uma
pedra gravada, e disse-me: "Toma, ó Salomão, rei, ﬁlho de Davi, o dom
que o Senhor Deus te enviou, o maior dos exércitos. Com ele tu deves
travar todos os demônios da terra, masculino e feminino, e com sua
ajuda tu edifica a Jerusalém.
[Mas] tu [devem] usar este selo de Deus. E esta gravura do selo do anel
enviou-te é um Pentalfa. "
6. E eu Salomão ﬁco muito feliz, e louvado e gloriﬁcado a Deus do céu e
da terra.
E no Amanhã eu chamei o menino, e lhe deu o anel, e disse-lhe: "tome
isso, e na hora em que o demônio virá a ti, jogue este anel no peito do
demônio, e dizer-lhe:
'Em nome de Deus, Rei Salomão te chama cá. " E então se tu vem
correndo para mim, sem ter quaisquer dúvidas ou medo em relação a
alguma coisa tu podes ouvir por parte do demônio. "
7. Então a criança pegou o anel e saiu, e eis que, nas horas habituais
Ornias, o demônio feroz, veio como um fogo ardente de levar o salário
da criança. Mas a criança de acordo com as instruções recebidas do rei,
jogou o anel no peito do demônio, e disse: ". Rei Salomão te chama cá".
E em seguida, ele saiu correndo para o rei. Mas o demônio gritou em voz
alta, dizendo: "Filho, por que ﬁzeste isso para mim? Leve o anel de cima
de mim, e farei tornar a ti o ouro da terra. Só tirar isso de mim, e deixaime levar para longe de Salomão ".
8. Mas a criança disse ao demônio: "Como o Senhor Deus de Israel vive,
eu não vou te ribeiro Então venha cá.".
E o menino veio correndo, regozijando-se, para o rei, e disse: "Eu trouxe
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o demônio, ó rei, como tu ﬁzeste comando me, ó meu mestre. E eis que
ele está diante dos portões do tribunal de teu palácio, gritando para fora,
e suplicando com grande voz, oferecendo-me a prata eo ouro da terra, se
eu só trazê-lo a ti. "
9. E quando Salomão, ouvindo isto, ele se levantou de seu trono, e saiu
para o vestíbulo da tribunal de seu palácio, e lá ele viu o demônio,
estremecendo e tremor.
E ele lhe disse: "Quem és ? tu "E o demônio respondeu:" Eu sou
chamado Ornias ".
10. E Salomão disse a ele: "Diga-me, ó demônio, o que zodiacal arte
sujeitas sinal tu." E ele respondeu: "Para a Água pourer-E aqueles que
são consumidos com o desejo para as virgens nobres sobre a terra. 17
[...], Estes eu estrangular. Mas no caso não há disposição para dormir,
estou mudado em três formas. Sempre que os homens passam a ser
apaixonado por mulheres, eu metamorfosear-me em uma mulher
formosa, e eu ter de segurar a homens em seu sono, e brincar com eles.
E depois de um tempo voltei a tomar para as minhas asas, e esconderme para o regiões celestiais. Eu também aparecem como um leão, e me
foi ordenado por todos os demônios. Eu sou descendente do arcanjo
Uriel, o poder de Deus. "
11. Eu Salomão, depois de ter ouvido o nome de arcanjo, oravam e
gloriﬁcavam a Deus, o Senhor do céu e terra. E fechei o demônio eo pôs
para trabalhar no corte de pedra, de modo que ele poderia cortar as
pedras no Templo, que, encontrando-se ao longo da costa, tinha sido
trazido pelo mar da Arábia. Mas ele, com medo do ferro, continuou e me
disse: "Peço-te, o rei Salomão, deixe-me ir livre, e vos farei todos os
demônios."
E como ele não estava disposto a ser objecto de mim, eu rezava o
arcanjo Uriel para vir socorrer-me, e eu imediatamente viu o arcanjo
Uriel descendo para me dos céus.
12. E o anjo mandou as baleias do mar sair do abismo. E ele lançou o
seu destino sobre a terreno, e que [destino] sujeito [a ele] o grande
demônio. E ordenou o demônio grande e Ornias negrito, para cortar
pedras no Templo. E nesse sentido eu Salomão gloriﬁcavam ao Deus do
céu e da Fabricante da terra. E ele mandou Ornias vêm com o seu
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destino, e lhe deu o selo, dizendo: "Fora com ti, e me trazer para cá o
príncipe de todos os demônios. "
13. Então Ornias levou o dedo anelar, e partiu para a Belzebu, que tem
reinado sobre os demônios. Ele disse para ele: "Hither Salomão te
chama." Mas Belzebu, após ouvir, disse-lhe: "Diga-me, quem é este ?
Salomão de quem tu falas para mim "Então Ornias jogou o anel no peito
de Belzebu, dizendo:
"Salomão, o rei chama-te." Mas Belzebu exclamou em voz alta com uma
voz poderosa, e atirou para fora uma grande fornalha ardente de fogo, e
ele se levantou, e seguiu Ornias, e veio a Salomão.
14. E quando eu vi o príncipe dos demônios, eu gloriﬁquei o Senhor
Deus, Criador do céu e da terra, e eu disse:
"Bendito és tu, Senhor Deus Todo-Poderoso, que tens dado a Salomão
sabedoria, teu servo, o assessor do sábio, e tens submetido a mim todo
o poder do diabo. "
15. E eu perguntei-lhe, e disse: "Quem és tu" O demônio respondeu: "Eu
sou Belzebu, o governador de os demônios. E todos os demônios têm
seus principais lugares perto de mim. E eu é que manifestar a aparição
de cada demônio. "E ele prometeu trazer-me em títulos todos os
espíritos impuros. E eu mais uma vez gloriﬁcavam ao Deus dos céus e
da terra, como eu sempre dar graças a ele.
16. Eu então perguntei do demônio se não eram do sexo feminino entre
eles. E quando ele me disse que havia, eu disse que eu desejava vê-los.
Então Belzebu saiu em alta velocidade, e trouxeram-me Onoskelis, que
tinha uma forma muito bonita, ea pele de uma mulher fair-tons, e ela
sacudiu a cabeça.
17. E quando ela chegou, eu disse-lhe: "Diga-me quem és tu'' Mas ela me
disse:"
Eu sou chamado Onoskelis, um espírito forjado ... [? Shabtai / Saturno?],
Espreitando sobre a terra. Há uma caverna de ouro onde me deito.
Mas eu tenho um lugar que nunca muda. Ao mesmo tempo eu
estrangular os homens com um laço, na outra, eu rastejar acima da
natureza para os braços [em Marg: "vermes"]. Mas meus mais
freqüentes moradas são os precipícios, cavernas, ravinas. Muitas vezes,
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