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                                                    Prólogo  

                                      O CULTURAL do ABC:  

              Silêncio interrompido: «A tirania invisível»  Ignacio Sánchez Câmara  

 A tirania política, que submete os corpos e vulnera os direitos, é visível e, por 

isso, fácil de combater. Não pode deixar de ser reconhecida. E reconhecer um mal é o 

primeiro passo para remediá-lo. Mas junto a ela, ou por baixo dela, existe outra tirania, 

aparentemente menos devastadora, entretanto mais perigosa, pois é dirigida 

sutilmente contra as almas e as consciências. Sua natureza é anti-espiritual e imoral. 

É uma ditadura invisível que se apodera das almas para degradá-las e aviltá-las. Mas 

como, em nome da liberação, a democracia e a cultura, contra ela é difícil combater 

porque é possível dar esse primeiro passo que consiste em proclamar  sua  existência.  

Nada grandioso é agradável ao homem. Toda grandeza é terreno de conquista. 

Quando o aviltamento exerce seu domínio, só fica «a emboscada» (Jünger). A 

salvação só pode proceder de uma minoria de solitários emboscados, resistentes 

contra a velhacaria triunfante. Como Swift afirmou, a educação é a experiência da 

grandeza. Hoje, pelo contrário, parece orientada para a negação da possibilidade de 

toda grandeza. Tudo tem igual valor; logo, nada há verdadeiramente valioso. A 

educação materialista extirpa da consciência humana o melhor que há nela, o que lhe 

permite resistir e esperar: a crença em sua imortalidade. Seu trabalho consiste em 

reduzir a transcêndencia à condição de superstição. A sabedoria é suplantada pelo 

itinerário para a degradação. A cultura é identificada com os ídolos da tribo majoritária, 



previamente aviltada. Ante esse estado de coisas, a esperança de salvação reside na 

obra solitária dos grandes, na fraternidade de uma minoria de emboscados que sabem 

que o espírito dominante é algo menos espírito. Os clássicos trataram do direito de 

resistência contra a tirania política. Em nosso tempo, é preciso reivindicar a resistência 

contra a tirania cultural majoritária. Não é só um direito; é também um sagrado dever. 

É a tarefa dos conspiradores contra a falsa cultura de massas. Mas é mais fácil lutar 

contra os grilhões físicos que contra os morais deste novo Leviatã da opinião pública, 

mais poderoso e sutil que o velho.   

 Não existe nem existiu outra aristocracia que proteja o povo do medo, ficando 

ela mesma  em perigo, à intempérie. Mas cada vez resulta mais insólita a existência 

de homens livres de espírito frente à apoteose de escravos felizes, de inconscientes 

prisioneiros da caverna. A primeira obra de misericórdia consiste em ensinar ao que 

não sabe. Mas seu cumprimento é impossível se antes não mostra que não sabe ao 

que não sabe e acredita saber. O primeiro é inculcar a consciência do que falta. Hoje 

abundam os que se esforçam em ensinar o que já se sabe. Logo há quem ensina o 

que não se sabe. Acaso vivem, conjurados, ocultos e emboscados, esperando a 

inexorável hora favorável.  

 Não tenham medo!  Não tenham medo dos que podem matar o corpo, mas 

sim de quem pode matar a alma para a eternidade.  

  

            INTRODUÇÃO À SÍNTESE DO LIVRO SOBRE A MAÇONARIA  

Ricardo de la Cierva “A MAÇONARIA INVISÍVEL”: Um novo e organizado intento de 

voltar para o paganismo no que “tudo tem preço e nada tem valor”.   

Do Antigo Testamento: “Nada há novo sob o sol”. Reinado de Acab – 17 a 19; 29 a 

34. REIS 18 – 1 a 19. Elias e os profetas do Baal – 20 a 40. Elias ora por chuva – 41 a 

46. Elias foge à Horeb. - REIS 19 -  1 a 18 - Chamada à Eliseo -  19 a 21; 2 a 8. - 

JEREMIAS 7 – de 1 a 20. Castigo da rebelião de Judá – de 21 a 34. JEREMIAS 8 – de 

1 a 17.  

                                                          2 



“Um pacto estratégico entre a Maçonaria e a Companhia de Jesús? (1)  Pag.200-

204.- A  Loja Propaganda dois (Loja maçônica P2) apodera-se do Grande Oriente 

da Itália.  Pags.204-239.- O assalto da Loja P2 ao Vaticano (239-266) Licio Gelli 

(maçom e mafioso é o grande mandatário de todos os problemas maléficos que 

se criam nos anos 70 na Itália) assassina sem escrúpulos, compra tudo o que é 

comprável, desacredita tudo o que tem algum crédito social, podemos dizer que é o 

iniciador de “tudo tem preço e nada tem valor”.  Como fiador supostamente solvente  –

corruptor de corruptos, mafioso e maçom- apóia Bettino Craxi e aos socialistas 

corruptos de todo o mundo”, maçons das três Internacionais como se verá. Seu lema é 

–como sempre - o Poder pelo Poder, o Dinheiro pelo Dinheiro: nada nem ninguém lhe 

importam salvo ele mesmo. Sua ambição carece de limites, assim como sua 

impunidade. Em 17 de Março de 1981 apresentaram-se em todas as residências de 

Gelli providos de ordens de registro e confisco de documentos. (Encontraram-se 426 

dossiês com nomes dos Altos Estadistas da política, do Exército, etc.) Uma lista de 

962 pessoas que compunham a Loja P2 (completa em pags 213-238 logo já se sabe 

que faltam muitos nomes já que os compenentes da Loja maçônica P2 eram 2000 

através de outras fontes documentadas) do livro de Ricardo de la Cierva. Em meio de 

uma tormenta de rumores se revelou essa lista em 20 de Maio uma semana depois do 

atentado contra o Papa João Paulo II na Praça de São Pedro. Como resultado de 

todos estes terror e malvados feitos, trocou-se a constituição da Maçonaria mudando o 

termo de “GRANDE ARQUITETO” pelo de “SER SUPREMO” com a essencial 

supressão da palavra “monoteísmo”, - que passou a ser NEW AGE (2)  

(paganismo: Igreja da Cienciologia, Rosacruces,  Raëlianos,  etc.) em seu conceito de 

que o homem é herdeiro genético de um extraterrestre que é o antecedente do homem 

sobre a terra e, de que acreditam no mesmo Deus ao que todos voltarão, uma heresia 

conveniente para eles e seus desmandos: A Deus voltarão para serem julgados “por 

eles mesmos” e receberão sua pena ou seu castigo voluntariamente, de acordo com o 

bem ou mal que fizeram no mundo.  

Notas:                                                  



1  Ver Documento nº 1: as importantes e constantes referências a esse binômio nos 

livros de Ricardo de la Cierva que contribui com dados concretos e especialmente 

neste.  

2  Pseudo-religião - seita inventada pela Maçonaria na qual se vê que: Deus Criador e 

a Doutrina do Amor estão ausentes de todo seu discurso. Esse é o denominador 

comum de toda a pregação do Novo Paganismo no Mundo. O Retrocesso-regresso se 

faz há mais de quatro mil anos (com o assassinato de todos os profetas que diziam o 

que ia contra a  vontade de domínio dos ricos e capitalistas de cada época), e, há dois 

mil anos com a Ressurreição de Jesus Cristo crucificado por eles mesmos ou seus 

próprios padres.  

A NOVA ORDEM MUNDIAL (3)  proposto pelo judeu e maçom Kissinger (conhecido 

politólogo) condizente fazia um Governo Mundial (suprimindo a soberania dos 

Estados), por outra Autoridade Mundial que nasceria da ONU: assim, a libertinagem e 

o Capitalismo Selvagem com o Kofi Annan e as feministas radicais do IPPF à frente, 

seguem seu caminho, no que o holocausto do aborto e tantas outras coisas 

desalmadas, da mão das Poderosas Multinacionais da Pornografia, e a Cultura da 

Morte seguem seu avanço  “pretendidamente imparável” fazia a construção do Império 

do Lado Obscuro da Força-, sem Deus o Criador do Universo-.  

Nota: 

3  Ver Documento nº 8 e procurar na Internet, a voz “A Nova Ordem Mundial”,  onde 

há aproximadamente 1000 webs dedicadas a este conceito – evidentemente 

necessário -, desde todo tipo de ideologias, pensamentos e pretensões.  

                              2.1. Arrancando máscaras : A Síntese.  

Leão XIII,- falando de Maçonaria Encoberta - (conforme diz o Mestre Manuel Guerra), 

recomendava que se arrancasse dos maçons sua máscara, frase que tanto molesta, 

saberá por que me distinguo do contraditor Javier Otaola.  

(Pag. 82 ) Ricardo de la Cierva Vinculações mundiais: São promoções maçônicas  

relacionadas do século XX com organizações mundiais para a conquista do poder e a 

volta ao paganismo. A origem maçônica destes intentos e instituições são 



demonstráveis e evidentes.  

 Em certo sentido toda Maçonaria é encoberta; porque se move, segundo o rito 

do Grande Mestre maçom que citarei com detalhes concretos, na Obscuridade Visível, 

entende-se visível para os maçons exclusivamente. Mas existem organizações 

maçônicas especialmente encobertas, especialmente secretas, das quais neste livro 

oferecerei três exemplos pavorosos: A loja maçônica Propaganda dois (Loja maçônica 

P2) (4) na Itália dos anos setenta do Século XX; a demonstrável aproximação, com 

possível pacto entre A Maçonaria e a Companhia de Jesus ou um setor dela; e um 

terceiro caso  muito delicado e explosivo, o qual foi seu descobridor mais famoso Mino 

Pecorelli , A Grande Loja maçônica Vaticano. De tudo isso falaremos neste livro. A 

Maçonaria Encoberta, e a realidade de uma  Maçonaria Invisível à qual dediquei um 

capítulo completo por sua relevância.  

 Insistirei com fontes maçônicas, que há uma duplicidade ambígua como 

característica essencial em toda Maçonaria. Por isso há uma Maçonaria aparente e 

uma real. Uma Maçonaria Oficial e uma encoberta. Uma Maçonaria visível e uma 

invisível.  

 Visão Cristã da Maçonaria (pag.102) (5) - A Franco-Maçonaria  não é 

simplesmente uma união filantrópica  ou uma escola filosófica, mas sim consiste em 

um sistema místico que recorda às antigas religiões, cultos pagãos e histéricos, dos 

quais descende como sua continuação e regeneração. Isto não só se admite por 

Mestres eminentes nas lojas maçônicas, mas sim se declaram com orgulho, 

afirmando-o literalmente, que  a Franco-Maçonaria é a única sobrevivente dos antigos 

mistérios e pode denominar-se guardião deles. É um ramo direto dos mistérios do 

Egito: a humilde oficina da loja maçônica maçônica, não é outra coisa que as cavernas 

e a obscuridade dos cedros da Índia e as obscuras profundidades das pirâmides e as 

criptas dos magníficos templos de Ísis; os mesmos gregos da Franco-Maçonaria, 

tendo passado a rotas luminosas do conhecimento sob os misteriarcas Prometeo, 

Dionisio e Orfeo, formulam as leis eternas do Universo.  

 É verdade que a maçonaria pode conciliar-se com qualquer religião, porque 



não está interessado diretamente na religião que o iniciado professa. Mas se explica 

de forma sincrética e prova também que este ponto consiste em um ramo dos antigos 

mistérios idolátricos que aceitavam para sua iniciação a quem rendia culto a outros 

deuses. Em que pese a esse espírito de aparente tolerância e aceitação dos deuses 

alheios, conduziam a um sincretismo que minava e gradualmente destruía a confiança 

em outras religiões. A maçonaria procura integrar em si mesma toda a Humanidade e 

promete outorgar a perfeição moral e o conhecimento da verdade. Eleva-se a si 

mesma à posição de uma super-religião (sem excluir à cristã) como inferiores a ela 

mesma.  

 Enquanto o cristianismo se apóia na fé e baseia sua estrutura moral na graça 

divina sobrenatural, a Franco-Maçonaria possui somente uma verdade natural e leva a 

conhecimento de seus associados o livre pensamento e a investigação através da 

razão somente. Apóia sua estrutura moral nas forças naturais do homem e possui 

somente objetivos naturais. Desde aí essencialmente a incompatibilidade entre 

cristianismo e maçonaria.   

 O Jesuíta Ferrer Benimeli em seu livro “Maçonaria e Religião” realça a 

Maçonaria e denigre a Igreja o que diz muito pouco a favor desse jesuíta e dos que lhe 

seguem (pag.109).  O Papa Pio VI  (1775-1799) alude com toda clareza a infiltração 

maçônica no seio da Igreja católica (pag.112). Leão XII afirma para o conjunto de 

todas essas sociedades secretas: “Façam-se surdos a quem lhes tentar para o 

ingresso nos graus inferiores assegurando que nada há entre eles contrário à religião”; 

Pio IX coincide no pensamento contra a maldade da maçonaria e dita em 1860 o 

Syllabus (…) o fato evidente de que muitos inimigos da Igreja católica não acreditam 

na realidade de Satanás; não autoriza a proibir a Igreja que, apoiada na Escritura e na 

Tradição, acredite firmemente na existência do Maligno e em sua ação destruidora 

contra o homem. E ainda, Leão XIII em 20-4-1884 em sua encíclica, uma profunda 

encíclica sobre a maçonaria e seu veneno daninho à religião (por isso Ferrer Benimeli 

lhe dedica todo um ensaio com grande ódio à Leão XIII por sua encíclica citada e 

contra ela, dizendo que tudo está derrogado pelo Concílio Vaticano II, quando “falta à 



verdade”, porque o Concílio ratificou a este respeito o que a Igreja e seus Pontífices 

vêm dizendo sobre a maçonaria através dos últimos séculos. É mais a maçonaria e o 

sionismo estão detrás de todo o movimento NEW AGE e da Nova Ordem Mundial 

explicitada pela primeira vez por Kissinger, judeu e maçom. Leão XIII repete as 

palavras de São Agustin a propósito da maçonaria “Dois amores edificaram duas 

cidades: o amor de si mesmo ao desprezo de Deus edificou a cidade terrena; e o amor 

de Deus ao desprezo de si mesmo, a celestial”.  

 Ferrer  Benimeli (jesuíta) não parece conhecer bem as confissões de Leão XIII 

-apesar de que não as aceita como válidas por razão irreal-, e que estão relatadas de 

forma breve no parágrafo “Fraude e Confissões de Leão XIII” do livro que estamos 

comentando de Ricardo de la Cierva. (Pags. 138 -153) 

(Pag.158) (…) E vou começar o estudo com dois fatos comprovados e fundamentais: 

O rechaço de Deus pelo Grande Oriente da França e a inaudita aproximação entre a 

Maçonaria e um setor bem definido e nunca reprimido, da principal Ordem Religiosa 

da Igreja. A Companhia de Jesus.  

 O Papa Santo, São Pio X seguiu os passos de seus predecessores na 

condenação à maçonaria e o Código de Direito Canônico de 1917 a condenou 

expressamente em seus cânones 684 e 2335; este último ipso facto incorria  em 

excomunhão reservada simplesmente à Santa Sede qualquer inscrito na maçonaria.  

 Em 1928 na conferência de Aquisgrán, produziu-se uma mudança de atitude 

entre os meios católicos de influência, especialmente em vários grupos de jesuítas 

progressistas (pag. 165) ante a Maçonaria, depuseram toda atitude de confrontação e 

não fomentaram o diálogo (sempre bom entre civilizados) para uma aproximação à 

Maçonaria em que esta recebeu muito mais do que deu.  Altos dirigentes propunham 

diálogo com os jesuítas na França e na Alemanha, enquanto que na Espanha e 

México a Maçonaria recrudescia sua guerra contra a Igreja e este é um fato reprovável 

do qual não se pode prescindir: a realidade é que só se compreende a Maçonaria  

através de consideração de seus próprios textos. Um significativo grupo de jesuítas se 

distinguiram como pró-maçons, entre eles especialmente três: 1. Giovanni Caprile em 



Roma, 2. Michel Riquet na França e 3. mais tarde o padre José Benimeli na Espanha.  

 Paulo VI em 7 de dezembro de 1965, ratifica a condenação canônica da 

Maçonaria, mas permite a qualquer sacerdote absolver durante o ano de 1966 a 

quantos católicos pertençam a ela sob condição de que: A. se separem da seita,  B. 

prometam reparar o escândalo produzido e C. reparar os danos produzidos durante os 

anos permanecidos nela. (Ferrer Benimeli desconhece –a propósito- este documento). 

 A eleição do padre Arrupe, nesse mesmo ano de 1965, como General da 

Companhia de Jesus provoca a expansão interna da necessidade de “modernização” 

de sua Ordem, ao preço de destruir seus mesmos fundamentos, (os jesuítas pró-

maçons e também pró-comunistas “progressistas” dirigem o movimento de 

modernização), até seu falecimento, já com muitas dúvidas sobre a infiltração 

maçônica dentro da Igreja propiciada pelo grupo progressistas dos jesuítas; de 

maneira que pediu um relatório confidencial sobre alguns importantes eclesiásticos 

pertencentes à ela, que desencadeou na ordem de investigação sobre este assunto –

cuja lista apareceu já no tempo do Papa Albino Lucciani – Paulo VI estava aflito diante 

das acidentais relações com a Loja Maçônica P2.  

 Em 1978 chega ao pontificado João Paulo II e tudo volta para o mesmo lugar 

de sempre: A maçonaria é incompatível com a Igreja Católica. Depois de um estudo 

em profundidade que os bispos alemães,- assim como a Conferência Episcopal Alemã 

que instituiu uma comissão muito competente, cujos membros realizaram durante seis 

anos-, o mais profundo e sistemático já realizado nos últimos III séculos. (pag.178). 

Esse estudo opina claramente a incompatibilidade da Igreja com a Maçonaria como se 

vê no trabalho “Maçonaria” de Zbigniew Suchecki OFMConv, Koœció. Stosunek 

Koœcio a do masonerii, z  punktu widzenia prawa kanonicznego i nauk pokrewnych 

(wprowadzenie i wstêp) Vol. I, II e III. De outra parte na declaração episcopal alemã se 

concentram e fundamentam as causas da incompatibilidade pags. 180-183  

 Depois de um longo debate  da Comissão para a redação do novo Código de 

Direito Canônico o canon  2335 de 1917 foi substituído pelo canon 1374 cuja redação 

está na pag. 186.  



 Mas ao mesmo tempo que a promulgação do Código de 1983, o Cardeal 

Ratzingernuevo, Cardeal prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, fez 

uma Declaração sobre Associações Maçônicas que é a última declaração sobre a 

Maçonaria da Igreja Católica 27-11-1983; e quatro dias depois da promulgação do 

novo Código citado que se conhece por suas duas primeiras palavras “Quasim est”. 

(pag.187) Para rematar essa declaração o mesmo cardeal em 20-2-1985, em um claro 

comunicado, reafirmou sua declaração de 1983 com o título: Incompatibilidade da fé 

cristã com a maçonaria, cujo conteúdo está nas páginas 188-191, com esta 

declaração – dispensada pelos maçons e jesuítas progressistas que consideravam ter 

ganho a guerra -, o Papa João Paulo II alinhava-se com o Papa Leão XIII.  

 A loja P2 estudada em documentos anexos. Além disso o livro recomendado 

pelo Ricardo de la Cierva página 206 Livro PENSIERO E MASSONERIA - Prefácio de 

Aldo Moa. Pedro Àlvarez Làzaro  e o livro de Fratelli d'Itália. Cronache, storie, riti e 

personaggi Dino P. ARRIGO, Fratelli d'Itália. Cronache, storie, riti e personaggi, 

Rubbettino Editore, Catanzaro, 1995, pp. 253. - ALDO A. MOA - Storia della 

Massoneria Italiana dalle origini ai nostri giorni - Bompiani.   

O Assalto à Loja P2 pelo VATICANO (239 -266) Vaticano-Máfia-Maçonaria por 

Logia P2. Com João Paulo II  

 Limpa-se a imagem da Igreja de todas essas formas diabólicas. Agora Gelli 

traz uma carreira junto à justiça e muitas vicissitudes de condenações e liberdade 

mafiosamente obtida pela inclusão no Tribunal Europeu dos Dereitos Humanos algo 

contraditório –venho dizendo há anos: Que dereitos humanos? Deve ter em 2003 

cerca de 85 anos.  

        A Maçonaria Moderna como o retorno ao paganismo  

 Como disse João Paulo II ao ratificar a declaração de Ratzinger de 1983 

revitalizou a doutrina anti-maçônica de seu predecessor Leão XIII. -Os três primeiros 

graus da Maçonaria Azul (pag. 270 -276). - Os Graus Inefáveis 4 a 14 (pags. 284-

292).- Capítulo dos Rosacruces graus 15 a 18. (pags. 292-300).- Conselho do Kadosh 

ou graus da Vingança 19 a 30. (pag.300-320).- Graus do Consistório 31-32. (320-



325).- Grau 33 e último: Soberano Grande Inspetor Geral “todo este ritual está 

esboçado como fica demonstrado: para destruir o Cristianismo e converter a 

Maçonaria em a religião do mundo”. (326-328)  

 

Maçonaria e Satanismo (pags.335-365): A Fumaça de Satanás (335 -347).- Satanismo 

e Luciferismo (ver o livro do Mestre Manuel Guerra com esse mesmo título). As seitas 

demoníacas concretas. Maçonaria e demonismo.- Uma Maçonaria Invisível?.- O ritual 

satânico da maçonaria encontra-se também definido em The Book Of the Ancient an 

Accepted Desafie of Freemasonery de Charles T. McClenachan. N.Y. MACOM 

Publicado em 1914.  Deixa-nos sub-ministrada por um intelectual e político do 

socialismo radical francês, Jack Lang que segundo fonte bem informada e orientasda 

como Ler d´information de Pierre Villemasrest (12 de junho 2001); atreveu-se a 

celebrar na histórica cidade de Blois uma reunião geral de obediência maçônicas com 

o piedoso fim de consagrar à Satã toda a França. O motivo foi uma correspondência 

cabalística com o signo de Satã que coincidia com ele em 30-6-2000. Convocado por 

Langfue durante vários governos socialistas ministro da cultura do governo francês.  

 O segredo da Maçonaria existe mas só é conhecido (os que estão iniciando 

conhecem só uma parte do filme) pelos Altos Níveis de forma concreta. De tal maneira 

que revelar esses segredos através da história ocorre assassinatos e repressão 

incontida, pois só se conhece – as obrigações secretas - uma vez que se ingressou 

nesse grau. Muitos presidentes dos EUA foram maçons. Consta que Al Gore  e Clinton 

o são, mas George Bush não consta que o seja. (pgs. 399-402).- Informe do Cardeal 

Law (1. Comissão pastoral de Investigação e Práticas. 2. O juízo do Mestre Whalen 

pgs.413 -416)  

 Maçonaria da França (416-427): O historiador dos EUA Gary Allen fala da 

infiltração dos Iluminados da Baviera nas lojas francesas para explicar os excessos 

anti-religiosos e anti-humanos do Terror “Deve notar-se que o criador deste tipo de 

sociedade secreta foi Adam Wesihaupt, o monstro que fundou a Ordem dos Illuminati - 

1-5-1776, com o propósito de conspirar para controlar o mundo” (Non Der call it 



conspiracy, Cutchogue, N.Y., Bucanner Books. Edic. orignal 1976, pag.91.- A 

Maçonaria francesa no século XIX: A desaparecimento de Deus e a luta contra a 

Igreja.  

         A Maçonaria na Ibero-américa (428-436)  A Criminal Maçonaria Mexicana.  

A Maçonaria na Espanha (436-523) - O Mestre e jesuíta Ferrer Benimeli, publicou em 

uma conhecida editorial marxista o livro em dois volumes Maçonaria Espanhola 

Contemporânea. Ed. Pirâmide Madrid.1981 (jesuíta-progressista-marxista-maçom) 

curriculum que não terá que confiar em sua equanimidade, nem objetividade por suas 

propensas inclinações. Benimelli é um dos três católicos que influíram com força a 

introduzir a maçonaria no Vaticano e que obtiveram seu principal êxito influindo em 

excluir a ex-comunhão do Código Canônico de 1983.  O jornal o país sempre esteve 

muito interessado na Maçonaria e na Internacional Socialista a maçonaria de esquerda 

como identifica Ricardo de la Cierva. Na Espanha na guerra Civil de 1936-39 atuou-se 

com a mesma raiva e terror contra a Igreja que na Revolução Francesa. “O supremo 

conselho do grau 33 e último está em mãos de seu Grande Comendador Alberto 

Martinez Lacaci. (www.seg33esp.org) 

 A Maçonaria e as três Internacionais (523-559)  

 A Sociedsad Fabiana e suas conexões maçônicas (602-608)  

 O CFR e a Trilateral (609-622)  

O Movimento maçônico New Age. (622-639) O relativismo moral. - Uma forma de 

gnosis. A despersonalização de Deus, Cristo e os Anjos.- Satanismo na New Age.- Um 

conceito do homem mudando os sentidos. O retorno da deusa mãe do paganismo. O 

Universo: tudo vivente, energia total, imaterial. Essa energia é divina: Deus não se 

distingue do mundo. Nós somos Deus! Não há criação estamos no panteísmo.  

 Epílogo: Felipo e Gonzalez a Maçonaria Invisível. Os livros de Gabriel L. Rojas 

“A maçonaria secreta” Profusa 1995. Barcelona e “A Trama Oculta do PSOE” de 

Manuel Bonilla Sauras desvelam que José Federico de Carvajal (maçom), Willi Brandt 

(Maçom) e com a ajuda de H. Kissinger a partir de 1982.  

 Documento 1. A Maçonaria (Loja maçônica P2), com todo o respeito e carinho 



dizia a “Igreja que é Santa”, - não são seus homens que têm a “condição humana”-,  e 

aos Santos padres: “Paulo VI e João Paulo II”.  

 Quando as lojas maçônicas se estenderam pela Europa nos inícios do século 

XVIII, as condenações papais não se fizeram esperar. Clemente XII, com sua bula In 

Eminenti do 24 de abril de 1738, condenou e proibiu as sociedades, reuniões, 

associações ou agrupamentos denominadas Liberi Muratori, maçons ou outros nomes, 

por ser “perniciosas para a segurança dos estados e a salvação das almas”. Outros 

Papas como Benedicto XIV, Pio VII, Leão XII, Leão XIII e Pio X  reproduziram as 

condenações xenófobas contra a maçonaria e as sociedades secretas, argumentando 

virtualmente quão mesmo o Papa Clemente XII. Com o passar do  tempo, entretanto, 

provocou que a maçonaria não só seja aceita mais ou menos pelo Vaticano, mas sim 

esteja infiltrada nos diferentes escalões de poder deste e o controle em parte. O 

primeiro feito que provocou que a opinião pública conhecesse tal extremo foi o caso da 

Loja maçônica P2 italiana, fundada pelo ex-fascista e rico empresário Ligio Gelli. Pela 

Loja maçônica P2, passaram homens ligados às finanças e o poder do Vaticano, 

assim como personalidades da política e finanças da Itália e América Latina, que 

acabaram envoltos em tramas delitivas. Em 12 de dezembro de 1987, o jornalista Pier 

Carpi, em L’Expresso, afirmava sobre a presença da Loja maçônica P2 no Vaticano 

que “se chama ‘Loja maçônica Eclesia’ e está em contato direto com o grande mestre 

da  Loja maçônica Unida de Inglaterra, o duque Michael do Kent. A ela pertencem 

mais de cem pessoas entre cardeais, bispos e monsenhores da Cúria que conseguem 

mantê-lo no mais absoluto segredo.  

 Deixando de lado o caso da Loja maçônica P2, uma Obediência maçônica 

irregular e de direita; que virtualmente não existe na atualidade, o certo é que 

encontramos outros testemunhos que demonstram a infiltração da maçonaria no 

Vaticano, sempre em seu vertente regular, quer dizer tradicional e anglo-saxã. O livro 

“Mentiras e crimes no Vaticano”, escrito por uns misteriosos Discípulos da Verdade e 

publicado por Edições B no ano 2000, sobre a citada presença da maçonaria no 

Vaticano, conta-nos: “O feito de que o clã maçônico esteja tão envolto no segredo 



como seu adversário opusdeísta faz que a identificação de seus membros resulte tão 

difícil como a deste último. No Vaticano há rumores que, além do cardeal José Rosalío 

Castelo Lara, pertencem ao clã maçônico o cardeal Achille Silvestrini (prefeito da 

Congregação para as Igrejas Orientais, famoso como um dos chefes do clã), o cardeal 

Pio Lagui (prefeito da Congregação para a Educação Católica), cardeal Camillo Ruini 

(vigário general de Roma), monsenhor Celestino Migliore (subsecretário para as 

relações com os Estados)...”    

       Os serviços de inteligência  

 Os serviços de inteligência têm um grande poder na sombra. A CIA dos EUA, o  

Mossad israelense, os serviços britânicos MI5 e MI6; a desaparecida KGB ou, 

inclusive, o CESID espanhol dispõem de amplas redes de espiões e passes 

franquiados no estrangeiro para poder realizar seus trabalhos de informação e contra-

inteligência. De fato, todos eles tratam de obter informação da organização, a 

estrutura, o armamento, a indústria bélica, o serviço de inteligência, as tendências 

sociais, as ideologias, a economia, os grupos de poder dos diferentes Estados que são 

de seu interesse, para poder neutralizar, desbaratar ou obter algum proveito. 

Resultado óbvio que o Vaticano é um manjar gostoso para os principais serviços 

secretos do mundo e que seus agentes estão infiltrados no mesmo, igualmente à 

maçonaria.  

 Assim, a cruzada direitista e anticomunista que levou a cabo a loja maçônica 

irregular P2, tão dentro como fora do Vaticano, esteve apoiada em parte pela CIA. 

Vários membros proeminentes da Loja maçônica P2  receberam  apoio econômico da 

agência para lutar contra o comunismo italiano. E alguns agentes do serviço secreto 

dos EUA também se infiltraram no seio do Vaticano, com o propósito de descobrir uma 

possível infiltração comunista, a qual realmente estava ocorrendo.  

 Desta forma, na mesma data, o Vaticano sofria a infiltração da KGB e de outros 

serviços secretos de países comunistas do antigo Bloco deste. Em 1998, dois 

membros da Guarda Suíça do Vaticano apareceram assassinados e o fato resultou um 

escândalo, embaralhando-se todo tipo de hipótese sobre o motivo do crime. Ao final, 



difundiu-se a teoria de que Cédric Tornay matou Estermann em um “arrebatamento de 

loucura”. Agora, sabemos que Alois Estermann, um dos assassinados, convertera-se 

em informante da Stasi em 1980 e que, entre 1981 e 1984, sob o nome cifrado de 

“Werder”, tinha enviado à polícia secreta da RDA, que devia ser quão mesmo o 

serviço secreto, numerosos detalhes de informações sobre o Vaticano utilizando uma 

caixa postal do trem noturno Roma-Innsbruck.  

 O almirante Fulvio Martini, chefe do Sismi (o serviço secreto militar italiano) de 

1985 a 1990, sobre Alois Estermann e as infiltrações de serviços secretos de países 

comunistas no Vaticano, apontou:  “A hipótese de que Estermann estivesse a serviço 

da Stasi é possível. Naqueles anos, os serviços secretos da Alemanha do Este, 

Polônia e Checoslovaquia mostravam um enorme interesse por tudo o que ocorria no 

Vaticano”.  

 Markus Wolf, o cabeça visível da “inteligência” da antiga a Alemanha do Este, 

confirmou a infiltração no Vaticano no jornal L’Expresso em 1999:   “Nosso ponto de 

referência no Vaticano chamava-se código Licht blick, raio de luz. Era um alemão, um 

dos mais inteligentes frades dominicanos, membro da Comissão Científica do Vaticano 

e muito próximo ao ambiente de monsenhor Agostino Casaroli. Chamava-se Karl 

Brammer”.  

                                 Os Illuminati, a Oto e o satanismo  

 Existem outras ordens próximas à maçonaria e o satanismo que igualmente 

estão infiltradas no Vaticano. Os Illuminati, fundado pelo Adam Weishaupt em 1 de 

maio de 1776 na Baviera, sempre promoveram a estratégia da infiltração. E, por isso, 

quando a Ordem se reconstruiu nos EUA, essa foi a tática a seguir com o Vaticano. 

Alguns peritos em sociedades secretas detectaram infiltrações no Vaticano nesse 

sentido. Piers Compton, ex-editor da publicação católica The Universe, por exemplo, 

rastreou a infiltração dos Illuminati na Igreja católica. E mostra como evidência o que 

católicos proeminentes utilizam como símbolo iluminista dentro do triângulo ou que o 

mesmo figure na coleção de selos do Vaticano de 1978. Compton afirma, além disso, 

que o Papa João XXIII utilizava o símbolo em sua cruz pessoal.  



 Além destas teorias, como fundador e Grande Mestre da Ordem Illuminati, o 

que posso assegurar é que a tática dos Illuminati nos últimos anos foi parecida com a 

descrita. Pessoalmente, recebi informação da Igreja católica e do interior do Vaticano 

de uma fonte fidedigna: um cargo católico, sobre o qual por motivos óbvios guardo 

segredo.  

 A Oto (Ordo Templi Orientis), fundada pelos franco-maçons alemães de alto 

grau K. Kellner e T. Reuss no início do século XX, também esteve interessada na 

estratégia de infiltrar seus homens no Vaticano ou de captar cargos da Igreja que 

pudessem ter acesso a informação privilegiada. O cardeal decimonónico Mariano 

Rompalla (1843-1913), que exerceu cargo de secretário de estado do Vaticano 

durante o papado de Leão XIII, quando faleceu o Papa, surgiu como principal 

candidato ao papado, embora  não alcançasse esse posto pelo veto do imperador 

José de Habsburgo. Depois de sua morte, encontraram-se papéis deste que o ligavam 

à Oto e que confirmavam os desejos dos templários orientais em penetrar no campo 

do inimigo.  

 Finalmente, no terreno do luciferismo e o satanismo, encontramos o rastro de 

uma organização satânica que opera no seio do Vaticano. O livro “O Vaticano contra 

Deus” (Edições B, 1999), escrito por um grupo denominado Os Milenários, relata a 

citada infiltração no Vaticano, contando o caso de um arrependido que fez confissão 

de seus “pecados”. Os seguintes parágrafos da obra deixam poucas dúvidas:  

 “No santuário  romano do Divino Amor (sic), a última hora da tarde, misturado 

entre outros, aproxima-se do confessionário um penitente muito alterado e perturbado. 

O confessor o anima a falar.  

 - Padre, pertenço a uma seita satânica, em que desempenho um papel 

importante. Arrastei muitos à ela (...). cheguei a convencer muitas pessoas a assistir a 

missas negras e a outros ritos satânicos. Entretanto, outro dia fui eu o convidado a 

uma missa negra em um lugar onde eu jamais imaginei que se pudesse celebrar 

semelhante rito...  

 - Onde? - pergunta o confessor do outro lado da grade.  



 - No Vaticano.  

 - Quais eram outros?  

 - Não sei se lhes reconheceria, todos íamos encapuzados e de cabeças 

cobertas até os pés. As vozes eram graves impossíveis de identificar pelo timbre...”  

 A infiltração no Vaticano ficou refletida, inclusive ao falar de ordens luciferinas 

ou satânicas. E o exemplo que acabamos  de  expor  é só um mais entre outros muitos 

que assim o provam.   

 Muitas organizações desejaram ter presença de uma forma ou outra no 

Vaticano, para obter informação útil ou controlar a Igreja. E muitas são as 

organizações que, na atualidade, conseguem esses fins. O presente trabalho nos 

aproximou um pouco dessas organizações e a essa realidade que supera a ficção e 

que acontece desapercebida ante os olhos de uma imensa maioria de mortais, 

incluídos um bom número de católicos alheios à conspiração descrita.  

 O testemunho de Albino Luciani, Papa João Paulo I, é uma esplendorosa luz 

de nosso tempo que tem que se colocar, não sob o celemín, mas sobre o castiçal, 

embora com isso apareçam também descascados e abertas da casa. A morte de João 

Paulo I e seu significado é algo que não se deve esquecer. Na hora de fazer exame do 

momento presente da Igreja; durante todo o dia o que quizeram fazer foi enterrar seu 

corpo, aparecendo sob diversas formas ante a consciência da Igreja e do mundo. Os 

padres deveriam, corajosamente, darem-se conta, porque estava em jogo a relação da 

Igreja consigo mesma, com o mundo, e é obvio, com Deus. Hoje em dia, se quer 

conhece-se a verdade, há dados suficientes, que nenhum julgamento do mundo 

desprezaria, que além disso, são de domínio público e que revelam a João Paulo I 

como mártir da purificação e renovação da Igreja.  

                                     AQUELE COMUNICADO OFICIAL  

 Certamente, entre o estupor e a surpresa de sua morte, correu o rumor de que 

João Paulo I não havia morrido de forma natural. O rumor se avivou ante a negativa do 

Vaticano em fazer a autópsia. Mas faltavam dados concretos e, sem eles, não se 

podia aceitar uma afirmação tão grave. Para muitos cristãos,  "Albino Luciani faleceu 



em 29 de setembro, ao que parece de um ataque cardíaco". E diz também: "A súbita 

morte de Albino Luciani pegou despreparada a Igreja, o novo conclave, reunido 

apressadamente, escolheu o Papa polonês Karol Woytila, logo que conhecido fora das 

esferas da cúria e de sua própria pátria. Era 16 de outubro de 1978"(2) .  

Só uns dias depois do enterro e ante a perspectiva do novo conclave, chegou-se a 

afirmar: "Ficam atrás os rumores, pretendida as investigações e a exigida autópsia"  

(3). Uns anos depois, terá que dizer que isto se afirmou muito rápido.   

                                    DO RUMOR A INVESTIGAÇÃO  

 Realmente, foi David A. Yallop, quem, depois de quase três anos de séria e 

comprometida investigação, realizada a partir de quem em consciência não podia 

calar, contribui uma versão alternativa ao comunicado oficial em seu famoso livro 

titulado “Em nome de Deus” (1984). Segundo Yallop, o cadáver é descoberto às 16h45 

O que sabia o cardeal pela irmã Vincenza, que avisa Villot? Aos secretários (padres 

Magee e Lorenzi) e às outras irmãs. O padre Magee telefona ao Villot, que residia dois 

andares mais abaixo e que, em torno das cinco, já estava no dormitório do Papa e 

confirmava por si mesmo sua morte. Eis aqui alguns detalhes importantes:  

"Junto à cama do Papa na mesinha de cabeceira, estava o frasco com o medicamento 

que Luciani tomava contra a pressão baixa. Villot o embolsou na batina e arrancou das  

mãos de Luciani os apontamentos sobre os deslocamentos e as designações que o 

Papa lhe tinha comunicado na véspera. Também os papéis guardou-os Villot. Do 

estudo do Pontífice desapareceu seu testamento. De seu dormitório desapareceram 

seus óculos e suas sapatilhas. Nada disto se encontrou posteriormente. Logo Villot 

criou, para os aturdidos integrantes do serviço papal, uma relação totalmente fictícia 

sobre as circunstâncias nas quais descobriu o cadáver de Luciani. Villot impôs um voto 

de silêncio quanto ao achado da irmã Vincenza e instruiu a todos para que as notícias 

sobre a morte de Luciani fossem silenciadas até que ele ordenasse o contrário. Então 

se sentou detrás da mesa de trabalho do Papa e se dedicou a fazer uma série de 

chamadas telefônicas" (4).  

 É provável que Villot tenha atuado assim para evitar o escândalo, mas, 



certamente, "a morte de Luciani produziu-se por causas naturais, então as 

subseqüentes ações e instruções de Villot resultaram inexplicáveis" (5). Junto às já 

citadas eis aqui outras:    

 O exame superficial do cadáver realizado pelo doutor Buzzonetti, chefe dos 

serviços sanitários do Vaticano, contrasta com o detalhado relatório médico publicado 

sobre a morte de Paulo VI e, sobre tudo, "fixa a hora da morte às onze da noite e 

diagnostica a causa da morte como enfarte de miocárdio, depois de um exame 

superficial e breve do cadáver, é clinicamente impossível"  (6).  

 Chama a atenção a pressa de Villot para embalsamar o cadáver, sendo assim 

Paulo VI não foi embalsamado até depois de transcorridas 24 horas de seu 

falecimento, de acordo com as leis italianas. Contudo, os planos de Villot foram 

dificultados: "Os cardeais Felici, de Pádua, e Benelli, de Florência, que conheciam 

com precisão a natureza das mudanças que Luciani se dispunha a levar a cabo, 

estavam particularmente alterados pelo ocorrido e assim o fizeram saber por telefone 

ao cardeal Villot. Já então começava-se a murmurar na Itália que teriam que fazer a 

autópsia. Era uma opinião que, em vista das circunstâncias, Benelli e Felici estavam 

inclinados, se não a sustentar, pelo menos a considerar" (7). Certamente, se o corpo 

de Luciani fora embalsamado, a autópsia não serviria de nada, no caso de que a 

morte tivesse sido produzida por algum veneno. Quando o padre Senigaglia, 

secretário de Luciani em Veneza durante mais de seis anos, revelou que Luciani tinha 

superado antes do conclave uma verificação médica completa, cujo resultado foi 

"positivo em todos os aspectos", as exigências de que se efetuasse a autópsia se 

acentuaram (8).   

 Também chama a atenção que o Vaticano criasse oficialmente a impressão de 

que o corpo de João Paulo I já tinha sido embalsamando antes de ser exposto ao 

público na sala Clementina, ao meio dia. Entretanto, o Padre Lorenzi diz que foi 

embalsamado a as onze da noite (24 horas depois da dada como "hora oficial" da 

morte): "O corpo foi transladado dos aposentos privados à sala Clementina. O corpo 

não estava embalsamado. Vestimo-lo entre o padre Magee, monsenhor Noé e eu. 



Depois Magee e eu ficamos junto ao corpo sem vida até às onze. A essa hora 

chegaram os irmãos Signoracci" (9), para lhe embalsamar.   

 Deste modo surpreende a forma como foi embalsamado: "por estritas 

exigências do Vaticano, não se extraiu o sangue do cadáver nem lhe extirparam os 

órgãos", mas "foram injetados vários produtos químicos". Certamente, "uma pequena 

quantidade de sangue bastaria para que um perito forense pudesse estabelecer a 

presença de qualquer substância venenosa" (10).  

 Finalmente, a data do momento da morte, tal como aparece no  comunicado 

oficial, não coincide com a estimada pelos irmãos Signoracci e confirmada por 

monsenhor Noé, que com Magee e Lorenzi vestiu Luciani:  

 "Ao examinar o cadáver antes de transladarem à sala Clementina, os irmãos 

Signoracci tinham chegado à conclusão, pela ausência do rigor mortis e pela 

temperatura do corpo, que a morte ocorreu não às onze da noite de 28 de setembro, e 

sim entre às quatro e às cinco da madrugada do dia 29. Suas conclusões se viram 

confirmadas por monsenhor Noé, que lhes disse que o Papa tinha morrido pouco 

antes das cinco da madrugada" (11).    

 É necessário observar tudo o que antecede, não é algo que exista unicamente 

na fantasia de seu autor; trata-se de algo que a irmã havia comprovado e confirmado 

por testemunhas, válidos ante qualquer tribunal, a maioria dos quais ainda vivem.    

                           ASSASSINATOS EM SÉRIE  

 Depois da morte de Albino Luciani, surpreende a série de "assassinatos e 

atentados violentos com fins intimidatórios, que se perpetraram para mascarar a 

prática habitual do saque em grande escala":  

 Em 29 de janeiro de 1979 é assassinado o magistrado Emilio Alessandrini, 

quando verificava policialmente o relatório do Banco da Itália sobre as atividades 

delitivas do Banco Ambrosiano.   

 Em 21 de março do mesmo ano, é assassinado o advogado e jornalista Mino 

Pecorelli, membro arrependido da loja maçônica P2, que tinha publicado alguns 

informes sobre o escândalo do petróleo, fraude calculada em 2.500 milhões de 



dólares, cujo cérebro tinha sido o próprio Gelli; além disso Pecorelli havia elaborado 

uma lista de 121 maçons vaticanos. Na opinião de Felici, uns o eram e outros não; de 

todo modo, desde em 12 de setembro a lista estava na mesa do Papa Luciani. 

Pecorelli, que tinha prometido a seus leitores várias revelações sobre a loja maçônica 

Propaganda Dois, morreu de um disparo na boca.  

 Pouco depois da meia-noite de 11 de julho, ao voltar para sua casa, é 

assassinado o fiscal Giorgio Ambrosoli, que, tendo indagado sobre o "crack Sindona", 

tinha começado a declarar em 9 de julho sobre o banqueiro siciliano e nos dia 10 tinha 

revelado operações ilegais deste com um "banqueiro milanês" e um "bispo norte-

americano", quer dizer, Roberto Calvi e Paul Marcinkus, respectivamente.  

 Em 13 de julho, junto com seu chofer, é assassinado o tenente coronel Antonio 

Varisco, chefe do serviço de segurança de Roma, que seguia uma investigação sobre 

a P2 e tinha falado longamente por telefone com Ambrosoli sobre o tema do dia 

(Sindona), em 9 de julho.   

 Em 21 de julho, é assassinado Boris Giuliano, chefe do C.I.D. e 

superintendente das forças de polícia de Palermo, que havia conversado nos dia 9 

com Ambrosoli; Giuliano foi substituído por Giuseppe Impallomeni, membro da P2 

(27).  

 É importante também a carta datada em 12 de janeiro de 1981, enviada ao 

Papa João Paulo II um grupo de acionistas do Banco Ambrosiano: "Tal como ficou 

revelado por um crescente número de casos judiciais, Roberto Calvi encontra-se hoje 

com um pé sobre a Franco-Maçonaria mais aberrante, como a loja maçônica P2, e 

com o outro nos círculos da máfia, como resultado de ter herdado o posto de Sindona. 

Tudo isto pôde se realizar através da atuação de homens aos quais o Vaticano 

protege e aplaude, como por exemplo, Ortolani, que se move entre o Vaticano e os 

círculos mais capitalistas de vadiagem internacional. Ser sócio de Calvi significa ser 

sócio de Gelli e de Ortolani, dado que ambos guiam e exercem sobre ele uma vasta 

influência. O Vaticano, portanto, goste ou não goste, de estar associado com Calvi, 

também é sócio ativo de Gelli e Ortolani" (28).  



 Calvi sabia que a carta tinha sido enviada ao Papa e que contava com a 

aprovação de seu administrador geral e conselheiro delegado Roberto Rosone. Este, 

que se esforçava por limpar o Ambrosiano, sofreria um atentado em 27 de abril de 

1982, resultando ferimento nas duas pernas.   

 Em 2 de março de 1981, o escritório de imprensa do Vaticano divulgou um 

documento que intrigou muita gente; nele recordava aos católicos praticantes que o 

Código Canônico "proíbe aos católicos, sob a pena de excomunhão, unir-se a 

organizações de caráter maçônico ou similar". Poucos dias depois, em 17 de março, a 

polícia irrompe na vila palaciana que Gelli tinha em Arezzo e em seus escritórios da 

fábrica têxtil Gio-Le. Gelli violara a Sudamérica. Na caixa forte de Gelli, a polícia 

descobre uma lista de 962 membros da P2: militares (mais de 50), industriais, 

membros do Parlamento (nada menos que 36); enfim, um estado dentro do Estado 

(29).  

 Desde seu santuário pessoal de Montevideo, Licio Gelli seguiria exigindo 

volumosas quantidades de dinheiro ao banqueiro milanês, ao qual estava acostumado 

a telefonar à vila de Drezzo: "Clara Calvi, viúva de Roberto, e sua filha Anna, 

assinalaram que o número de telefone da vila só o conheciam duas pessoas Gelli e 

Umberto Ortolani: a linha quente da loja maçônica P2. Gelli jamais dizia seu 

verdadeiro nome quando alguém da família Calvi o perguntava quem era. Respondia-

lhes com seu nome em código: Luciani" (30). Este código ele utilizava desde 1978.   

 Brevemente, outros acontecimentos significativos: "em 27 de março de 1980, 

Michelle Sindona foi declarado culpado de 65 atos delitivos, entre eles, fraude, 

conspiração, perjúrio, falsificação de assentamentos bancários e apropriação indevida 

dos recursos de seu banco"  (31). Impusseram-lhe uma condenação de 25 anos de 

cárcere. Isto foi nos Estados Unidos, onde se encontrava; também pesava sobre ele, 

desde alguns anos, uma ordem de extradição apresentada pelo Governo italiano.  

 Em 29 de julho de 1981, Calvi "foi sentenciado a quatro anos de prisão e a 

pagar uma multa de 16.000 milhões de liras. Seus advogados apelaram de imediato e 

Calvi foi posto em liberdade sob fiança"  (32). Quase um ano depois, em 18 de junho 



de 1982, Calvi aparece dependurado numa ponte em Londres (33); umas horas antes, 

sua secretária, Graziella Corrocher, havia encontrado no quarto piso da sede central 

do banco milanês, deixando uma "nota de suicídio"; algo parecido acontece uns 

meses depois, em 2 de outubro de 1982, com o Giuseppe Dellacha, um executivo do 

Banco Ambrosiano (34).  

 Em 13 de setembro de 1982, Licio Gelli foi detido em Genebra e foi 

encarcerado no Champ Dollon, uma prisão de máxima segurança, enquanto tramitava-

se a extradição; mas em 10 de agosto de 1993 Licio Gelli escapou (35).  

 Por sua parte, Marcinkus e seus colaboradores seguem à frente do IOR, mas 

sem sair do pequeno Estado Vaticano, por temerem ser presos: "permanecem 

fugitivos da justiça italiana"  (36).  

 Sem que se possa concretizar em uma pessoa a responsabilidade da morte de 

João Paulo I, de todo o anterior se deduz que o 28 setembro de 1978 havia quem 

"tivesse muito a perder" se o Papa Luciani continuava na cadeira de Pedro: Sindona, 

Calvi, Marcinkus, Cody, e desde aquela tarde, o próprio Villot. Licio Gelli e Umberto 

Ortolani também se viam diretamente afetados: "para estes dois homens, líderes da 

P2, perder Roberto Calvi significava que a loja maçônica perderia a seu principal 

protetor"  (37).  

 E, certamente, deduz-se que havia também uma organização poderosa e 

tentacular, disposta a matar:  a loja maçônica Propaganda Dois (loja P2)  

                                                      RECUPERAR UM PAPA  

 Em todo este assunto, está em jogo a figura de João Paulo I que é preciso 

recuperar. João Paulo I não é só o Papa do sorriso. Isto é jornalismo superficial. Algo 

singular ocorreu na capela Sistina quando foi eleito em 26 de agosto de 1978: falou-se 

de milagre moral, eleição "carismática", clara ação do Espírito (43). Seu nome papal 

era não só uma comemoração de gratidão ao João e ao Paulo, mas também todo um 

programa ao serviço da renovação eclesiástico. No dia seguinte, em sua primeira 

mensagem ao mundo, tinha que anunciar "nosso programa consistirá em continuar o 

seu (do Paulo VI), seguindo o rumo marcado já com tanta aceitação pelo grande 



coração do João XXIII" (44). Para isso, queria continuar a aplicação do Concílio 

Vaticano II, recordar à Igreja inteira que a evangelização continua sendo seu dever 

principal, prosseguir com paciência e firmeza o diálogo sereno e construtivo e respirar 

todas as iniciativas que possam tutelar e incrementar a paz neste mundo turbado. E 

tudo isso, com uma entrega total e uma  vontade decidida:   

 "O Evangelho chama a todos seus filhos a pôr as próprias forças, e a mesma 

vida, ao serviço dos irmãos em nome da caridade de Cristo: "Ninguém tem maior 

amor, do que aquele que dá sua vida por seus amigos" (Jn 15, 13). Neste momento 

solene pretendemos consagrar tudo o que somos e podemos a este fim supremo, até 

o último suspiro, conscientes do encargo que Cristo mesmo nos confiou: "Confirma 

aos irmãos (Lc 22, 32)".   

 Benelli, seu grande eleitor, conhecia bem o Papa Luciani: "depois de absorver 

toda a informação que pudesse obter, então, e só então, tomava uma decisão. Mas 

quando o Papa Luciani tomava uma decisão, não havia nada que pudesse lhe deter 

ou, lhe apartar de seu objetivo. Amável, sim. Humilde também. Mas quando 

empreendia uma ação, era como uma rocha, ladeira abaixo" (45).   

                       A Igreja tem direito de saber    

 Em uma recente visita à Vittorio Veneto, onde foi bispo o Papa Luciani, João 

Paulo II proclamou esta verdade profunda e fundamental: sobre o horizonte da história 

atual está a figura.  

              DOCUMENTO Nº 7: ABORTO e Consumismo  Dr. Carlos E. Borro   

                                             O final do caminho  

 Parecesse que nos últimos tempos prevalece a idéia de que não é tão 

importante melhorar o existente como substitui-lo por um pouco mais moderno. Isto 

nos leva a pensar em dois conceitos diferentes do que é o progresso. Melhorar o 

existente implica um reconhecimento do trabalhado anterior sobre o tema por outros 

seres humanos, que investiram grande parte de sua vida em criar algo que não 

obstante é possível —felizmente— de ser superado.  Quase toda a criação humana é 

construída tijolo a tijolo com o esforço de gerações inteiras, e isto implica um triunfo.  A 



idéia de substituir o obsoleto por alguma coisa mais moderna traz o perigo de negar os 

passos anteriores, arriscando passar por cima de conhecimentos que não se 

adquirem, e chegar ao êxito por um atalho fortuito. O êxito é tão espetacular e 

explosivo como os fogos artificiais; o triunfo um processo laborioso e lento como as 

velas que iluminam noite a noite nossas lojas maçônicas. Não é necessário dizer que 

levando isto à produção de elementos mais sofisticados como máquina de lavar 

roupas, automóveis ou computadores, para dar  só exemplos simples, sua substituição 

por unidades de última geração não contradiz —mas tampouco sintetiza— a noção de 

progresso.  

 Mas o panorama muda totalmente quando falamos de seres humanos. A idéia 

de que estes podem  —nós podemos— ser trocados por unidades de última geração, 

para pior com o implante de ignorância, ingenuidade e  espírito crítico em mentes não 

evoluídas, formando seres que sejam mais aptos para efetivar novos programas de 

produção em cadeia de tudo aquilo que se possa vender e faça diferença. Isto parece 

definir uma política que parte de vento em popa. Depois de tudo se implantam 

cabelos, seios, nádegas, perfis, prestígios de silicones ou outros materiais que  andam 

por aí. Para isso não parece importante desmantelar o sistema educativo e descuidar 

ao extremo daquelas genocídio à vistas plenas de "conhecimentos obsoletos" que 

alguns, pontuados de melancólicos fracassados, chamam experiência. Por isso se 

aconselha aos anciões abster-se; diz que já cumpriram seu ciclo e agora interferem ao 

ocupar um lugar que necessita tecnologia de ponta. Reservatórios de duvidosas 

lembranças de um passado mais humanizado, suas anti-estéticas rugas, seu caminhar 

lento e torcido; sua teimosa tendência a nos recordar a finitude de nossas vidas, 

resultam sérios obstáculos na produção de “A Bem-sucedida Felicidade”.  

 Para isso vêm bem desmantelar a saúde pública, e transformar seus centros 

assistenciais em máquinas empanturradas da moral do poder, ou em cemitérios de 

sucata. Como são os geriátricos. Como eram os leprosários da Idade Média, 

convertidos depois em "hospitais" que em seu início foram depósitos de sifilíticos, 

loucos, criminais ou prostitutas retiradas com magras economias. Hoje depositamos 



neles nossos aposentados, leprosos desta modernidade que privilegia a velocidade 

industrial sobre o lento tempo dos artesãos e os sentimentos amáveis.  

 Sábios nossos progressistas políticos quando recomendam não levar em conta 

as anêmicas aposentadorias —necessitam e rendem tão pouco... —nem o aumento 

do suicídio entre os velhos —os pobres, claro, ou seja os fracassados—, porque 

cabem dentro dos níveis estatísticos do Primeiro Mundo. Sábios também quando lhes 

recomendam tratamentos psiquiátricos, sem entender que as queixas contra o injusto 

e o indigno não são sintoma de loucura,  mas sim de conexão com uma dolorosa 

realidade. Exatamente o oposto à peste de poder,  que padece a elite dos entes 

superiores.   

                                                    Os começos  

 No outro extremo da vida, como vidraça lhe rutilem da imediatez: a penalização 

do aborto em todos os casos.  Se cotejarmos o curso vital dos meninos não desejados 

por seu mãe; —ou por seu pai,  ou por uma desinteligência entre ambos— com o 

daqueles mais afortunados filhos do amor e a decisão conjunta, podemos 

compreender melhor ao "mal parido" da sabedoria popular. Este tem enormes 

possibilidades de ser mau, tolo, louco, viciado, barra-pesada ou algo assim. Para estes 

há soluções inteligentes que vão da reclusão no cárcere ou um manicômio, até a pena 

de morte. Mas esta deve ser aplicada àqueles que tiveram sua oportunidade e 

gozaram das bondades de um sistema que oferece igualdade de oportunidades a 

todos, e deixa assim a sua livre decisão o destino final de suas vidas.  Os "Capitães da 

Areia" brasileiros e nossos meninos de a rua, são seres não desejados, nem queridos,  

nem cuidados, que podem terminar sendo vítimas de esquadrões da morte. Outro 

destino dos "mal paridos" é formar parte desses Esquadrões da Morte como vítimas.  

O qual conforma um sábio equilíbrio ecológico.   

                                        Consumismo humano   

 Na cadeia da produção, sem desgaste não há reposição. Para essa cadeia é 

útil a baixa qualidade dos produtos, pois se obtém, através de uma maníaca 

renovação, a ilusão de uma infinita e próspera continuidade social. Em detrimento do 



bom desenvolvimento dessa amadurecida individualidade necessária para melhorar, 

desde as bases a sociedade humana que, como os bons edifícios, deveria construir-se 

com materiais de qualidade. Todos os países que levam a sério algo de Primeiro 

Mundo, independentemente de seu poder econômico, cuidam das pessoas que —

sabem— constituem sua essência, seu mais valioso capital, com os melhores serviços 

em Saúde e Educação. Estatais e sem fins de lucro. Porque é sabido que em mãos de 

empresas que procuram lucros, privilegia-se a saúde dos números antes que a dos 

indivíduos a cuidar ou educar. Particularmente em um país que pretende estar 

progredindo. Por isso a reposição consumista do terceiro mundo desemboca no “Não 

ao aborto’’. Porque repousa no desprezo à vida e não o que ao contrário e 

hipocritamente enuncia.  Fala-se de melhorar a saúde pública —enquanto a destrói— 

de investir em educação —enquanto caem aos pedaços as escolas públicas— e 

entretanto são essas atividades —prometidas e negadas— as que dariam vitalidade 

real às pessoas. Há uma imensa fissura entre o interior de um "idealizado" útero e a 

desprotegida terra de ninguém no externo a ele. Quando uma mãe não pode ou não 

quer cuidar de seu filho, —sem prejuízos: uma má mãe— este,  como o personagem 

do perfume, do Patrick Süskind, fica socialmente à deriva. Porque cuidar a vida dentro 

do útero parece ser mais importante que cuidá-la fora dele, como o correlato "cristão" 

—ou muçulmano, ou judeu, ou europeu, ou anglo-saxão...— que consiste em proteger 

os interesses da classe obediente e descuidar ou atacar o que se encontra fora dela.  

E muito próximo a isto assistimos com horror à imolação de vidas cerceadas pelo ódio 

racial ou religioso, que se nutre das desigualdades injustas que nossa "progressista" 

sociedade impõe. O espanto gerado pela destruição das Torres Gêmeas de Nova 

Iorque, símbolo de um poder mundial que diz levar o mundo pelo caminho de um 

progresso que despreza os direitos humanos e as dignidades de países como a 

Hungria, Afeganistão, Panamá, Grenada, Vietnam, Iraque- Kuwait, mais a 

desocupação, pobreza, dívidas externas. Semelhante cenário termina buscando um 

equilíbrio esquizofrênico, mas aparentemente complementar, na terrorífica visão da 

devastada capital mercantil do Ocidente.  



                                                   O caminho   

 Voltando para nosso tema atual, enfocar estes graves problemas da opção “a 

favor do aborto ou a favor da vida”,  é uma falsidade e uma manobra de distração. 

Porque ninguém, salvo um profundo perturbado mental —psicótico, psicopata ou 

perverso— pode estar a favor do aborto porque goste de abortar. Salvo os que o 

praticam profissionalmente, quem precisamente está a favor do não ao aborto porque 

a legalização terminaria com o pão deles de cada dia. Não é mais que através da 

educação encarada seriamente e sem dogmatismos nem prejuízos, onde se afiançará 

a boa madeira dos seres humanos que, ao longo, no curso de gerações vindouras 

darão lugar à formação de seres, não a escala industrial e consumista, mas artesanal 

e qualitativamente melhor. Não é isso acaso para o que tendem os maçons? Depois 

de tudo parece que estamos de acordo em que o homem devesse ser a Obra máxima 

de Deus, seja qual for a concepção religiosa que defina aquilo superior que se 

encontra nos princípios de toda Criação. Nossa idéia de um Grande Arquiteto que 

culmina sua obra criando um mamífero evoluído ao ponto que necessita da mais 

prolongada atenção pessoal —o bebê humano necessita de anos para aprender a 

subsistir por seus meios—, impõe pensar que se a natureza marcar isso, o artesanal é 

inerente à criação humana. Se além ao ser humano lhe outorga o dom do 

pensamento, a possibilidade de abstrair, a percepção —embora seja nebulosa— de 

um mundo suprasensível, o sentimento do amor inseparável da concepção de novos 

seres, resulta impossível deixar liberados à região do instintivo a procriação e 

preservar a atividade criadora quase unicamente com os decretos penais do não ao 

aborto, em lugar de seguir o longo caminho empreendido para conseguir que a maioria 

da humanidade encontre a luz para a qual seus olhos foram criados.   

                                                   O ensino maçônico  

 O caminho iniciático maçônico pode tomar-se como alegoria de uma 

deontologia da vida. Dizemos que a iniciação é uma porta de entrada e um recomeço 

vital que, deixando atrás o que convimos e não chamar profanidade, leva-nos para 

uma possível superação de nosso próprio ser.  Ansiamos e trabalhamos para que este 



lucro se estenda beneficiando o resto do mundo para seu bem. Nada mais doloroso 

que nos equivocar ao aceitar o ingresso de um profano que dê provas de possuir um 

mau material para colaborar na tarefa maçônica. Nada mais doloroso, uma vez 

comprovado o engano, que a decisão de separar o da Ordem por sua conduta 

manifesta e comprovada; mas não fica outro remédio, porque é verdade aqui aquilo da 

má maçã que apodrece ao resto da gaveta. A loja maçônica mãe se compromete a lhe 

ensinar, guiá-lo, apoiá-lo, contê-lo; até que formado possa por sua vez completar a 

cadeia benfeitora. Se a loja maçônica não pode ocupar-se seriamente não deve 

pretender nenhum ingresso, pois seria uma má mãe. Sendo assim, como o dissemos, 

devemos abortar ao falso Irmão.  E é doloroso, e não deveria ter acontecido, mas é o 

último recurso para salvar o dano potencial futuro ao grupo fraterno.    

 Da mesma maneira, a futura mãe biológica em primeiro lugar, o casal em seu 

conjunto, e as condições que rodearão ao embaraço serão as determinantes de 

aceitar ou não a concepção da vergôntea. Sem educação sexual, sem planejamento 

familiar, sem guias peritos e sensíveis que aconselhem sem dogmatismos, os 

embaraços correm o risco de entrar em uma zona governada pelo azar, mais que 

pelos sentimentos e o saber mínimo necessário para formar a um ser humano.  

Porque isso se trata,  nada menos,  quando se fala de procriar humanos.  

                                                  Conclusões  

 Possivelmente se planejássemos com modéstia a única vida visível que temos 

sobre o único planeta habitável que temos, e educássemos aos homens neste sentido. 

Possivelmente se pensássemos que não temos necessariamente que povoar o 

planeta com nossa própria prole porque o manda o Senhor, ou o mandato familiar, ou 

social, ou a "natureza feminina", etc., e educássemos aos mais humildes neste 

sentido. Porque se não nos sentimos capacitados para amá-los, cuidá-los e lhes 

possibilitar uma vida de acordo com o mais elementar do que significa ser humano,  

corremos o risco de tirar os potenciais dos filhos de um nada real para depositá-los em 

um nada virtual. Uma sintética vida de máquina de lavar roupas de última geração,  

fabricados sob licença da Víctor Frankenstein Corporation. 23-11-2001  



                         DOCUMENTO nº 8: A NOVA ORDEM MUNDIAL  

                         A nova ordem mundial e a segurança demográfica   

                            Michel Schooyans, PhD, PhLD, STD    

 A ambição de controlar a vida humana da concepção à morte é a máxima 

expressão do imperialismo integral, tal como hoje se manifesta. Como vamos ver, este  

imperialismo é metapolítico, já que procede de uma concepção particular do homem. 

As expressões políticas e não políticas deste imperialismo não são mais que as 

conseqüências perceptíveis desta antropologia. Isto nos leva a esclarecer a dimensão 

totalitária deste imperialismo, cujos efeitos ainda não se mostraram em sua totalidade.    

Para analisar a gênese deste imperialismo que está nascendo ante nossos olhos, 

vamos a partir da ideologia da segurança nacional.   

                                                  Para a globalização    

 No final da guerra de 1939-1945, a diplomacia norte-americana esteve 

enormemente dominada pelo tema dos "dois blocos". Com certas variações de acento, 

este tema fundamental aparece sob as etiquetas de guerra fria, enfrentamento Este- 

Oeste, zona de influência, coexistência pacífica, degelo, distensão, etc. Mas, com 

motivo da crise petrolífera de 1973, alguns círculos norte-americanos começam a 

perceber a importância de outra divisão, a divisão Norte-Sul. O congresso de 

Bandung, em 1955, apresentava já o aspecto de um manifesto e, pouco a pouco, os 

CNUCED e as conferâncias na cúpula de países não alienados se impõem à atenção 

dos países industrializados: desde Genebra (1964) ao Belgrado (1989), percorreu-se 

um caminho apreciável. Durante todo este tempo, o diálogo Norte-Sul se organiza e se  

institucionaliza; os países do Terceiro mundo reivindicam uma Nova ordem 

internacional.     

 Em uma obra publicada em 1970, Zbigniev Brzezinski havia já atraído a 

atenção sobre o tema. A crise petrolífera de 1973 joga o papel de um catalisador: se 

os países produtores de petróleo podem organizar-se e ameaçar as bases da 

economia dos países industrializados, o que ocorrerá se os países pobres produtores 

de matérias primas decidem ficar de acordo e impor suas condições aos países ricos? 



Para conjurar o perigo, David Rockefeller, utilizando por certo as tese de Brzezinski, 

transpõe à divisão Norte-Sul as recomendações que seu irmão tinha aplicado antes à 

Este divisão-Oeste. E o que é mais importante, generaliza além disso, ao conjunto do 

mundo, uma visão cujo alcance, em 1969, estava limitado, provisoriamente, ao 

continente americano.     

 Desde esta perspectiva, David Rockefeller, respondendo a uma sugestão 

explícita de Brzezinski, organiza a "Comissão Trilateral": os EUA, Europa ocidental e o 

Japão devem ficar de acordo frente ao Terceiro mundo, que parece querer organizar-

se e do que dependem os países industrializados para importar matérias primas e 

energia, e para dar saída para seus produtos. E o Terceiro mundo está em plena 

expansão demográfica.     

 A ameaça que pesa sobre a segurança dos países ricos provém, segundo eles, 

dos países pobres. As economias dependem agora umas de outras, os passes ricos 

não devem devorar-se entre si, devem ao contrário respaldar-se; devem preservar e 

inclusive acentuar seus privilégios.  As empresas multinacionais aparecem aqui como 

um mecanismo essencial do sistema global da dominação; levam a cabo uma 

industrialização que ao mesmo tempo se encarregam de limitar. Graças aos centros 

de decisão e a metrópoles, fazem possível o controle dos custos de mão de obra. 

Mantêm uma chantagem apoiada na ameaça do traslado de fábricas, em caso de que 

considerem exorbitantes as reivindicações dos trabalhadores locais. Organizam a 

competência e, ao mesmo tempo, controlam-na, já que as relações de competência 

ficam limitadas ao mundo dos trabalhadores, entre os quais as desigualdades de 

retribuição constituem, a nível mundial, um fator de divisão que terá que alimentar para 

continuar dominando. Em suma, as multinacionais velam sobre seus mercados, 

protegem, em caso necessário, seus oligopólios, e vigiam e, em ocasiões, freiam o 

desenvolvimento econômico das nações satélites.     

 Por sua parte, a investigação científica deverá intensificar-se e consertar-se 

para garantir a manutenção de um avanço constante e decisivo com respeito aos 

países menos desenvolvidos. A alta tecnologia será exportada com grande 



parcimônia, para que os países mais avançados no caminho do desenvolvimento não 

possam competir com a produção sofisticada cujo monopólio querem conservar 

zelosamente os países da era pós-industrial.     

                                 Multimilionários de todos os países, uní-vos!   

 Trata-se de construir uma nova ordem mundial, de tipo corporativista, o que se 

faria urgente - assegurando-se-  em razão da interdependência das nações. Mas o 

que acontecia já em escala pan-americana, produz-se agora em escala mundial: 

passa-se rapidamente da interdependência à dependência. Todos os países, com  

efeito, não apresentam um mesmo nível de desenvolvimento; em razão de sua 

presença e compromissos em todo mundo, os EUA se consideram com direito a 

adotar uma missão de liderança mundial. A esta missão devem associá-las nações 

ricas e classes ricas do mundo inteiro; a segurança, sua própria segurança, deve 

constituir a preocupação comum e predominante dos ricos. Esta preocupação justifica, 

por sua parte, a constituição de uma frente comum mundial, uma união sagrada, se 

querem conservar seus privilégios. Com respeito a este imperativo de segurança 

comum, todos os fatores de divergência entre ricos não têm mais que uma importância 

relativa ou inclusive secundária. Esta frente comum mundial só poderá articular-se a 

partir dos EUA e sob sua liderança. Em razão de seu desenvolvimento e de sua 

riqueza, Europa ocidental e Japão serão associados, a título de aliados privilegiados, à 

empresa de segurança comum. Todo esse bloco constituído pelas nações ricas 

deverá esforçar-se em controlar o desenvolvimento no mundo em geral. A austeridade 

deixou de ser uma virtude: é um dever. Frear o crescimento, frear a capacidade de 

produção e praticar o maltusianismo econômico impõem-se tão mais  - nos diz- quanto 

que terá de proteger o entorno ameaçado pela contaminação. E assim, a justificação 

teórica do "crescimento zero" viu a luz em 1972 no Relatório Meadows, e foi difundida 

pelo Clube de Roma, empresas ambas generosamente financiadas pelo grupo 

Rockefeller.     

 Os países comunistas tampouco deveriam ficar à margem deste projeto de 

segurança global. China merece uma atenção excepcional. Está provado - como já 



vimos - que a desumana política demográfica levada a cabo na China popular foi 

apoiada e inclusive estimulada por alguns círculos norte-americanos e ocidentais 

inquietos pela aparição de um novo "perigo amarelo". Os países do Terceiro mundo 

deverão, pois, aceitar um programa "global". Como os países ricos necessitam seus 

recursos, estes países em vias de desenvolvimento não poderão sentir-se irritados ou 

escandalizados pela manutenção de antigos métodos de exploração. Terão que 

admitir que seu desenvolvimento terá que fazer-se sob controle; chegado o caso, 

poderá elogiá-la virtude do companheirismo" poderão, por exemplo, transferir-se a seu 

território algumas indústrias poluentes, declaradas indesejáveis nos países 

desenvolvidos. Em qualquer caso, terá que impedir que se organizem para esquivar a  

vigilância das nações poderosas.     

 De todas maneiras, existem limites para o crescimento econômico, também 

existem para o crescimento político. Assim o sublinhava Samuel P. Huntington em um 

Relatório para a Comissão trilateral sobre a gobernabilidade das democracias: 

"Havemos de reconhecer que existem limites potencialmente desejáveis para o 

crescimento econômico. E igualmente, em política, existem uns limites potencialmente 

desejáveis para a extensão da democracia política."   

 Estamos, pois, ante uma formulação de alcance mundial do antigo 

messianismo norte-americano. Mas é indispensável assinalar o que esta formulação 

tem de essencialmente novo e original: este messianismo pretende, em efeito, atrair o  

concurso não só das nações mais ricas, mas também também das classes ricas das 

sociedades pobres. Fica evidene, ante os ricos do mundo inteiro, que os pobres 

constituem uma ameaça potencial ou inclusive atual para sua segurança. Pelo que se 

trata, em primeiro lugar é, certamente, de proteger a segurança dos EUA ou, mais 

exatamente, dos ricos dos EUA; mas também da segurança dos ricos de todos os 

países, a quem se convida a constituir, sob a direção dos Estados Unidos, uma união 

sagrada cuja razão de ser objetivo é o conter a decolagem da população pobre: 

"Multimilionários de todos os países, uníos!"     

 Assim reinterpretada, a doutrina da contenção ressurge como o Fênix renasce 



de suas cinzas. São as teses principais desta doutrina as que inspiram o projeto 

universalista atual dos EUA, a Europa ocidental e Japão estão associados de maneira 

especial a este projeto a título de cúmplices e de objetivos ao mesmo tempo.     

                                        Uma elite dominante internacional   

 A preocupação pela segurança deve ser global. A  segurança, cujo âmbito se 

dividia em várias partes, percebe-se a partir de agora como um todo: a segurança é 

primeiro demográfica. Esta nova doutrina exige a utilização de instrumentos de ação 

eficazes. Estes instrumentos são de ordem política, educativo, cientista, econômico e 

tecnológico. A liberdade de iniciativa das universidades e centros de investigação será 

orientada ou inclusive anulada, e sua função crítica será muito diminuída. As 

subvenções estarão subordinadas à complacência com as quais tais organismos 

aceitem render-se a uns programas de investigação definidos pela minoria dominante.     

Esta minoria concederá uma grande importância ao estudo dos problemas ecológicos, 

pois desse modo será possível convencer aos países satélites para que se resignem à  

austeridade ou à pobreza: "Small is beautiful". Esta mesma minoria financiará as 

investigações sobre a reprodução, a fecundidade e a demografia, com o fim de 

desativar a chamada "bomba P". As universidades, convertidas em "repetidores", junto  

com os meios de comunicação, encarregar-se-ão de difundir por todo mundo, 

dramatizando as tese maltusianas, depois das que se ocultam os interesses das 

classes ricas. O programa de ação será conciso; ficará em relevo a escassez de 

matérias primas e a fragilidade do meio ambiente. Estes dados serão apresentados 

como necessidades determinadas pela natureza, e o volume da população terá que 

calcular-se necessariamente de acordo com estes dados. Desta forma reúnem-se as 

condições fundamentais que caracterizam objetivamente um regime de tipo fascista. 

 Para o João Bosch, o "pentagonismo" era a exploração do povo norte-

americano por uma minoria norte-americana. Na atualidade, o pentagonismo se 

universalizou e a minoria dominante se internacionalizou. Esta minoria estará 

constituída por "pessoas com recursos", que se sentirão aduladas ao ser admitidas em 

grupos "informais", mais ou menos conhecidos (como o grupo de Bilderberg, a 



Trilateral ou o Clube de Roma) ou outros menos facilmente identificáveis. Esta minoria 

se adotará a missão de regenerar o mundo e terá sob controle todo um corpo 

internacional de intelectuais, que já sejam cúmplices ou utilizados como instrumentos 

involuntários, mas em todo caso pouco clarividentes. Não será necessária a 

constituição de instituições complexas, nem conseguir funções representativas ou 

cargos executivos: uma vez que tenha adotado a ideologia da segurança demográfica, 

esta "elite" se apressará a recorrer, com grande aplicação, à tática da infiltração.     

 Um projeto tão global e totalizador requer necessariamente uns dispositivos 

jurídicos e políticos apropriados. Assim que uma "elite" aceita sua própria "colonização 

ideológica", esta mesma "elite" se separa do povo e passa a ser capaz de todas as 

abdicações. A partir de então, pode ser utilizada como repetidor de um centro de 

poder de um tipo totalmente novo, que evocaremos para terminar.     

                                        Do Estado ao Império totalitário   

 O império que está agora construindo-se não tem, com efeito, precedente 

algum na história. O fascismo, o nazismo e o comunismo soviético são exemplos 

perfeitos de totalitarismos. Nestes três casos, o Estado transcende ao cidadão; é o 

inimigo do eu em todas suas dimensões: física, psicológica e espiritual. Requer dos 

indivíduos uma submissão perfeita e exige, se o considerar oportuno, que lhe 

sacrifique a vida. Este Estado submete o matrimônio, a procriação, a família e a 

educação a um controle muito estrito. Mais concretamente, a família fica submetida a 

uma vigilância particular, pois nela é onde se formam as bases da personalidade do 

menino. O Estado totalitário que conhecemos na história atual se esforça, pois, em 

sustentar o menino da influência familiar e lhe proporciona uma educação integral. 

Este Estado inibe a capacidade pessoal de julgamento e de decisão; instaura um 

policiamento de idéias; culpabiliza e doutrina, desprograma e reprograma. Impõe uma 

nova ideologia, organiza o culto do chefe e institui uma nova religião civil. A 

experiência totalitária se origina dentro de um Estado particular que se converte em 

trampolim de um projeto imperialista, esta missão Estado particular  será definida e 

“legitimada” mediante a ideologia totalitária. O Estado particular não só é conhecido, 



como enaltecido. E finalmente, uma ideologia supostamente científica precipita nas 

trevas do obscurantismo aos que não se adiram à mesma.     

 O projeto imperialista e totalitário que está tomando corpo ante nossos olhos 

incrédulos apresenta umas características totalmente assombrosas se lhe compara 

com as que marcaram os sonhos imperiais de Mussolini, Stalin ou Hitler. Este império 

nascente tem de incrível que não procede essencialmente das ambições de 

hegemonia de um Estado particular. Tampouco é a emanação de uma coalizão de 

Estados e, o que é mais, como já vimos, vêem muito bem as desigualdades, e 

inclusive as divisões entre nações e até se empenha em tirar partido delas. O império 

que se está construindo é um império de classe que emana do consenso estabelecido, 

por cima das fronteiras, pela internacional da riqueza. Portanto, na ausência de um 

Estado de contornos visíveis, no marco deste imperialismo de classe, ninguém sabe 

quem decide nem quem é responsável. A linguagem parece totalmente desligada do 

sujeito que o produz; tudo é anônimo, impessoal e secreto. O produtor da mensagem 

ideológica está oculto. Não cabe, pois, submeter o discurso ao julgamento pessoal: 

está preparado para o consumo: frio, objetivo e imperativo.     

 Evidentemente, ainda quando estiver oculto, o discurso é produzido por 

sujeitos, e estes o produzem com destino a outros sujeitos chamados a consumi-lo. 

Mas se o sujeito produtor da ideologia revelasse o segredo que lhe ampara, não 

continuaria reivindicando a impessoalidade e a objetividade puras. A dimensão 

subjetiva, utilitária, interessada, hipotética de seu discurso ficaria imediatamente 

manifesto. O alcance supostamente universal de seu discurso, igual as pretensões 

“científicas” com que se reveste, apareceria em seguida como o que é: um engano. O 

produtor de ideologia deve, pois, guardar o segredo: é onipresente, mas inapreensível.     

Deste modo, o segredo mesmo introduz uma falsidade no núcleo do discurso. Não 

existe diálogo entre pessoas que intercambiam livremente seus julgamentos e seus 

projetos com vontade de claridade. Um dos interlocutores quer permanecer na sombra 

e quer que o destinatário de seu discurso ignore sua identidade e suas intenções. 

Todo discurso está, pois, de um princípio, marcado pela vontade de engano da pessoa  



que o emite.     

 A linguagem, que deveria ser o protótipo da mediação entre pessoas, converte-

se em meio por excelência da posse de outros. Como o sujeito produtor de discursos 

não diz nunca quem é realmente, tudo o que diz está tachado de dissimulação e 

engano. Suas palavras se transformam em instrumentos de agressão contra a 

inteligência e a vontade dos destinatários das mesmas. Este discurso violenta às 

pessoas que recebem-no, reduzindo-as à condição de receptáculos passivos de uma 

verdade vinda de fora, de depositários de um saber alienado e até esotérico. De um 

saber supostamente científico, cuja revelação foi feita a seus iniciados, segundo estes 

acreditam, graças a sua competência, de um saber que procura as bases do papel 

messiânico que lhes corresponde para abrir por fim à sociedade humana o caminho da  

felicidade...  

 Pois que novos territórios ficam ainda por conquistar? As novas fronteiras do 

imperialismo já não são físicas; coincidem com as da humanidade inteira. Não basta 

dizer que terá que alienar ao homem, ou que terá que possui-lo em todas as 

dimensões de seu eu. O que terá que fazer emergir é um homem novo, 

completamente purgado de suas crenças passadas, de sua moral sexual, familiar, 

social, de sua crença no valor pessoal de cada homem e de sua crença em Deus, 

sobretudo em um Deus que se revela na história com o fim de associar o homem à 

seu intuito de criação, de salvação e de amor.     

 Encontramo-nos assim, no novo imperialismo, ante a terceira característica do 

totalitarismo. O novo imperialismo, como vimos antes, não emana de um Estado 

particular, mas sim da classe internacional dos ricos. Em troca, como já dissemos, 

este novo imperialismo está desprovido de um "duque" ou "chefe", pois os que o 

fomentam cuidam de não se deixar ver. Quanto ao terceiro ponto, entretanto, vamos  

ver que a nova classe imperial volta para as fontes da tradição totalitária clássica: 

divulga uma ideologia onde se encontra, segundo ela, o fundamento de seu 

“legitimidade”.     

                                 A ideologia da segurança demográfica   



 A ideologia em questão é a ideologia da segurança demográfica. Segundo 

palavras de Marx, a ideologia apresenta sempre uma imagem invertida de realidade e 

procede sempre de uma falsa consciência. A ideologia esconde sempre os interesses 

de seus autores. Os julgamentos que emite, e que constituem a textura mesma da 

ideologia, não passam de ser hipotéticos. E o são inclusive em dois sentidos: devem 

responder em dobro a condição, que corresponde, por sua vez, o dobro da função que 

se espera da ideologia.  

 Por outro lado, deve dissimular ante os olhos dos autores da ideologia as 

verdadeiras razões de seu próprio discurso. A ideologia está aqui a serviço da má fé 

do ideólogo. Concretamente, a ideologia da segurança demográfica é uma 

intelectualização que dissimula, ante os olhos da mesma classe imperialista, as 

verdadeiras razões que motivam sua conduta e inspiram seu discurso. Por outro lado, 

esta ideologia tem por função seduzir aos que se convida - ou força -  a adotá-la. As 

mulheres que se faz abortar e os pobres aos quais se esteriliza são “programados” 

para que façam seu o ponto de vista que sobre eles têm os que desejam sua 

alienação.     

 Desta forma, a ideologia da segurança demográfica significa o início de dupla 

perversão, do lado de seus autores, engendra a dobra; são eles as primeiras vítimas 

da racionalização que confeccionam. E como colocam a sua construção ideológica a 

etiqueta da ciência, impedem-se de procurar fora de sua própria construção a luz que 

poderia lhes tirar da prisão espiritual que fabricam para outros, mas em que eles 

mesmos se encerram. Do lado dos destinatários, engendra o consentimento à própria 

submissão e lhes confirma em sua alienação. Até o presente, encontramo-nos ante a 

mais perigosa ideologia imperialista totalitária que o mundo já conheceu.   

                                           Uma nova humanidade?   

 Mas isto não é tudo. A perversão essencial desta ideologia, de que são vítimas 

tanto seus autores como aqueles aos quais vai dirigida, é que procede por antífrasis: 

ao mal o chama bem; nega-se a transgressão da lei moral; a consciência individual só 

pode referir-se a si mesmo ou, mais exatamente, aos intérpretes autorizados da 



transcêndencia social que lhe dizem o que pode desejar ou deve querer. Esta 

ideologia serve de fundamento às instituições políticas e jurídicas que lhe servem.O 

direito, por exemplo, que deveria, por definição, aplicar seus esforços à instauração da 

justiça para todos, é objeto de uma manipulação ideológica em proveito da minoria 

dominante constituída pela internacional da riqueza.     

 Mas se, como indivíduos,  os membros da minoria dominante são geralmente 

inapreensíveis, não por isso é impossível fazer uma idéia bastante clara sobre o 

espírito que lhes anima. A identidade desta nova classe imperialista pode determinar-

se facilmente remontando da ideologia que produz e dos destinatários da mesma. O 

discurso ideológico da nova classe imperialista tem um conteúdo bastante áspero. 

Começa afirmando-se como princípio o acontecimento liberador da morte de Deus. 

Este princípio é “libertador” nos diz, porque Deus impede a autonomia do homem e 

sua felicidade. Assim, Deus deve morrer, e inclusive terá que lhe ajudar a morrer, para 

que o homem possa viver e tomar por fim seu destino em suas próprias mãos. 

Cumprida esta condição, a nova humanidade pode nascer, e deste parto devem 

ocupá-los iniciados. Neste nascimento, o papel de alguns médicos “ilustres” será 

determinante e, ao mesmo tempo, contraditório. A eles corresponderá o denunciar as 

“crenças passadas”, “pré-científicas”, assim como os “tabus” que acompanham a 

sortes de crenças. São eles quem definirão esta tarefa, mas sua missão se fundará 

sobre a afirmação desses mesmos postulados. Necessitam uma ideologia para 

“legitimar” seu papel, mas são eles os que definem o conteúdo de tal ideologia. Os 

tecnocratas médicos que engendram o novo império não se envergonham de 

semelhante petição de princípio. Pretendem que o objetivo que tem que procurar a 

todo custa é a segurança demográfica, mas é o imperativo da segurança demográfica 

o que se supõe que cobre a “legitimidade” da tecnocracia.     

 Com o apoio valoroso dos demógrafos, os tecnocratas se dispõem a assistir à 

humanidade no parto do “sentido” de que sua evolução é portadora.  São chamados a 

exercer uma nova medicina: uma medicina do corpo social mais que do indivíduo. 

Uma medicina que consiste em administrar a vida humana como se administra uma 



matéria prima; em constituir uma nova moral apoiada sobre o novo sentido da vida; em 

penetrar na política com o fim de engendrar uma sociedade nova; em ruir a concepção 

tradicional da família dissociando, com uma eficácia total, a dimensão amorosa e a 

dimensão procriadora da sexualidade humana; em transferir  à sociedade a gestão da 

vida humana, da concepção à morte; em proceder, com isso, a uma seleção rigorosa 

que serão autorizados a transmitir a vida: temas todos eles que foram dolorosamente 

experimentados na história, inclusive recente, mas que aqui se reativam com energia e 

se integram em um quadro lúgubre e mortífero.     

 E nestes temas predominantemente neomaltusianos vêm a enxertar-se outros 

temas maltusianos clássicos. A felicidade da sociedade humana - nos diz-  exige não 

só uma seleção qualitativa; requer igualmente a determinação de uns limites 

quantitativos. "Nós sabemos" que os recursos disponíveis são limitados, e que um 

planejamento realmente eficaz da população mundial é condição indispensável para a  

sobrevivência da humanidade. "Nós sabemos" que esta necessidade é 

particularmente urgente no Terceiro mundo, onde pode observar uma trágica 

desproporção entre os recursos vitais e o crescimento da população.     

                                                Uma nova religião civil   

 A ideologia imperialista pretende ser uma ideologia de oclusão de toda 

transcêndencia que não seja a transcêndencia social. O discurso em que se apresenta 

é estritamente hipotético, no sentido que foi explicado mais acima: é o reflexo da 

vontade dos que o emitem. Tem uma função utilitária, mas não tem valor de verdade. 

É útil para os que o emitem e se apresenta como uma linguagem universal; mas é a 

imagem investida dos interesses particulares dos ricos e dos capitalistas. Não tem 

nenhum valor de verdade porque, em seu próprio princípio, refugia-se no isolamento: o 

pensamento se elabora em recintos fechados ao mundo exterior. É a expressão mais 

recente da antiga tradição cientificista, com  uma formulação orientada em proveito 

das ciências biomédicas. Só os métodos dessas ciências podem nos proporcionar  - 

nos assegura-  alguns conhecimentos certos, e só estas ciências podem contribuir ao 

homem a resposta à seus questionamentos mais radicais. Este discurso cientificista 



ignora toda possível busca filosófica - e com maior razão teológica - da verdade do 

homem, a sociedade e o mundo. Em particular, fica excluído todo discurso sobre um 

ser transcendente extra-mundano. A idéia mesma de uma referência criadora comum 

a todos os homens é declarada a priori sem sentido: é inútil considerá-la sequer, de 

agora em diante, uma vez reconhecida a morte do pai, a fraternidade deixa de ser 

possível e não há uma participação em uma existência recebida de um mesmo 

criador. Só existe a vontade pura. A sociedade se declara transcendente: uma nova 

religião civil nasceu, um novo ateísmo político, um novo reino, cujas divindades pagãs 

levam por nome poder, eficácia, riqueza, posse e saber. Os que são ricos, sábios e 

poderosos demonstram, graças a seu triunfo sobre os fracos, que estão justificados 

para exercer um papel messiânico. Neles se encontra em efeito, tanto a medida de si 

mesmos como a de outros.     

 Esta ideologia messiânica e hermeticamente laica, assim como a moral do 

amor que lhe é inerente, exige que seus autores reprogramen a outros homens. Terá 

que programá-los física e psicologicamente; terá que planejar sua produção e sua 

educação; para isso, terá  que utilizar o hedonismo latente, e contar com a busca do 

prazer. Mas ao mesmo tempo, terá que alienar aos casais, tirando-lhes toda 

responsabilidade em seu comportamento sexual. Em suma, os tecnocratas médicos, 

peças Mestres das forças imperialistas, deverão exercer um controle total sobre a 

qualidade e a quantidade de seres humanos.     

 Este discurso ideológico, que tem a virtude de eliminar o sentido da 

responsabilidade e a capacidade de ação nas pessoas, exerce além disso a mesma 

influência no plano da sociedade. Para o Terceiro Mundo, em particular, estas idéias 

são totalmente desastrosas. Consistem em fazer acreditar que a pobreza é natural, 

que é uma fatalidade estritamente ligada a um excesso de crescimento demográfico. 

junto a  essa consideração quantitativa, insinuar-se-á também, seguindo Galton (1822-

1911), que a pobreza dos pobres é a melhor prova possível de sua mediocridade 

natural. Não terá que lhes deixar, pois, encher o mundo, tanto por seu próprio bem 

como pelo bem geral. Um e outro recomendam que o número de pobres seja 



calculado em função da utilidade que representem. Porque segundo a ideologia que 

estamos examinando, a utilidade é o critério único que se deve levar em conta na hora 

de admitir a entrada de um ser humano à existência.  

 Produz ou consome bens? Produz benefícios ou prazer? Se as respostas 

forem negativas, o novo ser é nocivo: é um inimigo. E como nada garante sequer que,  

sendo útil continuará sendo sempre, o ser humano constitui assim uma ameaça 

permanente para a segurança de seus semelhantes.     

                                    O panimperialismo totalitário  

 Finalmente, e logicamente, a ideologia da segurança demográfica tem por 

fundamento e termo o ponto de referência único da morte. A execução do menino por 

nascer camuflado a violência de nossa sociedade, quanto mais a materialidade desta 

execução se realiza de maneira furtiva. O menino abortado é a vítima propiciatória a 

que se transfere a violência de nossa sociedade. É meu oponente, meu rival, é um 

obstáculo para meus interesses, para meu prazer e para minha vida; é a causa da 

pobreza, o obstáculo para o desenvolvimento. Vai desejar o que desejo, primeiro no 

terreno do ter e logo no terreno do ser. Vai surgir na vida como duplicata: é demais; 

terá que suprimi-lo. Mas não se trata aqui de uma violência de menor quantia, ou de 

uma violência simbólica como as que aparecem na história das civilizações e na 

mitologia. O menino morto no seio de sua mãe não é sacrificado: não lhe faz sagrado 

para proteger a coesão da comunidade humana. É executado sem que a violência 

seja expulsa da sociedade humana. Pois uma sociedade totalmente laica tem que 

desacralizar o todo, incluída a vida, e desmitificar o todo, incluída a vítima 

propiciatória. O sofrimento e a morte constituem, em efeito, o absoluto sem sentido 

que justifica a rebelião contra o pai. Portanto, o menino ao que se mata significa a 

destruição do pai. Sua execução não conjura a violência; anuncia ao contrário muita 

mais violência. Salvo uma força maior, nada pode nem deve limitar minha força. E o 

que é mais grave, uma das funções da ideologia é a de dissimular essa violência 

ilimitada submetendo ao controle da razão.     

 Assim, a legalização do aborto assinala a iminência do retorno de um delírio 



irracional, dissimulado sob a camuflagem enganosa de uma ideologia de auto-

proteção. A ideologia neo-imperialista da segurança demográfica pode, pois, 

considerar-se bastante próxima da ideologia nazista; é, em realidade, em mais de um 

sentido, uma extrapolação da mesma. Enquanto que o nazismo se apresentava como 

uma nacional-socialismo, no neo-imperialismo atual os métodos se refinaram. Não se 

trata já de um imperialismo predominantemente militar, como entre os romanos, ou 

predominantemente econômico, como na Inglaterra vitoriana, trata-se de um 

imperialismo de natureza claramente totalitária. Os ideólogos têm feito um esforço 

notável para dissimular melhor seus intuitos. O papel da ideologia se fez mais 

importante: a conquista e o domínio dos corpos passa atualmente pelo domínio das 

inteligências e das vontades, e vice-versa. Estamos em presença de um fenômeno 

novo: o pan-imperialismo, onde o controle das almas é tão importante como o dos 

corpos.   

                                        ...e "metapolítico"   

 E finalmente, como sua inspiração direta é a forma mais recente do 

cientificismo, este pan-imperialismo é de natureza metapolítica: esforça-se em fazer 

triunfar uma nova concepção da vida humana na qual esta só tem sentido à luz da 

transcêndencia social. O panimperialismo se caracteriza, com efeito e acima de tudo, 

pela concepção particular do homem que está por cima do âmbito do político. Em 

nome dessa antropologia, o novo imperialismo ocupa as estruturas que lhe são 

necessárias para seu poder: políticas, científicas, econômicas, informativas, jurídicas, 

militares, religiosas, etc. Todas estas estruturas transmitem o poder imperialista, como  

por hipóteses, até os limites da terra.     

 O Estado totalitário clássico é todo-poderoso dentro de suas fronteiras, mas 

este poder está limitado pelo poder de outros Estados. Encarna-se em um príncipe (ou 

um governo) que pode identificar-se, que é visível e, portanto, acessível, exposto a 

uma possível agressão e, portanto, destrutível. Aqui, em troca, a revolução parece 

impossível, pois o príncipe deste mundo cuida-se bem de não desvelar seu rosto (cfr. 

João 44). O império metapolítico aspira a uma supremacia incondicional e 



incondicionada; não quer conhecer ou reconhecer nem iguais nem rivais. Os meios de 

comunicação, que têm uma função de informação, têm também, o marco deste projeto 

totalizador, uma função de ocultar é indispensável. Não se toleram os vaticínios de 

Cassandra, a menos que se garanta que não serão levados a sério. A informação tem 

que ser tratada segundo os interesses dos que a produzem e segundo os gostos dos 

que a consomem. A colonização da opinião deve ter efeitos tranqüilizadores em uns e 

angustiantes em outros. Quão único de verdade importa é a segurança dos ricos; os 

fracos não têm  preço: os ricos podem, pois, dispor deles a seu desejo e exilá-los fora 

das fronteiras da humanidade. Os projetos da legalização do aborto não são, em 

suma, como vimos, mais que a parte visível de um iceberg que oculta muitos perigos.    

Nota: O padre Michel Schooyans, PhD, PhLD, STD., é Mestre da Universidade de 

Lovaina.   

                            Os Países Irmãos e a Nova Ordem Mundial   

                      DOM MIGUEL SERRANO: "MEMÓRIAS DELE E EU"  

 "Então foi o Götterdammerung, o “Crepúsculo dos Deuses”. E no meio do fogo, 

as metralhadoras, as bombas e o espanto, produziu-se a “derrota mundial”, o final 

grandioso,  enquanto os heróis "sucumbiam vencendo". E junto a eles combatiam os 

Anjos do  céu. As chamas envolviam o Bunker do Hitler. E a voz de Hölderin se 

escutava:   

  Onde os jovens morreram vencendo   

  Lá descendem vocês,   

  água caminhantes,   

  Cantando a canção do Destino!   

  A miséria e o desvario dos homens   

  estremecem minha alma imortal.   

  me deixem recordar o silêncio   

  em suas profundidades!"   

                                                                                                  Miguel Serrano    

 "Os que já não puderem viver os tempos do Milagre, poderão só admirar as 



Canções de Gesta dos que viveram nos momentos Trágicos, os que têm feito de sua 

vida a última chama, o Último Batalhão, os poetas da Nova Era.   

 Os que nos recordam que perdendo ganhamos, que a luta política segue, mas 

a vitória do espírito contra a Besta já está ganha."   

                                                                                                                      R. Bau   

          EDIÇÕES NOVA IDADE, Chile. Volume 1 e 2. Ano 107 e 108 da Nova Era   

 A vida dos homens desta Era lamentável é normalmente uma repetição dos 

mesmos atos vulgares e escatológicos que a Natureza nos impõe: comer, reproduzir-

se e defecar. E estes são seus atos mais significativos, porque outros, o trabalho, suas 

aspirações e suas diversões, seu interior e seus desejos são de uma ruindade tal que 

não merecem sequer leva-los em conta.  Há, é obvio, os homens com uma  vida 

“importante” neste mundo, são os mais piratas, os mais agiotas, os que destacaram 

em sua miséria moral, os triunfadores na olimpíada do lixo, esses que saem em letras 

grandes na imprensa, os grandes homens do triunfo material, a elite do Mundo 

Obscuro, reflexo de toda a ruindade do mundo de “Os Protocolos”.  

 Para nós que nascemos neste momento lamentável da Humanidade a 

Admiração por um Grande Homem é algo muito estranho de poder sentir, é uma 

oportunidade que poucas vezes podemos desfrutar.   

 Nasci em 1948, não pude conhecer a maioria dos grandes homens, nem os 

políticos nem os artistas, nem os gênios; não pude falar com Pio Baroja ou Unamuno, 

nem lutar com Hitler ou Codreanu, nem esperar ansiosamente a próxima obra do 

Wagner, Richard Strauss ou de Papini. Não cheguei a tempo.   

 Em troca, pude conhecer a miséria moral dos atuais “Prêmios Nobel”, rasteiros  

e vulgares até o infinito; pude rir com o lixo de um Tapies e admirar a homenagem de 

todos para os fantoches de Miró; pude conhecer os ratos agiotas e aos cantores de 

moda abarrotados de droga e álcool, conhecer corruptos e degradados politiqueiros e 

mentirosos profissionais com cargos de Presidente.   

 Por isso quando, por sorte do destino, pude até conhecer um Grande Homem, 

me considerei muito afortunado. Conhecer Skorzeny, Degrelle, Winifred Wagner ou 



Barbie; poder conhecer o Arno Breker ou Juan de Avalos, a família de Hess ou Hans 

Rudel, umas dúzias de grandes homens, dos quais não só levaram uma grande vida 

de herói, mas também que foram pessoas de uma valia espiritual profunda e sincera.  

Pouco a pouco foram morrendo, e não são substituídos por quase ninguém em uma 

época estéril. Só conheci uns pouquíssimos grandes homens dentre as novas 

gerações. Pessoas de verdade, cheias de vida espiritual, de sensibilidade de força e 

luta, de austeridade, de sacrifício, e valentes para enfrentar o Sistema, mas são tão 

poucos. Não direi seus nomes pois até vivem (para um Grande Homem o louvor não é 

um mérito somente uma moléstia), mas são tão pouco que me sobram dedos em uma 

mão.  Por isso fazia anos que esperávamos as Memórias Alguns Grandes Homens 

que até ficaram, Dom Miguel Serrano.   

 Uma grande Pessoa não se distingue “pelo político”, nem só pelos cargos ou 

atuações, mas sim por essa vida intensa, vivida com estilo e luta, dura e sacrificada, 

sem motivações de êxito ou pagamento, mas sim por um grande Ideal. Quem cobra 

em dinheiro ou êxito por suas obras já tem o prêmio que merece, só quem atua por 

valores íntimos merece o prêmio do reconhecimento.   

 Poucos lutam 10 anos seguidos por suas idéias, muito poucos lutam 30 anos, e 

só os grandes homens lutam uma vida inteira. Vi muitas vezes, como os mais 

agressivos e radicais deixavam o sacrifício e a entrega quando os anos passavam. 

Porém, não é a luta somente o que dá a grandeza, é preciso ainda que esteja unida à 

Ética e a Arte, a Sensibilidade. Lutar uma vida e Sentir uma Vida, isto faz o Herói.   

 "Os sobreviventes da Guerra Cósmica, o último intento de trocar o curso da 

Fatalidade", refugiados agora na Poesia e a Arte, não podem resignar-se e seguirem 

na luta diária, ruim em sua inutilidade, mas gloriosa em sua entrega. Gastando suas 

poucas economias em propaganda ou livros, em grupos ou ações.   

 Quem dos homens deste mundo mercenário atual se pode igualar com aquele 

Fredich Kuhfuss que aos 80 anos gastava sua pensão de retirado em editar folhas de 

propaganda por seus ideais e as repartir pessoalmente, meio coxo, pelas ruas de 

Barcelona, depois de 60 anos de luta contínua desde as SA a CEDADE? Morreu só e 



pobre em um hospital de caridade. Mas que riqueza tinha acumulado, que riqueza nos 

deixou com seu exemplo aos que fundaram a CEDADE.   

 Miguel Serrano nasceu em 1917, de forma que pôde viver toda a Grande 

Tragédia, nasceu no Chile, é chileno até a medula, sua vida é uma vida intensa, cheia 

de uma vitalidade e um sentimento pessoal, mas de uma vez imersa em feitos 

transcendentes, contatos com pessoas e acontecimentos únicos, e tudo dentro dessa 

concepção transcendente da qual Dom Miguel foi o primeiro propagador.   

                 VOLUME 1: APARIÇÃO DO EU E AFASTAMENTO DELE 

                 VOLUME 2: Hitler E A GRANDE GUERRA. Preço: 10.000 ptas.   

 Um ser humano nasce, mas não é um ser isolado, não no sentido natural que 

temos nós, está a herança, a estirpe, a casa familiar, em torno da família. E com isso o 

amor à terra, ao Chile, a suas tradições e sua gente, aos detalhes de sua terra. Então 

não era até nazista (como se diz no Chile), mas esse amor à terra já o predizia.   

 Serrano recorda especialmente Nicolás Palácios, com seu livro "Raça Chilena", 

um autêntico monumento à estirpe chilena, a sua origem e a sua aristocracia do 

sangue.   

 Inicia seu eu, sua própria vida, conhece como companheiros de estudos muitos 

dos grandes intelectuais dos anos 20 e 30 chilenos. É companheiro e amigo de Héctor  

Barreto, ou de Huidobro, poetas, escultores, literatos, toda uma geração de gente 

interessante.   

 Serrano forma parte desse conjunto de literatos e poetas que há em todos os 

países durante os anos 30, que procuravam saídas e ideais, contra o mercantilismo e 

o materialismo.  

 Então começa a descobrir feitos que outros não se atrevem a dizer em público.  

 Começa a ver que os intelectuais que se rendem ao marxismo e à maçonaria 

recebem todo tipo de ajuda, comemorações e prêmios, seja qual for sua valia, 

enquanto que os rebeldes e autônomos não têm suporte algum.  

 Essa contradição o confunde: o próprio sistema ajuda aos que lhe criticam se o 

fazem com o marxismo por diante. Neruda é o exemplo máximo do estalinista 



obediente, jamais criticará “o Partido”, recebe toda a honra e médias do próprio 

sistema capitalista ao qual critica de palavra.   

 Mas Serrano até tem que viver o caso de Héctor Barreto, que como García 

Lorca, morre em confronto com fascistas. O amigo Barreto, como nosso inigualável 

Lorca, morre nesse conjunto de lutas que têm fascistas e comunistas. Como morrem 

também Muñoz Seca ou Victor Pradera por outro lado. Um conjunto de artistas 

sensíveis e idealistas vítimas de um combate cósmico do Destino.  

 A dor por estas mortes é a que deve nos animar a todos. Mortes inúteis e não 

desejadas por nosso arquétipo. Nenhum  de nós deve deixar de chorar a Lorca ou ao 

Miguel Hernandez, aos poetas mortos, pois nossa luta é pela poesia. Não podemos 

fazer como os marxistas que só choram seus poetas e condenam, insultam, 

desprezam e marginalizam os poetas que não se renderam a seus mandatos.  

 Esta será uma norma em Dom Miguel Serrano, será sempre amigo dos 

sensíveis e boa gente, sejam das idéias que forem. Terá amigos de todas as cores, 

judeus incluídos, nunca confundirá a guerra com as pessoas, a luta contra o Inimigo 

com o apreço por quão inimigos o mereçam. Esta deve ser nossa norma também.   

 Nesses anos descobre a miséria do marxismo, seu materialismo e suas 

relações com as forças ocultas do próprio capitalismo. Incluso não é consciente do 

nazismo nem do tema judeu, mas já intui que algo estranho trabalha para Neruda e 

seus coroinhas do próprio Capital.   

 E então virá toda sua relação com o  nazismo chileno, sem dúvida o mais 

original e radical de todos os de sudamérica. Pouco conhecido na Espanha, o nazismo 

chileno tem um desenvolvimento muito importante, com grande presença na rua e na 

política, graças ao trabalho de Jorge Gonzalez von Marees e o caráter sério e 

disciplinado  dos chilenos, que formam um nazismo crioulo de corte estético quase 

alemão.  

 Von Marees intenta como Hitler em Munich, um golpe político contra um Estado 

em decomposição dirigido por um corrupto, Alessandri, com a ajuda de um militar, o 

General Ibañez, similar à Ludendorf na Alemanha.  



 O golpe fracassa (como na Alemanha, pelo abandono dos militares), mas no 

Chile isto será o motivo de algo terrível: todos os nazistas detidos, são assassinados 

na Torre do Seguro Operário pela polícia com a aceitação de Alessandri. Todo o Chile  

fica consternado pela magnitude do crime.   

 Serrano será já sempre nazista. E o será sempre de forma total e fiel. Coisa 

que é mais valiosa quando no Chile a traição vai ser absoluta: Jorge Gonzalez, já não 

merece o de Von Marée, trairá a  memória de seus camaradas assassinados, pactuará 

com Alessandri seu assassino, apontará-se ao partido democrata e acabará 

desprezado por todos em uma vida miserável.  

 Serrano será o exemplo da fidelidade aos cansados, ao rechaçar publicamente 

e privadamente as ofertas de Alessandri de esquecimento e amizade com sua mão 

manchada em sangue. Inicia-se a Grande Guerra, Serrano lutará pelo Eixo com todas 

seus forças, editará uma revista  “A Nova Idade” em favor do Eixo, falará e percorrerá 

por um Chile pró alemão em sua base popular. E descobrirá definitivamente a ação do 

judaísmo e a maçonaria (essa forma de ser judeu honorário, como dirá Serrano).  

 Sua entrega à luta é total, e isso pagará muito caro. Depois da derrota militar 

seu nome está nas famosas Listas Negras dos USA, e isso lhe tira todo meio de vida, 

todo trabalho e relação comercial possível. Perdeu seu dinheiro apoiando ao Eixo, tem  

três filhos, pois se casa em 1942, e passa momentos muito duros.   

 Começa em Miguel Serrano o conhecimento do Esotérico, da Luta Interna. O 

fracasso da luta Externa é só uma parte do Combate Cósmico, terá que seguir a luta 

interna, a Guerra Espiritual, terá que merecer estar no Último Batalhão, nos quais 

ganham perdendo, com seu sacrifício e luta.  

 Em 1947 consegue ser o único civil na viagem militar chilena à Antártida, e ali 

se afiança seu Esoterismo absoluto, de que será sempre um grande Mestre.   

 Pouco a pouco obterá, com amigos sinceros, e com uma valia pessoal, ir 

trabalhando, viajando, conhecerá grandes homens como Hermann Hesse e será 

Embaixador em vários países, suas relações e atuações são das mais interessante. O 

segundo Volume só inicia a exposição de algumas destas relações, com Nehru, com 



Indira Ghandi, com Hesse, etc. mas fica o terceiro volume para acabar de desenvolver.   

 E em uma vida tão rica, não pode faltar a poesia, o sensível, sempre presente. 

Sempre em contato com artistas e poetas. Uma vida com dor, dor pela derrota Externa 

do nazismo, compensada  por sua luta Interna vitoriosa. Dor pela morte de sua 

esposa, compensada com seus filhos. E por fim dor porque quando encontra uma 

mulher excepcional, Irene, com uma sensibilidade especial, ela morre em curto tempo. 

Dor e Luta. Um livro sensível e instrutivo de uma vida intensa e valiosa. Esperamos o 

terceiro volume. E dois volumes com dedicatória especial a uma camarada espanhola. 

Sabe-se, que foi membro ativo do CEDADE, uma pessoa de sensibilidade 

extraordinária, e agora é uma ajuda inestimável no Chile para Serrano.  

 Não é um livro para qualquer um, não é para uma leitura política, não é para ler 

como entretenimento nem para ler como leitura política. É uma obra para pensar e 

sentir, para gente sensível e apaixonada, para entender mais o Esoterismo, para 

contatar com um mundo que se acabou, mas que ainda ficam faíscas viventes, um 

mundo que se afundou,  e não falo só do político, afundou-se também a arte e a 

sensibilidade daquela época, agora vivemos em torno da miséria espiritual que era 

lógico de esperar governando Sión.   

 Protocolo nº 20 de "Os Sábios de Sión": (Escritos antes da existência política 

do Hitler).  

 "Só se um gênio aparece no campo contrário poderá nos combater. Mas o 

conflito entre ele e nós tomará proporções nunca vista na terra. E não nos poderá 

vencer porque nossa conspiração é milenária e nossa experiência também. 

Juntaremos todos os países contra ela. E uma vez derrotado, utilizaremo-lo para 

cumprir nossos propósitos de impormos como os amos absolutos da terra".    

Nova Ordem do ponto de vista da ONU http://www.geocities.com/neworder2013.htm 

                     Quem é o “supostamente  perigoso” Comandante Clomro?  

                                                       NEW ORDER   

                      Bem-vindos à soleira dos dois futuros possíveis do mundo...     

                                          PÁGINA ANTIPROFÉTICA   



                          Para quem acredita que o destino apocalíptico é evitável   

"Só se descobre um sabor aos dias quando escapa à obrigação de possuir um 

destino".   

                                                                                                                     Emile Cioran  
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"NAÇÕES UNIDAS", A "HUMANIDADE UNIDA" SEM NAÇÕES - O NOVO E O 

FUTURO DA ORDEM A "NOVA ORDEM MUNDIAL" - NECESSIDADE DE REFORMA 

DA ONU - AS FORÇAS DE PAZ - SOCIEDADE INTERNACIONAL E MUDANÇA DE 

ESTRUTURA - GOVERNO MUNDIAL · LEGISLAÇÃO MUNDIAL · NACIONALISMO E 

SOBERANIA · NACIONALIDADE COMUM E PATRIOTISMO MUNDIAL · 

FRONTEIRAS E UNIDADE GEOGRÁFICA - ENTENDIMENTO MUNDIAL E O 

CONCEITO DE COMUNIDADE - NECESSIDADE DE INICIATIVA INDIVIDUAL E 

GRUPAL ANTE A INAÇÃO GOVERNAMENTAL - PROJETO O.H.U. (ORGANIZAÇÃO 

DA HUMANIDADE UNIDA)  - PLANEJAMENTO DOS PASSOS, ANO POR ANO, DE 

UMA NOVA ORDEM PARA O ANO DE 2013  - PARTICIPE   

                                         "NOVA ORDEM MUNDIAL"   

"Os livros que popularizaram o conceito de novo Ordem Mundial durante os anos de 

1940 a 1941 foram:   

-The New World Order de H.G.Wells.   

- The New World Order de Muhammad Ali.   

- The New World Order publicado pelo Carnegie Endowment for International Peace.   

-"The New World Order: Japanese View" em Contemporary Japan, por Iwao Ayusawa.   

-"Designs for ao World Order"  de Annals Of The American Academy of Political and 



Socful Science."   

"Organizações dentro da Nova Ordem Mundial: 1944 Bretton Woods Agreement , 

criado pelo Banco Mundial (WB), o Fundo Monetário Internacional (IMF) e o General 

Agreement of Trade and Tariffs (GATT).   

 "Em 1968, em um prova litográfica da Associated Press, diz-se que Nelson 

Rockefeller, membro do CFR disse que como presidente, ele "trabalharia pela criação 

internacional de uma Nova Ordem Mundial". (Ele perdeu a nomeação Republicana 

para presidente no ano seguinte diante de Richard Nixon).   

 Durante a visita Presidencial à China em 1972, em sua mensagem ao Premier 

Chou En-Lai, o presidente Nixon disse: "existe a esperança de que cada um de nós 

coopere para a construção de uma nova ordem mundial".   

 Em 8 de maio de 1972, Roy M. Ash, declarou que "em duas décadas, o 

trabalho em áreas institucionais por uma Comunidade Econômica Mundial estará 

iniciando e os aspectos da soberania nacional ficarão esquecidos ante a autoridade 

sobre-nacional"   

 Em RIO: Reshaping the International Order (1976), o Clube de Roma fez um 

chamado a uma nova ordem internacional, incluindo uma redistribuição econômica dos 

bens, concluindo: "Uma nova ordem mundial deve por necessidade estar apoiada no 

reconhecimento da interdependência entre as nações ricas e pobres. Um novo 

sistema de valores mais apropriado para as necessidades das futuras décadas."   

 Em  "The Trilateral Connection", que apareceu na edição de julho do Atlantic 

Monthly, o autor Jeremiah Novak estabelece que: "Pela terceira ocasião neste século, 

um grupo de acadêmicos norte-americanos, homens de negócio e do Governo está 

planejando a promoção de uma Nova Ordem Mundial. Estes homens estão 

procurando uma comunidade de nações desenvolvidas para coordenar os assuntos 

econômicos e políticos do mundo."   

 Em um discurso para arrecadação de fundos em São Francisco em 1990, o 

Presidente George Bush remarcou: "De novo neste século, o mapa político do mundo 

se há transformado. E em cada instância, a Nova Ordem Mundial necessita antes de 



que surja algum tirano ou alguma sangrenta guerra de proporções mundiais". Esse 

discurso foi feito perto de 7 meses antes de que o ditador Saddam Hussein invadisse o 

Kuwait e de que o Presidente Bush adotasse o conceito de "Nova Ordem Mundial".  

Antes da invasão iraquiana ao Kuwait em 2 de agosto de 1990, o Embaixador dos 

Estados Unidos em Irán, April Glaspie, disse à Saddam: "não temos opinião alguma 

sobre os conflitos entre os países árabes, tal como o desacordo que existe entre seu 

país e Kuwait. Esse conflito não está associado com a América não. Nós esperamos 

que vocês resolvam este problema por meios razoáveis". O porta-voz do Secretário de 

estado Baker, Margaret Tutweiler, confirmou ao Embaixador Glaspie: "Os Estados 

Unidos não estavam obrigados a vir em auxílio do Kuwait se o líder era atacado". Dois 

dias antes da invasão, o Assistente do Secretário de estado para os Assuntos do 

Oriente Médio e o Sul da Ásia, John H. Kelly, deu ao Congresso a mesma mensagem 

que Glaspie tinha dado ao Hussein. Desta maneira, Hussein levou a cabo a invasão 

porque pensou que os Estados Unidos não interviriam no conflito. Ele foi enganado 

deliberadamente pelos oficiais dos Estados Unidos porque o Presidente Bush queria 

encontrar um novo ditador ou o início de uma sangrenta guerra mundial com a 

intenção de iniciar a criação da “Nova Ordem Mundial".   

 Em 11 de setembro de 1991, em um documento enviado ao Congresso 

intitulado "Toward a New World Order", o Presidente Bush disse: "...a crise no Golfo 

Pérsico oferece uma única oportunidade para nos mobilizar para um período histórico 

de cooperação. Depois destes tempos problemáticos, uma Nova Ordem Mundial pode 

surgir, no que todas as nações do mundo, de este a oeste, norte e sul, possam 

prosperar e viver em uma convivência harmoniosa que deve nascer".  

 E em um documento enviado à O.N.U. em 1º de outubro de 1991, Bush falou 

de "uma força coletiva da comunidade mundial expressa pelas Nações Unidas. Um 

movimento histórico para uma Nova Ordem Mundial; uma nova cooperação entre as 

nações. Um tempo em que a humanidade enfocou para si mesmo para trazer para o 

mundo uma revolução do espírito e da mente, e iniciar o caminho pela volta de uma 

Nova Era".  



(Nota: A Guerra do Golfo Pérsico permitiu a Bush iniciar o processo de criação da 

Nova Ordem Mundial, ao lhe permitir que procurasse a aprovação do Conselho de 

Segurança da O.N.U. antes de atacar o Iraque. Isto reconhece implicitamente que a 

O.N.U., como precursora de um governo mundial, está ainda sobre o governo dos 

Estados Unidos. Desde quando a nação mais capitalista do mundo, tem que pedir 

permissão a uma autoridade debaixo da nacional, para ir à guerra?).   

 Paul Lewis escreveu em um artigo para o New York Time em 1992 que "em 

uma declaração do Conselho de Segurança foi definido o conceito do que constitui 

uma ameaça para a paz e a segurança no mundo atual, que inclui a proliferação de 

todas as armas de destruição maciça, assim como as fontes não militares de 

instabilidade em áreas econômicas, sociais, humanitárias e ecológicas." (Isto implica 

que a O.N.U. pode intervir militarmente em qualquer país por qualquer razão se 

perceba que um problema originado dentro do mesmo país seja uma ameaça 

mundial).   

 Em 31 de janeiro de 1992, o Presidente Bush fez um chamado a O.N.U. para 

que "abandonasse sua tradição de não interferir nos assuntos internos dos países 

(declarando) que a comunidade mundial já não pode permitir que o avanço dos 

direitos fundamentais se detenha em suas  fronteiras nacionais".    

 Em seu discurso no Fulton, Missouri o ano de 1992, Mikhail Gorbachov disse: 

"Esta não é só uma etapa ordinária dentro do desenvolvimento como muitas outras na 

história do mundo. Uma integração intensificada do mundo abre a possibilidade da 

criação de um sistema de segurança internacional do mundo. A necessidade de algum 

tipo de governo mundial cada vez se faz mais factível. Um corpo especial deve ser 

criado sob o Conselho de Segurança da O.N.U. que possua o direito de empregar 

medidas políticas, militares, diplomáticas e econômicas para acautelar conflitos. Eu 

acredito que a Nova Ordem Mundial não será realmente concebida até que as Nações 

Unidas e seu Conselho de Segurança estabeleçam as estruturas, levando em 

consideração as estruturas regionais da mesma O.N.U., que estejam autorizadas para 

impor sanções e fazer uso de outras medidas. O Conselho de Segurança requer 



forças e arma para estabelecer a paz mais numerosa e efetiva, que sempre estejam a 

disposição do Conselho de Segurança e que estejam subordinadas ao comando 

militar da O.N.U. Um poderoso processo de internacionalização política e tecnológica 

está se levando a cabo."   

Dennis L. Cuddy e Robert H.Golsborough, The New World Order: Chronology and 

Commentary, Vol. I & II, 1993, The American Research Foundation, Inc.  

                                       ORIENTAÇÕES POSITIVAS  

 "Devemos tomar às Nações Unidas pelo que é: um instrumento das nações, 

reconhecidamente imperfeito, mas indispensável, na evolução pacífica para uma 

ordem mundial mais justa e mais segura. Nesta etapa da história humana, a 

organização mundial se faz necessária. As forças atuantes também estabeleceram os 

limites dentro dos quais o poder da organização mundial pode desenvolver-se a cada 

passo, e além dos quais o progresso, quando o equilíbrio de forças o permita, só será 

possível mediante processos de crescimento orgânico do sistema de costumes 

estabelecidas e leis prevalecentes na sociedade das nações."    

Dag Hammarskjöld, Secretário Geral da ONU. Publicado na Revista de Las Nações 

Unidas, Vol. IV, nº II (maio de 1958).  

 "Entendemos por ordem mundial o estabelecimento de instituições, a 

elaboração de procedimentos e o desenvolvimento de atitudes da mente que abranjam 

toda humanidade, para fins que não é possível alcançar mediante nenhuma unidade 

social menor".     

H. L. Elvin, diretor do Instituto de Educação da Universidade de Londres, Problems of 

Word Order, 1966. 

 "Para escapar desta armadilha necessita-se de uma Nova Ordem Econômica 

Mundial, que inclua um novo sistema financeiro e de crédito mundial apoiado na 

capacidade produtiva, em um só sistema monetário. A introdução destas grandes 

mudanças não pode ser iniciada através de negociações bilaterais entre as nações 

soberanas, mas sim requer uma ação coletiva de países não aliados e devedores sob 

o trabalho de um novo sistema mundial de finanças, regulado por uma só constituição 



mundial. Mediante a ação coletiva e organizada dentro do contexto do surgimento de 

um parlamento mundial e uma federação mundial, é possível a demanda de aceitação 

da nova ordem econômica mundial".     

Revista periódica Across Frontiers (1985), declarações do secretário geral do World 

Constitution and Parliament Association's.  

                                          ORIENTAÇÕES NEGATIVAS   

                          Interesses e planos econômicos, militares e religiosos   

 "Embora o Stalinismo tenha sido uma tragédia desnecessária tanto para a 

gente da Rússia e para o comunismo como um ideal, existe a possibilidade intelectual 

de controlar o mundo através da opressão e todo o uso de toda a força".   

 "O Marxismo representa uma etapa vital e criativa da maturidade da visão 

universal do homem. O Marxismo é simultaneamente uma vitória do homem externo 

sobre o interno, o homem passivo e a vitória da razão sobre a fé".    

 "Na ausência de uma consciência social, as necessidades racionais e 

emocionais da sociedade precisam ser integradas em uma só, na pessoa de um 

indivíduo que é visto como criando as inovações necessárias na ordem social".    

 "Uma sociedade como esta será dominada por uma elite cuja exigência do 

poder político estará apoiada num sentimento ou de superioridade científica. Esta elite 

procurará todos os meios para obter seus fins políticos, tais como, as novas técnicas 

para influenciar o comportamento das massas, assim para obter o controle e a 

submissão da sociedade".   

 "Todo este movimento se levará a cabo do interior da mesma sociedade 

através de uma comunidade (de países industrializados) que envolverá o 

estabelecimento de laços de união entre os Estados Unidos, a Europa Ocidental e 

Japão".    

 "Embora o objetivo de estabelecer uma comunidade de países industrializados 

é menos ambiciosa que o objetivo de um governo mundial, é muito mais possível de 

alcançar".    

 "A União Soviética pode ter emerso como o modelo padrão do sistema que 



maior influência teve no século como um modelo social capaz de resolver os dilemas 

que atualmente enfrenta o homem moderno".   

    O Marxismo "substituiu a melhor idéia ao alcance em uma realidade 

contemporânea. A teoria Marxista é o sistema de pensamento que mais influência teve 

no presente século".    

 "A aproximação do 200º Aniversário da Declaração da Independência poderia 

justificar o chamado a uma convenção nacional Constitucional com o fim de 

reconsiderar os marcos formais das instituições nacionais".     

Zbigniew Brzezinski Mestre da Universidade de Columbia em Nova Iorque, membro do 

CFR (Council on Foreing Relations), ideólogo e fundador da Comissão Trilateral 

Between Two Ages, 1970.  

 "O CFR é uma parte fundamental da sociedade americana, que foi originada na 

Inglaterra. O CFR, junto com o Movimento de União Atlântica, e o Conselho Atlântico 

dos Estados Unidos, acredita que as fronteiras nacionais devem ser eliminadas e que 

um só governo mundial deve ser estabelecido. O que os Trilaterais realmente tentam é 

a criação de um poder econômico de proporções globais superior ao poder político de 

qualquer nação ou estado envolvido. Como líderes e criadores deste sistema, eles 

governarão o mundo . Desde meu ponto de vista, a Comissão Trilateral representa um 

esforço coordenado para tomar o controle e consolidar os quatro centros do poder: 

político, monetário, intelectual e eclesiástico."   

 "O Conselho de Relações Exteriores é distintivamente nacional em seus 

membros, enquanto que a Comissão Trilateral é internacional. Sua representação está 

localizado de igual maneira na Europa Ocidental, no Japão e nos Estados Unidos. 

tenta-se a consolidação multinacional de interesses bancários  e comerciais através do 

controle político do governo dos Estados Unidos".    

 "David Rockefeller e Zbigniew Brzezinski encontraram em Carter um candidato 

ideal. Eles o ajudarão a ganhar sua nomeação à presidência. Para obtê-lo, eles 

mobilizaram o poder econômico dos banqueiros da Wall Street, a influência intelectual 

da comunidade acadêmica (com as grandes fundações livres de impostos), e aos 



controladores dos meios representados entre os membros do CFR e a Comissão 

Trilateral. Brzezinski e Rockefeller convidaram Carter para que fosse membro da 

Comissão Trilateral em 1973. Eles começaram imediatamente a procurar a 

Presidência. Nossos líderes se recusaram a dizer a verdade. Se nós, que professamos 

a crença na liberdade, não despertarmos ante estes sucessos, o mundo caminhará 

para um período de escravidão."    

Barry Goldwater, senador americano, With No Apologies, 1979.  

 "O CFR preponderou no Departamento de Estado do Presidente Kennedy, 

assim como seu Gabinete e a equipe de seu Secretário de estado, Dean Rusk. 

Anthony Lukas do New York Time escreveu um artigo no que dizia: "Dos primeiros 82 

nomes da lista preparada para ajudar a equipe do Departamento de Estado do 

Presidente Kennedy, 63 eram membros do Conselho". Kennedy uma vez disse: "Eu 

gostaria de ter novas caras por aqui, mas sempre me atribuem os mesmos velhos 

nomes”.  

 O Presidente Nixon aprovou 110 membros do CFR nos escritórios de alto nível 

de seu governo.   

 O Presidente Carter aprovou mais de 70 homens do CFR e perto de 20 

membros da Comissão Trilateral (TC) nos escritórios de alto nível de seu governo.   

 O Presidente Reagan aprovou perto de 80 indivíduos em sua administração, 

que eram membros da Comissão de Relações Exteriores, a Comissão Trilateral, ou de 

ambas, entre os quais se encontrava o que seria futuro presidente dos Estados 

Unidos, George Bush.    

 A maioria dos oficiais do Gabinete do Presidente Clinton eram membros do 

CFR, tais como o Secretário de estado, o Secretário de Defesa, o Diretor da CIA, o 

Secretário do Tesouro, o Secretário de Saúde e Serviços Humanos, o Secretário do 

Interior, o Embaixador dos Estados Unidos ante a O.N.U. (Madeleine Albright, que foi 

responsável pela legislação das políticas estrangeiras durante o governo de Carter e 

que foi promotora de um governo mundial quando era Diretora do Conselho do 

Atlântico, e quem agora é Secretário de estado).   



- Dos 18 Secretários do Tesouro desde 1921, 12 deles foram membros do CFR.    

- Dos 16 Secretários de estado, 12 foram membros da CFR (quatro deles foram 

presidentes da Fundação Rockefeller).   

- O Departamento de Defesa, criado em 1947, teve 15 secretários; nove pertenceram 

ao CFR.    

- A CIA, também criada em 1947, teve 11 diretores, dos quais 7 foram do CFR.   

- Seis dos sete superintendentes do West Point pertenceram ao CFR.    

- Todos os comandantes supremos dos Aliados na Europa pertenceram ao CFR.    

- Todos os embaixadores dos Estados Unidos na OTAN pertenceram ao CFR.    

- George Bush tinha 387 membros do CFR em sua administração. Ronald Reagan 

tinha 313.   

- A equipe do Clinton e Gore é também financiado pelo CFR. Clinton é membro do 

Conselho de Relações Exteriores e da Comissão Trilateral.   

- Perot, o candidato independente nas eleições de 1992, escolheu gente do CFR para 

levar a cabo sua campanha.   

- O número total de membros do CFR em Dezembro de 1992 era de 2905.   

 O Objetivo do CFR é o de desarmar completamente o mundo inteiro incluindo a 

América, e deixar que as Nações Unidas tenham controle sobre todas as forças 

armadas, que eles chamam Força de Paz da O.N.U."    

James W. Wardner, The Planned Destruction of America  

 "Acreditam que o presidente Bush acertou opor-se à agressão de Hussein. Mas 

o fez só para manter sob o preço do petróleo, essa não foi a causa adequada. Uma 

justificação mais alentadora e importante seria a de estabelecer a lei e a ordem no 

mundo. Infelizmente, os Estados Unidos dão freqüentemente a impressão de que 

estão interessados em desfazer-se dos tiranos e a anarquia do mundo unicamente nos 

casos onde seus próprios bolsos ou ideologia se vêem ameaçados. Esperamos que os 

sacrifícios realizados no Meio Oriente anuciem um novo amanhecer em que o governo 

da lei comece a reger em todas as nações."    

Ken Keyes, Jr. Comunidade Planetária, 1992  



 "Os Estados Unidos, com ou sem a colaboração do resto do mundo 

desenvolvido, vão proporcionar ao Rio de Janeiro uma nova versão da célebre 

doutrina do "espaço vital". Apesar das numerosas divergências entre os EUA e a 

Comunidade Européia, os países ricos vão fazer valer um direito de pré-impressão, 

isto é, de compra antecipada sobre todos os recursos naturais da Terra, assim como 

sobre os meios ou modos de negociá-los ou processá-los. A temática sobre o 

ecossistema vai ser utilizada para recomendar medidas para controlar o crescimento 

demográfico dos países pobres. Os ricos estimam sua segurança e se consideram 

com direito de exercer um controle mundial dos recursos e das populações.   

 Assim a retórica sobre a camada de ozônio, o reaquecimento e o aumento de 

gás carbono não constituem mais que um disfarce que tem por objetivo dissimular as 

verdadeiras motivações, expostas sem dissimulação nos textos desconhecidos pelo 

público. O que verdadeiramente está em jogo nesta conferência do Rio é a 

mundialização: a globalização. É a 'Nova Ordem Mundial' tão cara ao presidente Bush, 

que deverá consagrar a liderança mundial -preferencialmente não compartilhado-  dos 

Estados Unidos da América do Norte. Esta será a primeira fase da transformação das 

Nações Unidas (ONU) em uma organização supranacional ao serviço das nações 

mais ricas."    

Michel Schooyans, Mestre do Departamento de Ciências Políticas da Universidade da 

Lovaina, Bélgica. "Nova versão do 'espaço vital'?: Rio e a Cúpula da Terra" Publicado 

em La Imprensa, Buenos Aires, 4 de junho de 1992.  

 "No livro Kissinger on the Couch (1975), o autor Phyllis Schlafly e um ex- 

membro do CFR, de nome Chester Ward, sustentam que: "Uma vez que os membros 

que dirigem o CFR decidem que o governo dos Estados Unidos deve adotar uma 

política em particular, as instalações de investigação do CFR são postas a trabalhar 

para desenvolver argumentos, intelectuais e emocionais, para sustentar a nova 

política, para confundir e desacreditar qualquer oposição política ou intelectual...". 

Segundo Ward, o objetivo do CFR é o de "inundar a soberania e a independência 

nacional dos Estados Unidos em um só governo mundial todo capitalista. No léxico do 



CFR, não existe um termo que tenha um significado tão profundo como Primeiro a 

América."     

Dennis L. Cuddy -  Robert H. Golsborough,  The Network of Power and Part II The 

New World Order: Chronology and Commentary, Baltimore: The American Research 

Foundation, 1993   

"(...) a delegação norte-americana ao encontro em São Francisco, de onde surgiria a 

Carta das Nações Unidas, incluía os seguintes membros do C.F.R. (Conselho de 

Relações Exteriores): Nelson Rockefeller, John Foster Dulles, John Mc Cloy, e 

membros do C.F.R. que eram agentes comunistas: Alger Hiss, Henry Dexter White e 

Owen Lattimore. No total, o C.F.R. enviou 47 de seus membros na delegação dos 

EE.UU controlando efetivamente o resultado.   

 Para melhor ou para pior, as Nações Unidas como temos agora, o Fundo 

Monetário Internacional, o Banco Mundial e o acordo monetário de Bretton Woods não  

foram conseqüência do trabalho americano, per si, mas dos membros do Council on 

Foreing Relations, executando as metas estabelecidas dessa organização."    

Alberto Boixadós, Jurista, Mestre de Literatura, escritor e jornalista argentino, 

Cavalheiro da Ordem Isabel A Católica. A Nova Ordem Mundial e o movimento New 

Age ou Humanismo Cósmico, 1994   

                                   Conselho das Relações Exteriores   

 "Existem indícios de que uma das principais razões pelas quais a seita 

conhecida como Illuminati trabalhou por trás da cena durante a Primeira guerra 

mundial, era a de criar um governo mundial que pudesse controlar os recursos do 

mundo. A forma de obtê-lo era mediante a paz. O Mestre Carroll Quigley, Mestre do 

atual Presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton na Universidade do Georgetown, em 

seu livro Tragedy and Hope (MacMillan, New York, 1966), relata a existência de uma 

sociedade secreta conhecida como Mesa Redonda, encabeçada por Lorde Milner, 

financiada pelo dinheiro de Cecil Rhodes. (Será acidental o fato de que se criou uma 

fundação para beca escolar de Rhodes, por meio da qual, um estudante, Bill Clinton, 

fora nomeado e eleito Presidente dos Estados Unidos?). A Mesa Redonda trabalhou 



de maneira secreta entre os níveis mais altos do Governo Britânico, tendo uma grande 

influência para as políticas externas e a intervenção da Inglaterra na Primeira guerra 

mundial.   

 Segundo Mestre Quigley, em Nova Iorque o Grupo da Mesa Redonda era 

conhecido como o Conselho de Relações Exteriores (CFR em inglês). De acordo com 

Quigley, as dinastias financeiras mais importantes dos Estados Unidos depois da 

Primeira guerra mundial eram as famílias Rockefeller, Kuhn, Loeb & Company, e 

muitos outros (Quigley, P. 529), formaram parte da CFR. Entre os fundadores da CFR, 

encontram-se muitos dos que parece ser financiaram a Revolução Bolchevique. A 

CFR foi conhecida de diferentes maneiras através das décadas, como "The 

Establishment", "o governo invisível" e "o escritório estrangeiro Rockefeller".    

 O controle do C.F.R. sobre o Departamento de Estado dos Estados Unidos 

está contido em Prova litográfica ao Presidente da Conferência de São Francisco, a 

publicação 2349 do Departamento de Estado. Este é prova litográfica do Secretário 

Edward R. Stettinius (C.F.R.) ao Presidente Truman. Este documento estabelece que 

os novos problemas que surgiram depois da guerra requeriam a criação de um comitê 

especial que pudesse solucioná-los. Como resultado deste documento, criou-se a 

Comissão dos Problemas Pós-Guerra, a qual estava conformada por altos oficiais do 

Departamento de Estado (todos exceto um eram membros do CFR), assistidos por 

uma equipe que trabalhara previamente para a CFR mas que se tornou parte do 

Departamento de Estado, como a Divisão de Investigação Especial. Depois do ataque 

ao Pearl Harbor, a Comissão dos Problemas Pós-Guerra se converteu em Comitê de 

Assessoria das Políticas Estrangeiras da Pós-Guerra.   

 Este foi o grupo que deu origem à criação da Organização das Nações Unidas 

(O.N.U.). O terreno de Manhattan, Nova Iorque, onde se erigiu o edifício principal da 

O.N.U., foi doado pelos Rockefellers (cf. P. Collier and D.Horowitz, The Rockefellers 

An American Dynasty, Holt, Rinehart Winston, 1976, pp. 246-247)   

 O Monitor de Ciência Cristão indica o enorme poder que a CFR teve durante as 

últimas seis administrações (antes do segundo período do Reagan): "Quase a metade 



do Conselho foi convidado para assumir posições oficiais do governo ou para atuar 

como consultores e assessores em muitas ocasiões." As políticas promovidas pelo 

CFR em matéria de defesa e de relações internacionais voltaram-se às políticas 

oficiais do Governo dos Estados Unidos (Abraham, pp. 94-95)."   

 "No livro The Most Secret Science, do atualmente retirado Coronel da Força 

Aérea, Archibald Roberts, sustenta que: "Abaixo deste plano, os Estados Unidos vão 

financiar e dirigir um complexo totalitário militar da O.N.U.". De acordo com o CFR e 

sua agência no Departamento de Estado, nem os Estados Unidos poderão ter o poder 

de vencer à Força de Paz da O.N.U. Os meios de comunicação reportam e discutem 

tudo exceto o CFR e seus objetivos. Isto é devido a que, segundo prova litográfica do 

CFR datado em 1987, 262 de seus membros são "editorialistas, correspondentes e 

executivos das grandes companhias de comunicação".    

 O movimento conhecido com o nome Illuminati, através do CFR, estendeu sua 

influência sobre outras áreas vitais da sociedade norte-americana. Muitos de seus 

membros trabalham na NBC, a CBS, a ABC, o New York Time, o Washington Post, o 

jornal Los Angeles Time, o Chicago Sun, o Wall Street Journal, as revistas Time, Life, 

Newseek, Business Week e muitas mais.   

 Uma declaração em 1991 de David Rockefeller, durante uma reunião secreta 

do Grupo Bilderberg, diz: "Estamos agradecidos ao Washington Post, o New York 

Time, a revista Time, e outras grandes publicações cujos diretores foram em nossas 

reuniões e respeitaram suas promessas de discrição (silêncio) por quase 40 anos. 

Seria impossível para nós termos desenvolvido nosso plano para o mundo se 

fôssemos objeto de publicidade durante todos estes anos." (Larry Abraham, Insider 

Report, January 1992, P. 2.)."   

                                                   A Comissão Trilateral   

 "As raízes da Comissão Trilateral encontram-se no livro Between Two Ages 

escrito por Zbigniew Brzezinski em 1970, quando era Mestre da Universidade de 

Columbia em Nova Iorque. David Rockefeller leu o livro e ficou tão impressionado pelo 

conteúdo, que decidiu criar a Comissão Trilateral.   



 Em julho de 1972, 8 membros do CFR, entre os quais se encontrava David 

Rockefeller e Zbigniew Brzezinski fundaram a Comissão Trilateral. O propósito da 

Comissão é criar uma cooperação duradoura entre as elites dominantes dos Estados 

Unidos, Europa Ocidental e do Japão (daí o termo "trilateral"), com intuito de 

influenciar a opinião pública e as decisões dos governos de maneira que as pessoas, 

os governos e as economias de todos os países sirvam obedientemente ante as 

necessidades de bancos e corporações multinacionais. Para obter isto, os 

Trilateralistas devem dirigir de uma vez a dependência e a democracia. Em outras 

palavras, eles devem reduzir as massas para a dependência e devem suprimir a 

democracia e qualquer voz que proteste contra seu controle. O último passo para este 

plano é o de estabelecer uma só economia mundial, um só governo mundial, um só 

sistema monetário mundial e uma só religião mundial.  

 Os seguintes extratos, documentos e declarações dos membros da Comissão 

Trilateral confirmam o objetivo da mesma."   

  "A TC (Comissão Trilateral) tomou a posição de que "os oficiais econômicos 

dos países maiores devem começar a pensar em termos de dirigir uma só economia 

mundial, junto com o manejo de relações econômicas internacionais entre os países" 

(The Reform of International Institutions: A Report of the Trilateral Tank Force on 

International Institutions to the Trilateral Commission, New York: The Trilateral 

Commission, 1976, P. 22.).   

 Com a finalidade de obter o objetivo da dominação mundial na forma de um só 

governo mundial, a Comissão Trilateral precisa controlar aos Estados Unidos e outros 

governos."   

 "Durante a eleição do Presidente Carter, o Washington Post publicou o 

seguinte: "Se lhes agradarem as teorias de conspiração sobre sociedades secretas 

que se apoderam do mundo, lhes encantará a administração do Presidente Carter..." 

(Janeiro 16, 1977). A conspiração organizada pelos Trilateralistas já não é uma teoria 

e sim um feito, e o Washington Post toma parte nela."   

 "As idéias de Brzezinski escritas anteriormente encaixam-se exatamente com 



as idéias que David Rockefeller estabeleceu em 1973 depois de sua visita à China: "O 

experimento social da China sob a liderança de Mao é um dos mais importantes e 

bem-sucedidos na história da humanidade" (New York Time, "From a China Traveler,"  

August 10, 1973.) Dentro deste experimento social se promovia a criação de um 

sistema comunitário onde "a família é desintegrada... os meninos são levados longe 

de seus pais e são instalados em creches operadas pelo governo... Os pais podem ver 

seus filhos uma vez por semana e quando os vêem, não podem lhes mostrar nenhum 

tipo de afeição. A idéia é de suprimir a afeição entre os meninos e à família, e 

canalizá-la para o estado. Os nomes dos meninos são lhes substituam por números. 

Não existe uma identidade individual... O sistema comunitário destrói a moralidade da 

China. Não existe a moralidade devido a que o amor da família é eliminado. Não existe 

honestidade nem respeito entre os homens. Não existe a dignidade humana: todos 

eles são como animais. Não existe pena alguma por qualquer assassinato que tenha 

relação com o melhoramento do estado". (Declaração jurada ante o House Um- 

American Activities Committee pelo Reverendo Shik- PING Wang, The Truth About 

"National Council of Churches" , CPA Book Publishers).   

 Este é o sistema comunista que Rockefeller admira, um sistema no qual 64 

milhões de pessoas foram assassinadas como resultado do experimento social de 

Mao. Este número está apoiado em prova litográfica do Senado de Segurança Interna 

dos Estados Unidos).   

 No ponto de vista Marxista de Rockefeller e Brzezinski, que por sua vez são 

líderes dentro dos Trilateralistas, não é surpresa o fato de que aceitem holocaustos, 

genocídios e as ditaduras dos regimes comunistas. Pergunta que vem à mente é a 

seguinte: Quais são os mais racionais dentre os seguintes: os trilatelaralistas estão, as 

elites ou as pessoas dominadas por eles? É de supor que estamos chegando a uma 

era de barbárie onde as decisões feitas pelas elites já não estarão guiadas pela razão 

mas sim pelas paixões, tais como a ambição pelo dinheiro e pelo poder. Nesta era de 

barbárie, devemos esperar caos e desordem por todos lados.   

 A aceitação imediata destes crimes contra a humanidade por parte dos países 



Trilateralistas pareceria ser incompreensível se esquecermos um dos objetivos 

principais do TC (Comissão Trilateral): reduzir o que é denominado como "o 

crescimento acelerado da população" e o de resolver os problemas de 

"superpopulação". Também inclui os chamados países desenvolvidos de incrementar 

sua ajuda "substancialmente", incluindo é óbvio, o "planejamento familiar" para os 

países menos desenvolvidos. Mas estas garantias de ajuda podem incluir um alto 

preço: "As garantias devem ser condicionadas com a finalidade de obter os objetivos 

estabelecidos" e "aqueles países que sintam que sua soberania nacional seja ofendida 

por aquelas condições podem rechaçar a assistência estrangeira." Estas condições já 

foram impostas nas Seções 102 e 104 do Departamento Internacional de Assistência 

Alimentícia dos Estados Unidos, a qual diz que os países que recebam ajuda dos 

Estados Unidos devem tomar medidas para deter o crescimento de sua população. 

Também o aborto e o controle da natalidade são medidas forçadas naqueles países 

pobres que recebem ajuda dos Estados Unidos e das Nações Unidas."   

 "Existem outras idéias realmente extremas tais como as de Kenneth Boulding, 

Isaac Asimov e Garrett Hardin, que comparam à Terra com uma espaçonave ou com 

um navio à deriva. Muitas idéias expõem a situação de que se houver suficiente 

comida para a gente da elite do navio ou a nave. Se não houver suficiente comida 

para alimentar o excessivo número de gente (os pobres, as massas) eles devem ser 

lançados fora da nave (assassinados por guerras ou epidemias). Estes "raciocínios" 

provêem uma justificação para controlar a curva do crescimento populacional e a 

destruição do excesso de população por qualquer meio, incluindo as guerras, os 

genocídios, as epidemias, as fomes, as depressões econômicas e até o terrorismo. 

Estes raciocínios também provêem justificação para preservar o meio ambiente em 

uma maneira extrema (ambientalismo ou ecologismo extremista).   

 A partir disto, nós podemos deduzir que os conflitos, guerras, genocídios e 

massacres na África, Bosnia e Oriente Médio ou em qualquer lugar, jamais serão 

resolvidos. O Ambientalismo ou Ecologismo se tornou um pretexto poderoso para 

implementar depressões econômicas controladas."   



                                                 O Grupo Bilderberg   

 O Grupo obteve seu nome no hotel da Holanda onde houve a primeira reunião. 

Reune-se regularmente (presumivelmente uma vez ao ano) em vários lugares ao redor 

do mundo, sempre em extremo segredo, usualmente em hotéis que são propriedade 

da família Rockefeller. Têm membros muito heterogêneos entre os que se encontram 

centenas de participantes das elites dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, 

principalmente dos países membros da OTAN. A família Rothschild é a força líder da 

Europa dentro do Grupo Bilderberg, compartilhando o poder com o império americano 

dos Rockefeller.   

 Os membros do Grupo Bilderberg negaram a existência do grupo durante 

décadas até que foram forçados pela publicidade dos meios de comunicação. Estes 

líderes se encarregam dos negócios a nível "mundial". Se acredita que ainda a divisão 

entre a Alemanha Ocidental e Oriental foi organizada pelos homens pertencentes ao 

Grupo Bilderberg ("Bilderberg and The West" Cap.2 p.60).   

 A notável autoridade britânica em grupos internacionais, A.K. Chesterton, em 

"The New Unhappy Lordes" , afirma que: "logo será factível o fato de que o estudo da 

política humana seja o estudo das elites do poder, sem o qual nada do que acontece 

poderá compreender-se." (The New Unhappy Lordes, p.9). "Eu afirmo que as 

influências atrás do movimento europeu que utilizou o idealismo de Retinger são, de 

um ponto de vista nacional e cristão de origem maligna, em sua busca do monopólio 

do poder político e financeiro. Maligno, por sua vez, é o método que eles utilizam, com 

a finalidade de alcançar uma "Única Tirania Mundial" (The New Unhappy Lordes, 

A.K.Charleston).   

 O Senador John R.Rarick fez a seguinte declaração a respeito dos secretos 

trabalhos do Grupo Bilderberg ante a Casa dos Representantes:   

    "Eu tenho feito um chamado de atenção a nossos colegas a centrar as 

investigações sobre o Grupo Bilderberg -um grupo de elite internacional composto por 

altos oficiais internacionais, assim como financeiros, homens de negócios e criadores 

de opiniões".   



 "Esta exclusiva aristocracia internacional sustenta encontros altamente 

secretos anualmente em vários países. A informação limitada que se encontra 

disponível a respeito do que se planeja nestas reuniões revela que eles discutem 

sobre matérias de vital importância que afetam as vistas de todos os cidadãos. O 

Conselheiro Presidencial Henry Kissinger, que fez uma visita secreta à Pekín de 9 a 

11 de julho em 1971, e que arrumou uma visita presidencial à China Vermelha, foi 

reportado como assistente à reunião mais recente do Grupo Bilderberg levada a cabo 

em Woodstock, Vermont, de 23 a 25 de abril de 1971. Os dois pontos que foram 

amplamente discutidos nesta reunião foram: a contribuição dos negócios em relação 

com os atuais problemas de instabilidade social, e a possibilidade de uma mudança na 

posição dos Estados Unidos no mundo e suas conseqüências."   

 "Segundo estas discusões secretas, que certamente não seguem a tradição 

política dos países Ocidentais de “convênios abertos”, os participantes retornaram a 

seus próprios países deixando o publico em geral desinformado, sem atender ou 

informar aos representantes dos meios de comunicação, a respeito das 

recomendações e planos acordados como resultado, nem sequer o propósito mesmo 

dessa reunião."  (John R. Rarick, Congressional Record, 92nd Congress, 1st Session,  

Wednesday, Volume 117, Não. 133, 15 Setembro 1971, pp. E9615-E9624.)   

 O Dr. Wardner nos mostra uma lista dos possíveis nomes que pertencem ou 

pertenceram ao Grupo Bilderberg: David Rockefeller (CFR, TC), Edmond de 

Rothschild (banqueiro francês), William Bundy (Editor dos Assuntos Estrangeiros da 

CFR,Giovanni) Agnelli (TC)(Cabeça da FIAT Italiana), Otto Wolff (TC) (um dos 

industriais mais capitalistas da Alemanha), Theo Sommer (CFR) (colunista alemão), 

Arthur Taylor (CFR) (antigo presidente da CBS), Niel Norlund (CFR) (Chefe editor do 

Berlingske Tindende de Dinamarca).   

 Nas palavras de John R. Rarick: "Todos os americanos no Comitê são 

membros ou oficiais do Conselho de Relações Exteriores em Nova Iorque, uma 

organização que tem mais que uma simples relação simbiótica com o império do 

Petróleo dos Rockefeller."  



 O Senador Rarick apresentou uma lista de bancos e corporações que estão 

representadas dentro do Grupo Bilderberg: Bancos: Chase Manhattan Bank 

(Presidente: David Rockefeller), Manufacturers Hanover Trust (Presidente: Gabriel 

Hauge), First National City Bank (Diretor: James Rockefeller), Morgan Guaranty Trust, 

Chemical Bank, New York Trust Company, Continental Illinois Bank (Antigo presidente, 

David Kennedy, da CFR, que fez também parte da Secretaria do Tesouro sob a 

administração de Nixon), Banque de France, Banque do Bruxelles, Dillon, Read and 

CO. (Presidente: C. Douglas Dillon CFR (secretário do tesouro durante a 

administração do Eisenhower), Toronto Dominion Bank, World Bank (Presidente: 

Robert McNamara CFR, antigo Secretário de Defesa sob a administração Kennedy), 

Bank of Canada, House of Rothschild (Baron Edmond do Rothschild), Stockholmes 

Enskilda Bank (Vice-diretor: Marcus Wallenberg). Corporações: General Motores, 

Standard Oil, Ford, General Electric, DuPont, Alcoa, Allied Chemical, Royal Dutch 

Shell, Fiat, Pirelli, Unilever, Beers Consolidated Mine, Ltd.   

 Na reunião do Grupo Bilderberg em junho de 1991 na Alemanha, outros dos 

notáveis assistentes foram: David Rockefeller, Nicholas Brady (Secretário do Tesouro 

da administração Bush), Theodore L.Elliot, Jr. (ex-embaixador dos Estados Unidos).  

 "O poder militar não é mais sinal de poder no mundo. A nova ordem será o 

'Ordem do Dinheiro', e nesse sentido os jogadores do grande dinheiro - as nações que 

marginam o Pacífico e a Comunidade Européia-  conduzirão o rumo por volta de uma 

nova era de 'hiperindividualismo' e de materialismo sem precedentes."    

Jacques Attali, ajudante máximo de François Mitterand durante sua presidência  

 "(...) embora Adolfo Hitler anunciasse o advento de uma nova ordem 

internacional, a enérgica réplica do Presidente Roosevelt dizendo que a nova ordem 

era a antiga desordem (...) Era a velha hegemonia de um império e isto os séculos 

estão cansados de ver. Agora volta a falar-se de que chegou uma nova ordem 

internacional, cuja sede estaria nos Estados Unidos. Entretanto, esta nova hegemonia 

não é a velha desordem: é uma Desordem novidadeira. Porque a diferença das 

hegemonias anteriores, o Estado norte-americano é a primeira vítima da Novo 



Desordem Internacional.   

 O poder real está mascarado nas Corporações econômicas internacionais e 

detrás destas sabe-se lá que juramentos de poder inimagináveis. Os poderes 

mascarados vão usar o Estado norte-americano até o preciso instante em que não os 

sirva mais. O Estado norte-americano destrói o Kuwait e Iraque; mas o negócio da 

reconstrução dá seus benefícios às Corporações multinacionais. Um dá a cara e o 

outro recebe os rendimentos.   

 Cumprindo-se como parte indesculpável da Nova Desordem Internacional, um  

férreo processo de concentração da riqueza e de concentração do saber científico e 

tecnológico...   

 A estas características de Polícia Internacional, Concentração da riqueza, 

Controle do saber científico e tecnológico, une-se uma espécie de invasão cultural, 

que a nível universal substitui todo o absoluto pelo relativo, como dizia Comte, 

perseguindo obsessivamente à Metafísica; e a nível comum procura difundir costumes 

e hábitos alheios a nossa tradição, que tendem a esvaziar o espírito dos jovens, 

substituindo neles a paixão de ser pela paixão de parecer, que é exatamente a 

condição para convertê-los em peças de um jogo de montar histórico...   

 A nova desordem internacional tem também um fundo teológico, pois nos 

anuncia o senhor Fukuyama, funcionário do Departamento de Estado norte-

americano: O Fim da História (revista The National Interest).   

 Sabido é que o fim da história universal é inseparável da resolução de toda 

tensão entre essência e existência, entre homem e sociedade, entre opacidade 

sensível e claridade inteligível. Pois bem, a proposta é simples: As Corporações 

econômicas transnacionais salvarão o mundo. Eis aqui a proposta que está atrás da 

nova Desordem internacional, a proposta de um novo Messias não crucificado, um 

Triunfador, rico e poderoso, dono do dinheiro e do horóscopo. Invoca-se que os 

egoísmos se harmonizarão necessariamente e assim se difundirá a salvação pelo 

planeta descendendo a riqueza por todas as capas sociais, extremo que, na verdade, 

nunca ocorreu na história, pois a abundância aparente dos escassos países 



desenvolvidos segundo a terminologia circulante, nutre-se da espoliação de infinitos 

povos...   

 Para que esta nova e mundana Redenção se dê, é indispensável que se 

privatize tudo, o que deve privatizar-se e o que não deve privatizar-se. Tudo. O Poder 

das Corporações econômicas transnacionais e os juramentos de Poder inimagináveis 

que as sustentam, somente necessitam liberdade para exercer tal Poder. O bem 

comum é um obstáculo e o Estado, cuja missão é promovê-lo, passa a ser 

considerado um trambolho dispensável. Alguém, em algum lugar do planeta, declarou 

aos estados nacionais em situação de prescindibilidade."    

Pedro Baquero Lazcano, "As relações internacionais no mundo tecnocrático e 

Hispanoamérica",  exposição apresentada no VI Congresso Católico Argentino de 

Filosofia, outubro de 1991.  

 "Em dezembro de 1990, durante uma visita ao Cone Sul, o presidente Bush 

mencionou este projeto global da era posterior à Guerra Fria com o nome de 'nova 

ordem mundial'. Essa "nova ordem", disse Bush, terei que impô-la através da 

"democracia". "As nações das Américas estão à soleira de algo completamente sem 

precedentes na história do mundo: o primeiro hemisfério completamente democrático".  

 Advertiu, porém, que este "novo amanhecer" não aconteceria sem sua cota de 

sofrimento: "A mudança não será fácil. As economias que agora dependem do amparo 

e regulamentação do Estado deverão abrir-se à competência. Por um tempo a 

transição será penosa".   

 Esta política de Bush devolveu à campanha por transformar a OEA e seus 

organismos afins em uma espécie de instituições supra-nacionais de governo, como 

vinham discutindo da grande crise de 1982.  Em 4 de dezembro de 1990, José Manuel 

da Sota, embaixador da Argentina e do Brasil, propôs que se formasse uma aliança do 

Cone Sul em defesa da "democracia", em que se usassem sanções e inclusive 

intervenções armadas por parte dos membros da aliança contra qualquer país membro 

que não mantenha um sistema "democrático". Da Sota fez sua proposta em um 

almoço onde se encontravam Fernando Collor de Melo e 21 embaixadores de outras 



nações ibero-americanas e do Caribe, durante uma visita do presidente Bush ao 

Brasil. A proposta argentina recebeu a acolhida do Financial Times de Londres em 11 

de janeiro de 1991. "O ministro da Fazenda argentino Domingo Cavallo trata de 

interessar a seus vizinhos em um pacto de segurança regional que manterá os 

generais fora da política e ocupados com deveres não  ameaçadores, como proteger o 

ambiente e erradicar o narcotráfico", dizia o órgão da city de Londres. As propostas 

argentinas foram apenas o começo de uma ofensiva política orquestrada pelos 

Estados Unidos, com o firme apoio da Venezuela, para reformar a carta da OEA, a fim 

de dar a esse organismo 'potestades intrusivas' nos Estados membros quando a 

'democracia'  esteja ameaçada em qualquer país.   

 Em março de 1991, Guido di Tella, ministro das Relações Exteriores da 

Argentina, teve reuniões secretas com seus contrapartes chileno e brasileiro para 

elaborar uma estratégia para criar uma asa militar do Mercosul, dedicada a impor a 

"democracia" na região, ao mesmo tempo que se reduzem as tropas e as armadas de 

cada nação.    

 Quando a OEA celebrou sua XXI Assembléia Geral anual em Santiago do 

Chile, de 3 a 9 de junho de 1991, os chanceleres de todos os países membros 

assinaram o 'Compromisso de Santiago', que estabeleceu um 'compromisso 

inexorável' de defender a democracia na região. Em acordo, lembrou-se que se 

convocaria uma reunião imediata de chanceleres dos países da OEA se se vê 

ameaçada a democracia de algum dos Estados membros, para considerar daí maiores 

ações.   

 Em setembro de 1991, estalou a oposição a esta ofensiva supranacional em 

um país que poucos se esperavam: Haiti. Em 30 de setembro os militares haitianos 

derrocaram ao presidente marxista Jean-Bertrand Aristide, indignados por seus 

esforços de impor o saque do F.M.I. mediante o terror e o assassinato de seus 

adversários. Aristide, favorecido por Washington devido a seu apoio aos programas 

econômicos do F.M.I., além disso tinha começado a formar uma força paramilitar 

privada com o propósito de enfrentar-se, mais adiante, com o exército. Haiti se 



converteu na primeira prova do Compromisso de Santiago. Mas, em que pese muita 

pressão internacional, e inclusive um criminal bloqueio econômico organizado pelos 

Estados Unidos e OEA, o governo e o povo do Haiti se negaram a entregar sua 

soberania. Sua prolongada resistência, comunicou ao resto do continente uma 

mensagem inequívoca: até a mais pobre e pequena das nações pode resistir ao 

genocídio do IMF e a destruição de seus FF.AA."   

Executive Intelligence Review, A campanha antimilitar e a "nova ordem mundial", 1993  

 "De como o Norte -o imperialismo Anglo-Norte-americano- pretende 

trocar os valores tradicionais e a idiossincrasia do Centro e Sul da América 

através de um "Nova Ordem Mundial"  

 "O projeto de desmilitarização da Iberoamérica se estabeleceu formalmente 

como política dos Estados Unidos a partir da grande crise de 1982-1983 nas relações 

hemisféricas.   

 A decisão americana de apoiar a Grã-Bretanha, não só esqueceu os méritos 

históricos da reclamação territorial argentina das Malvinas - ocupadas ilegalmente pela  

Grã-Bretanha em 1833-, mas ainda violou um solene compromisso contraído com a 

Argentina, em virtude do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR). Os 

que queriam derrotar os anglo-americanos, além da própria nação argentina, eram do 

princípio mesmo da soberania nacional. O conjunto de medidas do Projeto 

Democracia foi anunciado pelo presidente Reagan no Parlamento Britânico, a 8 de 

julho de 1982. Um dos autores intelectuais do projeto, de fato, foi o mesmo Mestre 

Samuel Huntington do Harvard, destacado ideólogo da Comissão Trilateral, que em 

1992 publicou uma espécie de manual prático para a destruição das Forças Armadas 

de todas as nações em vias de desenvolvimento. Os esforços do Projeto Democracia 

por impor uma "democracia pluralista" na Iberoamérica remoçam a "Lenda Negra" que 

propala a mentira de que a cultura hispânica é, por definição, autocrata e ditatorial, 

devido à influência da Igreja Católica e as Forças Armadas. O ódio por estas expresso 

pelos "novos democratas" nasce disso: para poder conquistar definitivamente a 

Iberoamérica, primeiro terá que quebrantar essas duas instituições: A Cruz e a 



espada, que conforma a coluna vertebral do Estado nacional na região. Tal propósito 

se declarou publicamente  em documentos oficiais dos Estados Unidos. O relatório 

especial Nº 158 do Departamento de Estado, de março de 1987, titulado "A 

democracia na América Latina e o Caribe: a promessa e a provocação", lamenta que 

"a penetrante força de estruturas hierárquicas com fundas raízes históricas e culturais 

criou hábitos autoritários muito arraigados" na Iberoamérica, e militares - a cruz e a 

espada-  da conquista espanhola, e após, os pilares fundamentais da ordem 

tradicional" a ceder a "novos valores" [e] diversidade organizativa". "O 

desenvolvimento institucional" requer "diversidade religiosa", diz claro o Relatório 

Especial Nº 158, que elogia "a difusão do protestantismo" e a teologia da liberação, 

por garantir a "diversidade religiosa". Em nome do "protestantismo", o governo 

americano fomentou as piores seitas fundamentalistas, tais como a do pervertido 

Jimmy Swaggart, a do Luis o Palau e a de os moonies.   

 O intento de erradicar a influência da Igreja Católica na Iberoamérica data da 

época do Teddy Roosevelt. "Observem -disse Ratzinger- as palavras de Rooseveelt 

em 1912: 'Acredito que a assimilação dos países latino-americanos aos Estados 

Unidos será longa e difícil enquanto esses países continuarem católicos'."   

 Quanto a "a espada", o relatório especial Nº 158 repete os argumentos da 

comissão Kissinger, de que se deve manter muito reduzida e contida a força militar, 

não obstante o terrorismo, o narcotráfico e as guerrilhas que assolam a região.    

 "(...) o projeto global da nova ordem mundial era tirar do caminho líderes e 

políticos do hemisfério ocidental que se negassem a render homenagem ao plano de 

Bush. Primeiro foi no México, em 10 de janeiro de 1989, em uma batida contra os 

líderes do Sindicato de Trabalhadores Petroleiros da República mexicana, através de 

Carlos Salinas de Gortari. Logo tocou-lhe o General Manuel A. Noriega, do Panamá. O 

levantamento de 3 de dezembro de 1990, na Argentina, pelo Coronel Seineldín para - 

como ele expressasse- evitar a destruição das FF.AA. e a defesa nacional sob a nova 

ordem mundial, encontrou no presidente Menem um firme aliado de Bush. A vítima 

seguinte foi o Iraque."   



Alberto Boixadós, A Nova Ordem Mundial e o movimento da New Age ou Humanismo 

Cósmico, 1994.  

 "Em 20 de junho de 2000, De la Rúa e seus ministros Chrystian Colón, Horacio  

Jaunarena e Adalberto Rodríguez Giavarini solicitaram ao Congresso que autorizasse 

o ingresso no país das tropas americanas, brasileiras, chilenas, paraguaias, 

bolivianas, equatorianas, peruanas e uruguaias que participariam do exercício, que 

simulava uma operação de manutenção da paz das Nações Unidas. Isto contribuiria 

para "reforçar a confiança mútua" e "uma melhor inter-operabilidade", fundamentaram. 

O propósito do treinamento das Forças Armadas da região "em um campo de batalha 

composto por civis, organizações não governamentais e agressores potenciais" (sic). 

Em 25 de fevereiro passado, deu-se a conhecer o seguimento que o Estado Maior 

Conjunto, a cargo do general de divisão João Carlos Mugnolo, pratica sobre a 

"Ameaça para a República Argentina". Mugnolo analisa um hipotético apoio das FARC 

colombianas a indetermináveis "grupos violentos" argentinos, põe sob a lupa militar as 

organizações ecologistas e de direitos humanos, contempla a participação das Forças 

Armadas argentinas no conflito colombiano, mas também questiona tão afastado da 

competência militar como a imigração, o movimento dos Sem Terra e a lavagem de 

dinheiro. Para que não fiquem duvida sobre o grau de autonomia intelectual dos 

autores, tanto o mapa da Bolívia como o do Paraguai têm suas referências em inglês. 

A fronteira internacional se identifica como "international boundary", as vias férreas 

como "railroad", as estradas como "road". O Brasil está escrito com o Z.    

    Segundo o relatório, quando os Estados Unidos "instalou a idéia de que o 

narcotráfico pode ser igual à guerrilha" o que "era um problema de repressão policial", 

agora "pode eventualmente envolver às Forças Armadas". Já em 16 de março do ano 

passado, ao inaugurar o Curso Superior das Forças Armadas, o ex-ministro da Defesa 

López Murphy tinha enumerado as "novas ameaças" que se abateriam sobre a 

sociedade: "a pobreza extrema, a superpopulação e migrações maciças, o terrorismo 

internacional, o narcotráfico, o fundamentalismo religioso e as lutas étnicas e raciais". 

Frente a elas, o poder militar teria que "assumir novo ról de compromissos".   



 É notável que nenhuma das ameaças que se derivariam para a Argentina da 

regionalização do conflito colombiano seja de índole militar. Com a mesma concepção 

da segurança nacional que na década de 70 conduziu às Forças Armadas argentinas 

a sua pior catástrofe histórica, o relatório analisa as "ocupações de propriedades 

privadas em zonas urbanas e rurais" por parte do movimento paraguaio dos Sem Teto, 

a quem atribui persumido apoio logístico das FARC colombianas, que além disso 

apoiariam "os grupos violentos, capitalizando a grave situação socio-econômica, para 

promover a denominada guerra social". Sua primeira fase consistiria em "protestos 

sociais, setoriais e sindicais no Equador, Colômbia e Peru".  

 A segunda fase compreenderia o Brasil, México e a Argentina "com o objetivo 

de obter a desestabilização geral". O relatório atribui as denúncias dos perigos do 

Plano Colômbia para a região, não identificadas ONG "simpatizantes das FARC". Essa 

afirmação dogmática permite desqualificar como presuposta partidária da guerrilha a 

qualquer pessoa ou organização que impugne a militarização americana do conflito.   

 Acrescenta que as FARC procurariam contato com o movimento dos Sem 

Terra brasileiros. Deste modo constitui-se um novo inimigo único e ordem que 30 por 

cento dos militares brasileiros atribuídos na Amazonia "são indígenas". A mesma 

estampagem racista se adverte no capítulo dedicado ao Equador, segundo o qual 

"persiste o problema do indigenismo no país (47 por cento)" que "agravará os conflitos 

internos". Para o Exército argentino, que suprimiu o indigenismo local com a 

campanha ao deserto do século XIX, o indigenismo equatoriano é um dos fatores que 

some nesse país "em uma onda de decadência e instabilidade" (sic). O general 

Mugnolo é ruivo e sardento.   

 Um formulário de atualização que o Estado Maior Conjunto enviou às chefias 

de inteligência do Exército, da Armada e da Força Aérea se aventurou em temas 

políticos, alheios à competência militar: "De manter uma política permeável quanto ao 

controle de migração, nosso país continuara sendo utilizado por estrangeiros (em sua 

maioria da Bolívia, Paraguai e Peru, sem documentos) para ingressar droga, com 

cumplicidade de mercados locais".    



    Também prevê "pressões econômicas, políticas e militares dos Estados Unidos, 

para envolver mais ativamente [a Argentina] a apoiar o Plano a Colômbia", do qual o 

próprio documento é uma boa prova. Seu vaticínio é que com tal fim "Estados Unidos 

poderá levar a cabo ações que convulsionem os âmbitos político- econômico- militar 

na América Latina". O documento vaticina que quando os Estados Unidos realizarem 

"Operações Militares Decisivas" a estrutura do narcotráfico "vai se deslocar para o sul,  

afetando não só aos países andinos (zona de produção) mas também os países que 

são tradicionalmente zona de trânsito, e detalha três fases. A primeira (entre 2000 e 

2002) consistiria em assistência aos países da região no aumento de suas 

capacidades para atuar nas zonas de produção. A segunda (2002-2007), no apoio a 

operações regionais decisivas. A terceira (a partir de 2007) seria de manutenção de 

lucros obtidos. Na primeira fase se estabelecerão "laços operacionais e táticos".    

    O International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, divulgou em 

Washington um completo relatório sobre "Ajuda militar norte-americana e violações 

aos direitos humanos". O ICIJ é uma organização que reúne mais de 80 jornalistas de 

quase meia centena de países, convocados pelo Center for Public Integrity para 

realizar investigações sobre temas globais. Logo depois de revisar documentos oficiais 

e entrevistar dirigentes militares e civis envolvidos, o relatório, editado por Arthur Allen, 

Bill Allison e Maud Beelman, e no que intervieram outros quatorze jornalistas, concluiu 

que um fator chave mas não declarado do Plano a Colômbia é "o amparo do petróleo 

e dos interesses comerciais americanos".    

 Em 5 de março de 1998, o então chefe do Comando Sul, general Charles E. 

Wilhelm, explicou ante a Comissão de Defesa do Senado dos Estados Unidos as 

motivações do programa de ajuda militar à Colômbia. Ninguém questiona a 

importância estratégica do Médio Oriente, mas a Venezuela só provê a mesma 

quantidade de petróleo aos Estados Unidos que todos os estados do Golfo Pérsico 

juntos. O descobrimento de grandes reserva de petróleo na Colômbia, e as 

disponibilidades em Trindade, Tobago e Equador, realçam ainda mais a importância 

estratégica dos recursos energéticos desta região". As grandes companhias 



petroleiras pressionaram o Congresso, de modo a assegurar seus investimentos ali e 

"criar um melhor clima para a futura exploração das enormes reserva potenciais da 

Colômbia".    

 Segundo o mesmo general Wilhelm os governos democráticos da região têm 

avidez pelos investimentos e o comércio norte-americano. América Latina constitui um 

bloco comercial colossal, rico em recursos naturais, com baixos custos trabalhistas e 

milhões de consumidores potenciais de produtos norte-americanos, comenta o 

relatório do ICIJ. Em 1990 recebia 13 por cento das mercadorias norte-americanas 

exportadas. Em 2000, 20 por cento. "Ao ingressar no novo milênio se prevê que a 

comercialização com a região superará o comércio com a Europa e as projeções 

indicam que em 2010 será maior que o comércio americano com a Europa e Japão 

juntos", disse Wilhelm. A chegada ao governo da Venezuela do coronel Hugo Chávez, 

"e sua paquera com a guerrilha colombiana alarmou alguns funcionários norte-

americanos", adiciona o relatório.   

 Segundo o ex-professor da Escola de Guerra do Exército dos Estados Unidos, 

Donald E. Schulz, "nos círculos oficiais, que consideram a luta contra a droga como 

uma forma de combater a entrada pela porta traseira, estima-se que se fôssemos 

sinceros a respeito do que estamos fazendo, a oposição política seria tão grande que 

a ajuda norte-americana à Colômbia se reduziria de forma substancial, prejudicando 

as guerras contra os narcos e a guerrilha".  

 Algo similar, embora com uma valorização distinta, afirma o principal assessor 

militar do presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso. Segundo o general 

Alberto Cardoso, ao extinguir o comunismo, o narcotráfico "apareceu de forma natural 

como a nova causa para justificar os mesmos interesses geopolíticos e 

geoestratégicos" dos Estados Unidos e "suas operações militares externas". O 

predecessor do  general Cardoso, o juiz Wálter Fanganiello Maierovitch, renunciou em 

abril de 2000 por excessiva obediência brasileira à pressão americana em favor de 

iniciativas como o Plano a Colômbia, o qual descreveu como "pura tática de distração".     

Horacio Verbitsky,  jornalista argentino, julho de 2001  



 "detrás dos movimentos emancipadores das colônias na América, estiveram 

sociedades secretas (Illuminati, maçonaria) integradas por pensadores, políticos, 

militares, e outras pessoas influentes. Doutrinas espirituais com vertentes políticas e 

econômicas estiveram guiando os destinos do Ocidente nos últimos séculos. Os ideais 

doutrinários de evolução espiritual não podiam admitir que o humano fora servo de 

regimes monárquicos; liberdade e democracia deviam ser as ordens. A reação em 

cadeia de independências das colônias e constituição de novas nações livres não se 

pode dar sem as lojas maçônicas que impulsionaram os movimentos de liberação, às 

quais tantos países lhes devem agradecer sua existência. Elas dirigiram campanhas 

militares e governos; nunca deixaram de fazê-lo, e à medida que as nações foram-se 

fazendo cada vez mais interdependentes, as sociedades secretas poderiam definir um  

dos dois destinos possíveis para o mundo, em especial para as nações menos fortes: 

libera-las ou escraviza-las. Porque em que pese a doutrina pura e espiritual destas 

sociedades, pudesse inspirar aos mais honoráveis e humanitários membros delas a 

trabalhar por um mundo melhor para todos, nunca faltaram-como em toda organização 

filosófica - doutrinária-  quem com ambições pessoais e pouco sentido do bem comum, 

usaram a doutrina e a organização para planejar um mundo melhor só para alguns, 

inclusive não só em prejuízo da maioria, mas também às costas dela para obter 

benefícios. Um exemplo de como, sob uma mesma iniciação em maçonaria, dois 

personagens argentinos do século XIX tomaram caminhos opostos, é o do governador 

de Buenos Aires, Dardo Rocha, e o presidente Julio A. Rocha: o primeiro, convivendo 

amigavelmente com os índios; o segundo, submetendo-os.   

 Sociedades secretas com gente que as integra com fins espirituais, que está 

para bem do mundo, e com gente com fins materiais que só procura nelas poder para 

dominar o mundo, foram e continuam sendo a realidade, cujo lado negativo apagou a 

imagem pública das lojas maçônicas. O pior elemento humano delas veio reunindo-se 

já muito por fora da órbita dos fins espirituais e humanitários das doutrinas-  para 

planejar como dirigir melhor o mundo.   

    Livros e sítios Web de autores católicos, denunciam uma conspiração de 



sociedades secretas com séculos de história e dos novos cultos da "New Age" (com 

idéias velhas do Longínquo Oriente), contra os nacionalismos e em favor de suprimir 

as fronteiras para o estabelecimento de um governo mundial que, - segundo esses 

autores-  atentará contra a igreja, dado que seus valores religiosos estarão de acordo 

com a "Nova Era". Basta ver o que expõe um Cavaleiro da Ordem da Isabel a 

Católica, o argentino Alberto Boixadós (op. cit.):   

 "Willis Harman, antigo cientista social e agora consultor de empresas 

americanas, é um autor e conferencista da New Age muito solicitado. Em seu livro 

"Mudança Global da Mente", descreve os caminhos que o globalismo, ocultismo e 

pensamento uni-mundial estão infiltrando a elite do establishment da Europa e EUA e 

de nosso país, adicionamos."   

    "É como se um gigantesco plano se desdobrasse, tudo perfeitamente como 

seguindo certos apontamentos. Europa fixa data para sua união. O comunismo 

paralisa. Uma guerra imensamente popular é levada a cabo no Oriente Médio. As 

Nações Unidas são resgatadas do desprezo por um público facilmente induzido. Uma 

nova ordem mundial é anunciada."   

 Então Boixadós faz hipótese sobre o futuro possível:   

 "A cristandade foi demolida na arena pública; e as religiões da New Age estão 

em seu lugar em escolas e corporações e entre a elite. Então um colapso financeiro 

acelera o movimento para um sistema monetário mundial. Os EUA não podem 

confrontar a defesa, portanto, encaminha os requerimentos da defesa às Nações 

Unidas, junto com sua soberania. As Nações Unidas severamente limitam os direitos 

de propriedade e suprimem todo evangelismo cristão e privativas cristãs sob a 

"Declaração da Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação 

Apoiadas em Crenças Religiosas", já adotada em Assembléia Geral em 25 de 

novembro de 1981. Então a religião da humanidade da Nova Era pode chegar a ser 

oficial, e os líderes da nova ordem mundial abraçam-na. Então escolhem um 

presidente mundial com poderes plenários, quem está totalmente entregue à religião 

da humanidade".   



 Também se refere à Maitreya, um líder espiritual árabe aparentemente 

instalado na Inglaterra, promovido pelos seus como o novo messias que governará o 

mundo, e denunciado por católicos como um novo anticristo que capitalizará as 

ideologias new age e as orientações políticas para um governo mundial: "Qual é o 

plano? Ele inclui a instalação de um novo governo mundial e uma nova religião 

mundial baixo Maitreia" (Benjamin Creme, líder da New Age, 25 de abril de 1982).   

 Tais reflexões dão que pensar se esta classe de católicos está propagando 

ideais de resistência a uma unidade política mundial sem fronteiras nem soberanias 

nacionais, pelo fato de que seja a New Age e não o catolicismo o que possa dominar a 

América Latina. Porque se o que dominasse continuasse a ser o Vaticano, 

possivelmente veriam com beneplácito que haja tal governo mundial: parece que o  

referido autor não gostou da declaração da ONU de 1981 contra a intolerância e 

discriminação religiosa, porque com ela acabaria a Igreja o direito de manifestar-se - 

como o faz- com sua impune ação intolerante e discriminatória ante outras crenças, 

tais como as da New Age. Portanto, quão católicos apóiam o estabelecimento de um 

governo mundial, devem cuidar-se de ser influenciados por correligionários que 

promovem-como se deduz do texto chamado-a manutenção do status quo 

internacional em política e religião.    

 Não obstante, a postura de tal autor não carece de razões que mereçam 

atenção: os crentes em doutrinas dentro do movimento New Age, devem cuidar-se de 

ser conduzidos a servir aos fins de messiânicos líderes que procuram adeptos para 

fortalecer suas aspirações de fazer o governo mundial, como o referido Maitreya. 

Também devem cuidar-se de que os nobres fins New Age de unidade mundial sem 

fronteiras nem soberanias nacionais, sejam usufruídas por políticos do Norte com 

aspirações nada nobres que, quanto mais difundidos os ideais espiritualistas do 

mundo unificado sem nações, mais em seu favor usarão a globalização para dirigir 

uma sociedade confiada, indefesa e vulnerável ante a trama preparada para lhe impor 

uma nova forma de imperialismo. No qual, até o absoluto controle que possa 

desembocar no implante de chips e o seguimento individual pelo código de barras e 



monitor via satélite, quantificando cada humano e localizando seus movimentos. Da 

ciência-ficção à realidade, só medeiam planos já existentes e que a ordem mundial 

chegue a estar em mãos de um poder político, econômico e tecnológico que, longe de 

ser um misterioso e difuso fantasma, é uma clara e visível alternativa que se projeta ao 

futuro do mundo. Para não cairmos nessa forma de "ordem mundial", dependerá da 

humanização da civilização e de procurar uma forma de organização mundial sem 

essa ameaça, e não de resistir a ela defendendo interesses católicos obstinados ao 

nacionalismo e as soberanias.   

 Quando Boixadós cita a observação do cardeal Joseph Ratzinger sobre uma 

frase de Theodore Roosevelt ("Acredito que a assimilação dos países latino-

americanos aos Estados Unidos será longa e difícil enquanto esses países 

continuarem católicos"), fundamenta como as estratégias de propaganda e expansão 

das igrejas protestantes na América Latina formam parte de um velho projeto 

americano de debilitação do catolicismo com fins expansionistas. Não neguemos essa 

realidade, em que estas igrejas evangélicas operam como verdadeiras "multinacionais 

da fé", com alcances políticos favoráveis a interesses anglo-estadounidenses. Mas 

Ratzinger representa idéias não menos perigosas: em setembro de 2000, grande foi a 

polêmica mundial que provocou seu documento "Dominus Jesus" (aprovado pelo Papa 

João Paulo II!...): "A Igreja Católica e Apostólica é a "única universal" onde pode haver 

salvação, e os seguidores de outras religiões estão em uma situação gravemente 

deficitária. Se for verdade que os seguidores de outras religiões podem receber a 

graça divina, também é certo que objetivamente estão em uma situação deficitária 

comparada com aquela de quem a Igreja têm a plenitude dos meios salvadores". 

Ratzinger advertiu contra a difusão do "relativismo religioso", segundo o qual todas as 

religiões são igualmente válidas como via de salvação.    

 Não poderemos chegar a uma comunidade planetária, com idéias religiosas 

que se disputam o patrimônio da verdade e o domínio dos territórios da mente dos 

humanos e do mapa do mundo. Umas defendendo na América os princípios e 

interesses católicos, outras pretendendo expandir por ela o protestantismo; a New Age 



como outra ameaça fantasma às crenças de quão fiéis perde o Vaticano... A 

neutralidade é necessária, e o equilíbrio está em evitar as posturas extremistas: nem 

do lado da resistência católica uma "nova ordem" com seu pluralismo religioso, nem 

do lado da condutibilidade new age como via usada para debilitar os sentimentos 

nacionalistas e deixar os cidadãos permeáveis a futuros manejos supranacionais (no 

momento, há multinacionais, com as modas e todo o merchandising new age como um 

fenômeno muito menos espiritualista que materialista). Nem conservadores pró-

eclesiásticos, nem manipulables via New Age; de um lado, freiam o progresso; do 

outro, facilitam uma falsa ordem, mais fácil de estabelecer do que verdadeiramente 

queremos.   

 Por isso devemos estar atentos ao que nos advertem os católicos denunciantes 

desta trama (para evitar que termine por nos ser imposta), mas não à maneira deles, 

em defesa da religião que têm. Porque ela, como todas -em uma nova ordem com 

novas liberdades e uma nova consciência-, perderão o peso que hoje têm sobre as 

mentes, sobre as instituições, e inclusive sobre as leis. A liberdade de crença e o final 

do autoritarismo religioso por parte de credos com ditadura sobre a normativa social, 

serão fatores imprescindíveis para o lucro de uma humanidade unida.    

Comandante Clomro, autor do  Projeto O.H.U. (Organização da Humanidade Unida). 

setembro de 2001  

                                   O NOVO E O FUTURO DA ORDEM  

                              NECESSIDADE DE REFORMA DA ONU   

 "As Nações Unidas é uma instituição extremamente importante e útil, sempre 

que os povos e governos do mundo se dêem conta de que só se trata de um sistema 

de transição para o objetivo  final, que é o estabelecimento de uma autoridade 

supranacional investida com os suficientes poderes legislativos e executivos para 

manter a paz."    

Albert Einstein (1879-1955), Físico alemão nacionalizado americano, Prêmio Nobel de 

Física 1921  

 "Quando há um problema entre duas nações pequenas, o problema 



desaparece. Quando há um problema entre um país grande e um pequeno, o país 

pequeno desaparece. Quando há um problema entre dois países grandes, as Nações 

Unidas desaparecem."    

Victor Belaunde e Diez- Canseco (1883-1966) Representante do Peru na Sociedade 

das Nações em 1936; na ONU, integrante do Conselho de Segurança (1955-1956) e 

presidente da Assembléia Geral (1959-1960).  

 "A ONU encarna perfeitamente, em forma institucional, o paradoxo trágico de 

nossa época; fazendo-se indispensável antes de ser efetiva".    

 "O Secretário Geral se converteu em um político sem deixar de ser um 

funcionário público, é um Papa sem igreja, uma consciência da qual se espera que 

estabeleça a justiça, mas no acordo explícito de que não fará que o mundo venha 

abaixo no processo".     

Herbert G. Nicholas, United Nations, Encounter, 10 de fevereiro de 1962  

 "Politicamente, o fator dominante da atualidade é que o mundo se compõe de 

mais de cem nações- estados em diversas etapas de desenvolvimento, mas todas, 

velhas e jovens, necessitam de um contexto supranacional para a solução de seus 

problemas. Até agora só existe no nível governamental, para assegurar esse contexto, 

a Organização das Nações Unidas, e os sucessos de Suez e Cuba demonstraram 

suas limitações, enquanto que a manutenção da paz no Chipre e Médio Oriente ilustra 

seus lucros e suas frustrações."   

 "O último exemplo da difícil situação da ONU na guerra árabe-israelense no 

Oriente Médio revela com toda crueldade as razões de sua impotência. Estas são: que 

se as grandes potências não têm interesse e desejo de permitir que a ONU funcione 

como uma força policial, ela não pode funcionar de tal modo, e também que, ao menos 

em primeira instância, compartilhem o interesse e o desejo de negar-se a ser 

implicadas num enfrentamento direto que possa chegar a uma guerra total."   

James L. Henderson,  Education for World Understanding, 1968  

 "O sistema que toma decisões no mundo é muito defeituoso para tratar com a 

terrível escala de problemas em nosso planeta nas décadas futuras. Não é nem 



moralmente correto nem politicamente sensato deixar o poder de veto do Conselho de  

Segurança nas mãos das cinco potências nucleares. Resulta claramente absurdo que 

se tomem decisões sobre a base de um voto por nação na Assembléia Geral, dando 

assim aos países com populações reduzidas e contribuições ínfimas ao pressuposto 

da O.N.U. a mesma influência toma decisões que os países maiores, que são os que 

têm que pagar as faturas. Mais até, um organismo central e global que toma decisões 

que pode aprovar só as recomendações não obrigatórias não é o que o mundo 

necessita para o século XXI."    

Richard Hudson,  Global Report, Centro para os Estudos do Guerra/Paz  

 "Os Estados Unidos deveriam tirar proveito da nova ilustração que há em parte 

no mundo, dedicando-se a tomar a iniciativa para estabelecer um acordo de 

segurança mundial efetivo, um mundo governado pelo direito. As Nações Unidas 

proporcionam uma estrutura básica já existente, mas uma que requer uma reforma 

substancial. Para ser verdadeiramente efetiva, terá que fazê-la adequadamente 

representativa e sem veto, é obvio."    

General de divisão retirado Jack Kidd, Força Aérea dos EE.UU, autor de "The 

Strategic Cooperation Initiative" .  

 "Resolvemos que para garantir a paz mundial e o desarmamento entre as 

nações, nós, os metodistas unidos da Conferência das Montanhas Rochosas, urgimos 

ao presidente dos Estados Unidos, um acordo com todas as demais nações de boa 

vontade, estabelecer uma Convenção Constitucional Mundial para reformar as Nações  

Unidas e convertê-las em um governo mundial federal e representativo…"    

Igreja Metodista Unida, Conferência das Montanhas Rochosas, 1983  

 "As Nações Unidas terão que ser reformadas ou cairão na irrelevância total, 

seguida de uma guerra nuclear."    

Carlos P. Rómulo (1899-1985), diplomático, jornalista (Prêmio Pulitzer 1942 em 

reportagens) e Mestre filipino. 1984  

 "Se quisermos paz, devemos reformar, reestruturar e reforçar as Nações 

Unidas. "   



 "Está claro que um Conselho de Segurança que possa ficar impotente pelo 

voto de uma nação é incapaz de começar a garantir a segurança. Uma Assembléia 

Geral que pode aprovar resoluções com os votos de nações que representam menos 

de 10% da população do mundo e têm 3% do produto bruto mundial, não terá, nem 

poderá obter, o respeito que deve possuir se quiser que suas decisões se tomem a 

sério."    

Dr. John Logue, diretor do Instituto de herança Comum,  "Umas Nações Unidas Mais 

Efetivas", New Jersey Law Journal, 26 de dezembro de 1985  

 "Quando a ONU levantar o embargo sobre o povo iraquiano, quando a ONU 

cumprir suas resoluções da mesma forma os árabes e os israelenses, quando as 

decisões da ONU não forem tomadas pelas cinco potências que detêm o veto e nela 

tenham a mesma voz e voto todos os países da Terra, talvez começarei a acreditar 

nela". Louise Hanun,  parlamentaria argelina  

 "A atitude das nações membros da ONU, logo que sugeriram a existência de 

um foro realista para a ordem mundial. Aplaudiram ardentemente o tirano Idi Amin; 

80% delas votaram com a União Soviética e contra os EUA virtualmente em quase 

todas as situações. Podemos acreditar que, de algum jeito, esta organização 

subitamente foi transformada pela ação no Golfo Pérsico? Estas distinguidas pessoas 

nos levarão a uma paz mundial?    

Alberto Boixadós, A Nova Ordem Mundial e o movimento da New Age ou Humanismo 

Cósmico, 1994  

 "Nações Unidas é como um cão do qual se espera que proteja dos ladrões e 

assassinos. É um bom cão, mas tem três problemas. Primeiro, os amos puseram-lhes 

uma focinheira, de modo que podem ladrar mas não morder, e os ladrões e 

assassinos sabem. Segundo, os amos não o alimentam muito, de modo que sempre 

estão famintos e ansiosos, carecendo da energia para desempenhar bem seu 

trabalho. Terceiro, o cão tem 160 amos, e freqüentemente lhe dão ordens conflitivas 

que o confundem."    

Patrícia Mische, Co-fundadora da Global Education Associates  



 "Tão dentro como fora das Nações Unidas, a necessidade de uma reforma da 

O.N.U. foi reconhecida e está se levando lentamente a cabo. Depende de vós 

incrementar a base do apoio individual a reforma da O.N.U., de modo que se elimine a 

''necessidade'' dos esbanjadores gastos com ''defesa'' que custam aos povos deste 

mundo um milhão e meio de dólares por minuto."    

Benjamin B. Ferencz, militar retirado, graduado em Leis-Harvard- Fiscal nos 

Julgamentos de NUREMBERG, Prof. de Direito Internacional na Universidade de 

Pace, membro fundador de Pace Peace Center e autor de renomados livros sobre a 

paz mundial. Comunidade Planetária, 1992  

                            MODIFICAÇÕES NECESSÁRIAS À CARTA DA O.N.U.   

 "O sistema de votação da Assembléia Geral seria trocado. Ainda se adotarão 

decisões importantes com apenas um voto, mas com três maiorias simultâneas dentro 

desse voto. A aprovação de uma resolução requererá que a maioria do voto inclua 

dois terços dos membros presentes e que votem (como agora), que as nações 

representem dois terços da população daqueles presentes e que votem, e que as 

nações representantes de  dois terços das contribuições regulares ao pressuposto da 

O.N.U. daqueles presentes e que votem. Assim, para que uma resolução seja 

promulgada, tem que ser apoiada com força pela maioria dos países do mundo, a 

maioria da população do mundo ou e a maioria da força política/econômica/militar do 

mundo.  

 Os poderes da Assembléia Geral serão aumentados sob a Tríada Obrigatória, 

de modo que na maioria dos casos, suas resoluções serão obrigatórias, não simples 

recomendações como na atualidade. A nova Assembléia Geral, agora uma legislatura 

global, poderá empregar forças de manutenção da paz e/ou sanções econômicas para 

executar suas decisões. Entretanto, à Assembléia não lhe permitirá "intervir em 

assuntos que, essencialmente, são da jurisdição de qualquer estado". Se tal jurisdição 

projetasse alguma dúvida, passaria ao Tribunal Mundial, e se este decidisse que o 

assunto era essencialmente doméstico, a Assembléia não poderia atuar."    

Richard Hudson, fundador do Centro de Estudos para o Guerra/Paz  



 "Hoje em dia, as Nações Unidas é uma confederação de 160 países 

soberanos. Com boas intenções, sua Carta começa: "Nós, os Povos das Nações 

Unidas, decididos salvar as seguintes gerações da praga da guerra…" A O.N.U. tem 

uma Assembléia Geral (na qual cada nação possui um voto), um Conselho de 

Segurança e um Tribunal Internacional em La Haja. Infelizmente, igual a nossos 

artigos de Confederação, escritos faz mais de dois séculos, a Carta não pode 

funcionar para impedir com firmeza as guerras porque é muito fraca.   

 De propósito, a Carta se redigiu para que fora débil, de modo que ninguém 

pudesse dizer a ninguém o que devia fazer. Criamo-la impotente, e - ao lhe dar cinco 

nações poderosas o direito a vetar qualquer resolução obrigatória- deliberadamente 

deixamos aberta a opção de resolver as disputas com a guerra. Apesar dos grandes 

ideais que há na Carta e de sua proibição do uso da força (salvo quando for em defesa 

própria), não o proporcionamos às Nações Unidas o poder necessário para desfazer-

se da anarquia internacional.   

 Entretanto, a O.N.U. foi um passo valioso e necessário para preparar o cenário 

para um governo internacional mais viável. Já é hora de reformar a O.N.U. e convertê-

la em um veículo efetivo para a comunidade planetária pacífica."  

 "É interessante apontar que a Carta da O.N.U. se completou em 26 de junho 

de 1945… e seis semanas antes de Hiroshima e Nagasaki. Isto pode ajudar a explicar 

sua debilidade. Os delegados não eram conscientes da devastação que nós 

enfrentaríamos na era nuclear. Desconheciam que a sobrevivência da humanidade 

estaria em jogo. Falharam em compreender que já não poderíamos continuar com 

nosso lento avanço para substituir a anarquia internacional com uma lei internacional 

obrigatória".    

 "A Carta da O.N.U. foi outro passo importante para diante, mas ainda não 

havíamos alcançado a meta. De propósito, redigiu-se com lacunas que a 

incapacitavam para preservar a paz. Desde 1945, houve 130 guerras, com mortos 

estimados em 16 milhões. O antiquado sistema de veto impediu que o Conselho de 

Segurança pudesse utilizar o poder dado pela Carta para deter as matanças.  A Carta 



propõe um Conselho de Segurança e uma Assembléia Geral. Supunha-se que o 

Conselho de Segurança era o braço que faria que as decisões fossem obrigatórias. 

Seus cinco membros permanentes saíram vitoriosos na Segunda guerra mundial: os 

Estados Unidos, a União Soviética, Grã-Bretanha, França e China (em 1971 a 

República Popular a China substituiu à a China Nacionalista no Conselho de 

Segurança). Além disso, agora há dez membros rotativos, em princípio eram seis. 

Deliberadamente, estabeleceu-se de modo que as grandes potências pudessem 

ignorar qualquer voto que não gostassem.  Qualquer dos cinco membros permanentes 

do Conselho de Segurança pode vetar uma ação obrigatória; embora o resto do 

mundo esteja a favor!  Como os cinco grandes estiveram envolvidos na maior parte 

dos problemas do mundo, é como pôr as raposas para cuidar do galinheiro."   

 "Em vez de começar tudo de novo, a reforma da O.N.U. pode ser que seja 

nossa melhor aposta para garantir rapidamente o direito humano básico. Necessita-se 

a modificação da Carta e sua ratificação pelas nações do mundo. Não será fácil 

convencer às nações para que mudem seus costumes, mas pode-se fazer. Durante 

anos, os funcionários da O.N.U. souberam o que teriram que fazer. Encontram-se 

impotentes, a menos que as nações do mundo os autorizem. Esperaram que dessem 

os passos necessários para alterar os pontos de vista dos diplomáticos impedidos, os 

quais lhes permitirá responder de maneira efetiva à anarquia internacional… e, assim, 

preparar o cenário para uma nova era de prosperidade e paz na Terra."   

 "Em 23 de dezembro de 1987, nosso Congresso aprovou uma lei insistindo a 

nosso presidente a nomear uma comissão bipartidaria para melhorar a efetividade das  

Nações Unidas. Os comissionados deveriam ter sido nomeados em 1 de junho de 

1989. Em agosto de 1990, ainda não havia indicação alguma de que nosso presidente 

pensasse acatar essa lei do Congresso. Que se escute a voz do povo! Enviem uma 

cópia da Comunidade planetária ao presidente e à seus líderes do Congresso. Digam-

lhes que estão cansados dos atrasos e das indecisões. Se lhes enviarem avisos dos 

votantes, logo lhes prestarão atenção. É tempo de atuar agora, de modo que os 

sonhos dos fundadores da O.N.U. possam, por fim, converter-se  em  realidade.  Já 



não podemos fingir que não sabemos o que é necessário fazer. Quanto tempo 

passará até que algum presidente, um primeiro-ministro ou um secretário geral 

solicitem uma conferência para reformar as Nações Unidas ou uma Convenção 

Constitucional Internacional… e convidem todas as nações à enviar delegados?    

Benj Amin B. Ferencz, Comunidade Planetária, 1992  

 UM PROGRAMA DE 14 ítens  para reformar as Nações Unidas   

    1. Incrementar o processo da tomada de decisões da Assembléia Geral.   

    2. Modificar o veto no Conselho de Segurança.   

    3. Criar uma Organização Internacional de Desarmamento.   

    4. Melhorar o processo de solução de disputas.   

    5. Melhorar a capacidade de manutenção da paz da O.N.U.    

    6. Proporcionar ganhos adequados e estáveis a O.N.U.    

    7. Incrementar o uso do Tribunal Internacional de Justiça.   

  8. Criar um Tribunal Internacional Penitenciária para julgar aos seqüestradores e 

terroristas.   

    9. Melhorar a maquinaria dos direitos humanos da O.N.U.    

    10. Criar programas mais fortes de conservação do meio ambiente.   

    11. Proporcionar autoridades internacionais para zonas não sujeitas a um controle  

nacional.    

    12. Proporcionar um comércio mundial e sistemas monetários mais efetivos.   

    13. Estabelecer um programa de desenvolvimento consolidado da O.N.U.    

    14. Conseguir uma reforma administrativa do sistema da O.N.U.     

Campadregn for U.N. Reform,  418 Seventh Street, S.E., Washington, DC 20003. 

Telefone: (202) 546 39 56  

                                              AS FORÇAS DE PAZ   

 "Nenhum estado poderá ter o poder militar suficiente para representar um 

desafio para as Forças de Paz da O.N.U."    

Departamento de Estado dos Estados Unidos,  Documento Nº 7277, "Freedom from 

War: The US Program for Geral and Complete Disarmament in ao Peaceful World", 



1961- 3ª e última etapa de um plano para desarmar todas as nações e armar 

fortemente à O.N.U.   

 "A idéia de um sistema de segurança total é o primeiro plano para uma 

possível nova organização da vida em nosso comum lar planetário."   

Mikail Gorbachov (1931- ), último presidente da U.R.S.S. (1989-1991), secretário geral 

do Soviet Supremo,  Pravda, 17 de setembro de 1987 

 "O Conselho de Segurança requer forças e armas para estabelecer a paz mais 

numerosa e efetiva, que sempre estejam a disposição do Conselho de Segurança e 

que estejam subordinadas ao comando militar da O.N.U. Um poderoso processo de 

internacionalização política e tecnológica está levando-se a cabo."   

Mikail Gorbachov, discurso no Fulton, Missouri, em 1992  

 "A Carta da O.N.U. permite ter uma força armada de manutenção de paz para 

dissuadir ou responder a uma agressão. Não obstante, e até a data, o Conselho de 

Segurança não autorizou às Nações Unidas a contratar nem um só soldado! Portanto, 

o mundo ainda depende das forças armadas de cada país para atuar como guardiães 

voluntários. Sentir-se-iam seguros com um departamento de polícia em sua cidade 

que não tivesse oficiais pagos, mas sim dependesse de voluntários para enfrentar 

sempre que houvesse um assassinato?" Ken Keyes Jr.  Comunidade planetária, 1992  

 "O exército do amanhã não será o Exército Vermelho ou o Exército dos 

Estados Unidos. Se houver paz, esta será assegurada por uma força multinacional 

que monitore os afastamentos ao fogo e às eleições, e que proteja os direitos 

humanos. Estes serão os Cascos Azuis da O.N.U. A opinião americana é totalmente 

receptiva para o sustento da paz por parte da O.N.U." Editorial do Washington Post  

em 1992  

            SOCIEDADE INTERNACIONAL E MUDANÇA DE ESTRUTURA   

 "A humanidade estará eternamente agradecida ao estadista que estabeleça 

uma nova estrutura de sociedade internacional."    

Theodore Roosevelt (1858-1919),  presidente dos EUA 1901-1909. De seu discurso de 

aceitação do Prêmio Nobel da Paz 1906  



 "A pretensão dos governos, de determinar um mundo do futuro sobre a base 

das atuais estruturas da sociedade internacional, não fará mais que estender a esse 

futuro o mundo do presente. Até a idéia de um governo mundial único se apóia nas 

mesmas estruturas; os políticos acreditam que esse governo será a solução, mas de 

nada servirá quando será emergente das estruturas políticas e econômicas existentes. 

A criação de uma nova estrutura de sociedade, é a chave do único êxito possível. Uma  

sociedade mundial interestadual e não "internacional"; mais próxima à "Grande Nação 

Arco Íris" que a uma união de nações. Porque mais fácil que unir nações, é desfazê-

las primeiro para, já sem o estorvo que o conceito de nação representa, ver como os 

motivos de desunião desaparecem, sem necessidade de ter que unir aos povos: a 

união dar-se-á por si. As estruturas de governo são as que separam os povos, não as 

diferenças culturais, folclóricas. As fronteiras das nações são produtos de poderes 

políticos que fixaram limites, e quando essas estruturas de poder desaparecerem, com 

elas os limites diluir-se-ão; os povos fundir-se-ão, combinando a conservação de sua 

diversidade cultural, com um intercâmbio constitutivo de uma cultura global. Assim 

como as fronteiras, desvanecer-se-ão outros dois fatores separatistas inventados 

pelos governos dos países: o orgulho nacionalista e a soberania, absurdos 

insustentáveis para os povos quando estes sejam convertidos em Estados de uma 

união mundial da comunidade humana." Comandante Clomro, "De Nações Unidas a 

Humanidade Unida sem nações", mensagem aos "Voluntários da ONU" (ONG, sede 

mundial no México, julho de 2001).  

                                               GOVERNO MUNDIAL   

 "Porque me submergi no futuro,   

 Até onde o olho humano podia ver:   

 Vi a Visão do mundo   

 E todas as maravilhas que haveria…   

 Até que o tambor da guerra deixou de bater   

 E as bandeiras de batalha foram arriadas   

 No Parlamento do homem,   



 A Federação do Mundo."   

Alfred, Lorde Tennyson,   "Locksley Hall" , 1842   

 "Represento um partido que ainda não existe: a civilização. Esse partido 

conquistará o século XX. Sairão dele, primeiro, os Estados Unidos da Europa, e logo, 

os Estados Unidos do Mundo." 

Victor Hugo (1802-1885), poeta, novelista e dramaturgo francês  

 "Uma federação de toda a humanidade, junto com os meios suficientes de 

justiça social que garanta os cuidados médicos, a educação e uma igualdade de 

oportunidades, significaria tal liberação e aumento da energia humana como para abrir 

uma nova fase na história humana."    

H. G. Wells (1866-1946),  escritor e filósofo político inglês.  

 "O desejo de paz da humanidade só pode realizar-se com a criação de um 

governo mundial."   

 "Não existe outra salvação para a civilização, nem sequer para a espécie 

humana, que a criação de um governo mundial."    

Albert Einstein  

 "O governo mundial não é ''o objetivo final'', e sim uma necessidade imediata. 

De fato, faz falta desde 1914. As convulsões das décadas passadas são claros 

sintomas de um sistema político morto e em decomposição."    

Emery Revê,  The Anatomy of Peace, 1945  

 "A menos que algum governo supranacional efetivo possa estabelecer-se, 

conseguindo que entre em ação imediatamente, as possibilidades de paz e de 

progresso humano são sombrias e duvidosas."    

Winston Churchill (1874-1965),  primeiro-ministro britânico 1940- 1945, 1951-1955,  

Prêmio Nobel de Literatura 1953  

 "Faz muito que acredito que a única forma de alcançar a paz é por meio de um 

Governo Mundial."    

Sri Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964),  primeiro-ministro da Índia 1947-1964  

 "Está claro que nenhuma dificuldade na forma de estabelecer um governo 



mundial pode equiparar-se ao perigo de ter um mundo sem governo."    

Carl Van Dourem,   The Great Rehearsal  

 "Nossa família mundial de vários milhares de milhões de indivíduos em um 

pequeno planeta no insondável universo e na eterna corrente do tempo… esse é o 

desafio central do governo futuro da Terra.   

 "É estranho: a gente não pode imaginar nem por um momento uma casa, uma 

cidade, uma escola, uma empresa, uma fábrica, uma granja, uma instituição, uma 

religião ou uma nação sem um cabeça de família, um reitor, um diretor, um 

administrador ou um governo. Sem embargo, aceitamos facilmente que o mundo 

esteja sem um! Portanto, não deveria nos surpreender que haja tantas guerras, atos 

de violência e crise globais neste planeta."    

Robert Muller, antigo assistente do secretário geral da O.N.U. durante 38 anos,  

chanceler da Universidade para a Paz, de São José da Costa Rica  autor de Planet of 

Hope  

 "Há suficiente maldade na gente para fazer que um governo federal mundial 

seja necessário, e há o suficiente bem na gente para fazê-lo funcionar."    

Fonte desconhecida  

 "O Governo Mundial não só é possível, é inevitável; e quando chegar, apelará 

ao patriotismo mais verdadeiro, em seu único sentido, o patriotismo dos homens que 

amam suas heranças nacionais com tanta profundidade que desejam preserva-las em 

segurança para o bem-estar comum."    

Peter Ustinov (1921- ),  ator, escritor, produtor e diretor de cinema inglês  

 "Se um comitê divino ou extraterrestre de peritos em direção planetária 

visitasse nossa Terra, não acreditaria o que seus olhos veriam.    

 - Estão loucos! - exclamariam - Esta não é maneira de administrar um planeta! 

Damo-lhes a qualificação mais baixa de todo o universo em direção planetária.   

 Nós os olharíamos surpreendidos, perplexos pela veemência de seu ataque.   

 - Olhem o que estão fazendo! - acrescentariam com suavidade e pena - Se 

lhes demos um dos planetas mais formosos do cosmos: um dos estranhos lares 



celestiais, situado à distância adequada do sol, cheio de maravilhosas formas de vida. 

É um planeta vivo com uma atmosfera, terras férteis, águas e oceanos. É vibrante e 

interdependente, com elementos que estão entrelaçados da maneira mais 

maravilhosa. Uma verdadeira jóia no universo. E olhem o que têm feito com ele:   

1. Dividiram esse planeta em 160 fragmentos territoriais separados ao azar: sem 

nenhuma lógica geográfica, ecológica, humana ou qualquer outra. Todos esses 

fragmentos são soberanos; quer dizer, cada um considera a si mesmo mais importante 

que o planeta e o resto da humanidade.   

2. Armaram esses fragmentos até os dentes com o fim de defender a assim chamada 

"integridade". Freqüentemente roubam terras de seus vizinhos.   

3. Deixaram que duas das três partes maiores deste quebra-cabeça internacional 

enchessem a superfície e o interior da Terra, as águas, os oceanos, os ares e, 

amanhã, o espaço e as estrelas, com aparelhos nucleares capazes de destruir a maior  

parte da vida neste planeta.   

4. Deixaram que tiranos ególatras aniquilassem a vida com gás venenoso.   

5. Pusseram a trabalhar seus melhores cérebros para desenhar maneiras mais 

eficazes de matar… em vez de pensar em melhores formas de alimentar o corpo, a 

mente e o espírito.    

6. Gastam enormes quantidades de dinheiro em cada um destes territórios soberanos, 

e quase nada em proteger e satisfazer as necessidades do planeta em sua totalidade. 

Nem sequer dispõem de um orçamento planetário! Que aberração!    

7. Deixam que muitos de seus cientistas, industriais, planejadores, construtores, 

promotores, comerciantes e militares destruam progressivamente os recursos 

fundamentais de seu planeta, de modo que dentro de poucas décadas converter-se-á 

em um lugar impossível para viver… e morrerão como moscas.   

8. Educam a seus filhos como se cada um desses territórios fosse uma ilha autônoma 

flutuando em um oceano… em vez de lhes ensinar sobre o planeta, que é seu lar, e 

sobre a humanidade, que é sua família.   

 Teriam uma larga lista de queixa: o abismo entre os ricos e o s pobres, entre os  



bem alimentados e os famintos; a violência sob tantas formas; as drogas 

autodestrutivas; o envenenamento radiativo e químico do planeta; a desumana cobiça 

pelo dinheiro e o poder, sem importar o dano que cause a outros seres humanos e 

animais; a violação por parte dos estados dos direitos humanos; os refugiados; as 

torturas; os meninos abandonados; as pessoas sem lar; a ausência de uma filosofia de 

vida, de ética, de moral planetária; uma juventude sem ideais; a informação falsa por 

parte dos meios de comunicação e dos governos; os monopólios abusivos e a 

imaginação ilimitada de revestir a nossa própria nação ou grupo com todas as virtudes 

possíveis enquanto, ao mesmo tempo, denegrimos e dividimos outras nações e 

grupos.   

 Poderíamos oferecer muitos argumentos para explicar como chegamos até 

aqui: nossa história variada; o fato de que as atuais nações-estados são o resultado 

de conquistas, assassinatos, roubos, invasões, guerras e matrimônios; o recente 

descobrimento, faz só 500 anos, que somos um globo girando ao redor de seu sol em 

vez do contrário; a carência de dados globais, até que nasceram as Nações Unidas e 

seus órgãos especializados; uma inexperiência total em direção planetária; a ausência 

de qualquer precedente; a novidade das crises, desafios e problemas globais ante os 

quais reagimos como meninos que estão queimando os dedos; uma primeira 

organização mundial muito débil, mal-entendida, usada como cabeça de turco por 

seus amos, que monopolizam todos os recursos fiscais do planeta; a fé em valores e 

ideologias obsoletos; a multidão de idiomas, culturas, crenças e religiões que 

herdamos do passado; e assim por diante.   

 Os extraterrestres responderiam:   

 - De acordo. Têm circunstâncias atenuantes devido a sua história e lenta 

evolução. Mas isto já durou muito. Dispõem até o ano 2000, a data de entrada em seu 

próximo milênio. Sentem-se. Pensem. Reúnam seus melhores cérebros. Consultem 

seus povos. E façam um programa para um melhor sistema de direção planetária. 

Felizmente, têm a sua disposição muitos recursos excelentes.   

 "O último é da Comunidade planetária, um livro de Benjamin Ferencz e Ken 



Keyes. Comunidade planetária nos parece um bom ponto de partida. Este livro formula 

a seguinte pergunta fundamental: Qual seria o destino dos Estados Unidos se cada 

um de seus cinqüenta estados fosse soberano e possuísse um exército, uma armada 

e uma força aérea, um presidente, um Tribunal Supremo, um Departamento de 

Estado, um hino nacional, uma bandeira nacional, dias festivos e um Congresso? O 

que aconteceria se o governo dos Estados Unidos fosse uma espécie de Nações 

Unidas sem soberania; sem poderes legislativos, executivos, judiciais e fiscais, 

incapaz de criar leis ou de tomar decisões, podendo só fazer recomendações e 

exortações? Exclamariam: "O que caos indescritível seria!" Bom, pois esse é 

exatamente o estado de seu planeta dividido em 160 peças!"    

Robert Muller  Prólogo do livro Comunidade Planetária (Ferencz-Keyes)  

 "Com o fim de fazer da O.N.U uma organização mais efetiva na era nuclear, 

devem entender com claridade as diferenças entre a O.N.U. de hoje em dia e a 

Federação Mundial que necessitamos para o manhã. Assim como os termos 

"Confederação" e "Federação" resultaram confusos em 1787 aos delegados de 

Filadélfia, não estamos acostumados a compreender seu significado atual. A 

Associação Federalista Mundial, em seu opúsculo Nós, o Povo, ajuda-nos a clarificar 

as diferenças cruciais entre uma liga ou confederação e uma federação ou união:  

- Em uma liga ou confederação (como a O.N.U.), cada estado faz o que lhe agrada 

sem importar as conseqüências para o conjunto; em uma federação ou união (como 

os EUA), cada estado aceita algumas restrições para a segurança e bem-estar do 

conjunto.   

- Em uma liga, o corpo central só é uma sociedade de debate, sem autoridade para 

controlar o comportamento pernicioso dos indivíduos; em uma federação, o corpo 

central promulga leis para amparar o conjunto e julga os indivíduos que as 

quebrantam.   

- Em uma liga, qualquer ato de cumprimento se tenta unicamente contra estados 

membros; em uma federação, o cumprimento das leis está dirigido contra os 

indivíduos que quebrantam as leis.   



- Em uma liga, os conflitos entre os membros continuam sem cessar, dando como 

resultado uma custosa carreira armamentista e guerras; em uma federação, os 

conflitos entre os estados se solucionam no parlamento e nos tribunais federais.   

- Em uma liga, a lealdade ao estado supera a lealdade à comunidade maior; em uma  

federação, a lealdade a cada estado está equilibrada por uma lealdade à comunidade  

maior.   

 Uma Constituição Mundial para a Federação da Terra foi redigida pela World 

Constitucion and Parliamente Association, dirigida pelo Phillip Isely de Lakewood, 

Colorado. Existem muitas maneiras de reformar a O.N.U. com o fim de dar ao mundo 

leis internacionais obrigatórias, um tribunal de justiça internacional que seja de 

cumprimento obrigatório e um ramo executivo que imponha a lei com sanções 

econômicas efetivas e uma força militar internacional que substitua os exércitos, 

armadas e as forças aéreas nacionais.   

 Nos últimos séculos, houve um despertar gradual à importância da lei 

internacional que possa superar as paixões militares das 160 nações separadas que 

há ao redor do globo. Provamos tribunais mundiais e descobrimos que funcionam se 

assim o queremos. Estabelecemos organizações internacionais como a Sociedade de 

Nações e as Nações Unidas. Cada uma delas foi um passo adiante.   

 Todos esses experimentos, provas, intentos e esperanças foram passos 

importantes na ascensão da escada do crescimento internacional para completar a 

governabilidade de nosso mundo. Agora temos o glorioso desafio de criar uma paz e 

prosperidade duradouras reformando as Nações Unidas para as converter em uma 

república mundial."   

 "Inclusive aqueles que, regidos pela lógica da história ou a eloqüência dos 

acontecimentos atuais, vêem a importância de um governo mundial, é possível que 

movam as cabeças e digam: "Claro que o governo mundial é o objetivo. Mas não 

podemos estabelecê-lo de repente. Devemos avançar passo a passo."   

 Essa visão passa por cima a imediata urgência do problema criado pela 

introdução da fissão atômica na guerra. Agora já não existe um primeiro passo para o 



governo mundial. O governo mundial é o primeiro passo, que se deve dar antes de 

que possamos enfrentar nossos problemas, tanto econômicos como sociais. Estes 

problemas continuarão existindo, mas o estabelecimento do direito em vez dos 

tratados entre as nações é essencial se é que vai existir algum marco dentro do qual 

se possam atacar tais problemas…" Benjamin Ferencz, Comunidade planetária   

                                          LEGISLAÇÃO MUNDIAL   

   "Sinto que estamos sendo empurrados incansavelmente para esse caminho: 

necessitamos um estudo novo com o propósito de criar uma assembléia mundial 

escolhida diretamente pelos povos do mundo, como um todo, ante os quais os 

governos que formaram as Nações Unidas são responsáveis e que, de fato, 

estabelecessem as leis mundiais que eles, os povos, então aceitarão e estarão 

moralmente obrigados e desejosos de cumprir. Estou disposto a me sentar com 

qualquer que seja, de qualquer partido e qualquer nação, para tratar de criar uma 

franquia ou uma constituição para uma assembléia mundial, com um objetivo 

limitado… o da paz"     

Ernest Bevin (1881-1951)  trabalhista britânico,  discurso na Câmara dos Comuns em 

23 de novembro de 1945.  

 "Como cidadãos do acordo humano… temos o direito de exigir que as nações 

se submetam à lei entre si, tal como elas requerem que os cidadãos se submetam à lei 

dentro das nações. Temos o direito de exigir que as Nações Unidas se convertam na 

fonte de lei mundial, substituindo o comportamento irracional, irresponsável e violento 

das nações, com métodos disciplinados e viáveis para garantir uma paz justa e 

criativa."   

Norman Cousins,  presidente da Associação Federalista Mundial,  autor de Anatomy of 

an Illness  

 "Devemos criar uma lei global e uma imposição de tal lei à medida que 

proibirmos a guerra global e as armas."   

 "Buscamos reforçar as Nações Unidas, ajudar a solucionar seus problemas 

financeiros, fazer que seja um instrumento mais efetivo para a paz, convertê-la em um 



genuíno sistema de segurança mundial: capaz de resolver as disputas sobre a base 

do direito, de garantir a segurança dos grandes e pequenos, e de criar condições sob 

as quais por fim se possam abolir as armas. Isso requererá um novo esforço para 

alcançar um direito mundial."     

John F. Kennedy (1917-1963),  presidente dos Estados Unidos 1961-1963  

 "Temos uma eleição. A humanidade pode aprender a dirigir os riscos de viver 

junto sob um sistema de lei ou pode preparar-se para morrer unida sob o sistema de 

guerra."   Myron W. Kronisch,   Campanha para a Reforma da O.N.U.  

 "A federação mundial é uma idéia que não morrerá. Mais e mais pessoas 

começam a compreender que a paz deve ser algo mais que um interlúdio se 

queremos sobreviver; que a paz é um produto da lei e a ordem; que a lei é essencial 

se a força das armas não vai governar o mundo."    

William O. Douglas,  antigo presidente do Tribunal Supremo dos EUA   

 "Devemos estabelecer uma regra legal, uma regra mundial de lei. Temos que 

compreender que o mundo necessita de um policial que sirva aos interesses de toda a 

humanidade."    

Ramsey Clark  Antigo fiscal general dos EUA   

 "A comunidade internacional deveria apoiar um sistema de leis que 

regularizasse as relações internacionais e mantivesse a paz da mesma maneira que a 

lei governa a ordem nacional."   Papa João Paulo II  

 “Os Governos dos países em desenvolvimento que procuram reduzir, o estado 

alto de sua sociedade, benefícios comerciais no mercado mundial mediante o trabalho 

infantil, a inescrupulosa destruição do meio-ambiente e salários de fome que só se 

podem impor mediante a repressão aos sindicatos, praticam a rapina dos recursos 

humanos e naturais de suas nações. Se a Organização Mundial do Comércio, OMC, 

impussesse sanções a tais países, cujos governantes violam de forma demonstrável - 

e confirmada pelas autoridades da ONU - direitos fundamentais democráticos e 

econômicos, as elites do sul, em sua maioria anti-democráticas, ver-se-iam forçadas a 

impulsionar uma política de desenvolvimento que realmente fizesse avançar seus 



povos.”   Hans Peter Martin e Harald Schumann,  A Armadilha da Globalização  

 "O exercício de algumas nações-estados de seu ainda ilimitado direito a mentir, 

assassinar, aterrorizar e liberar guerras, justificando essas ações em nome da 

''segurança nacional'', faz que muitos se desesperem pelo futuro de nosso planeta. 

Sem embargo, existe uma solução a esse problema de anarquia mundial: um sistema 

de segurança comum para todas as nações, sob leis obrigatórias."    

Myron W. Kronisch, Campanha para a Reforma da O.N.U.   

 "...a espécie humana provou tudo, salvo quão único funcionará para manter a 

paz e preservar a ecologia: substituir a anarquia internacional do "Selvagem Oeste" 

por um direito internacional."   

 "Para nosso bem-estar futuro, devemos criar uma visão de mundo segundo 

direito. Resulta um ato nobre opor-se à agressão, e inclusive empregar a força de 

maneira legal e autorizada pelas Nações Unidas do mundo."   

Ken Keyes Jr.,  Comunidade planetária, 1992  

 "Durante séculos provamos todo tipo de organizações internacionais, e ainda 

insistimos em que uma ordem mundial viável se construa de acordo com uma Carta de 

Direitos e sem uma Carta de Deveres. A Carta de São Francisco, longe de explicar a 

causa da catástrofe mundial e de indicar o caminho para a liberdade real, de novo 

prova à humanidade a miragem da paz entre estados soberanos por meio de 

tratados."   

 "Os membros de uma sociedade só estão preparados para submeter-se a uma 

coisa: a lei. Tal lei é inexistente entre as nações. Jamais existiu entre as relações 

internacionais. Foi excluída da Sociedade de Nações e da Organização das Nações 

Unidas.   

 "Todas as nações da Terra podem ser protegidas por uma constituição 

internacional, onde haja um congresso internacional que aprove leis, um tribunal 

internacional que aplique tais leis e um ramo executivo internacional que as faça 

cumprir. Nossos representantes no congresso mundial nos protegerão de uma forma 

que hoje resulta impossível. Podemos alcançar nossa "comunidade planetária" através 



dos Estados Unidos do mundo… tal como estabelecemos nossa nação por meio da 

Constituição dos Estados Unidos da América."  

Benjamin Ferencz, Comunidade planetária, 1992  

 APOIO FUNDAMENTAIS PARA UMA CONSTITUIÇÃO MUNDIAL   

   1. Uma Carta de Direitos.   

    2. Uma legislatura escolhida pelo povo para que promulgue leis mundiais.   

   3. Um tribunal mundial que interpele tais leis, com uma jurisdição obrigatória sobre 

as disputas mundiais.   

    4. Um ramo executivo civil com o poder de fazer cumprir aos indivíduos as leis 

mundiais.   

    5. Um sistema de controle e equilíbrio para impedir o abuso do poder por parte de 

qualquer ramo do governo mundial.    

    6. O controle de todas as armas de destruição maciça por parte do governo 

mundial, com o desarmamento de todas as nações, sob uma cuidadosa inspeção, até 

chegar ao nível requerido para a política interna.   

    7. Um poder limitado e muito bem definido para impor impostos que sustentem 

aquelas funções necessárias para a paz mundial e a solução dos problemas que 

afetem, em um grau vital, o bem-estar de toda a humanidade.   

    8. Razoáveis cláusulas para emendas.   

   9. A participação no governo federal mundial tem que estar aberta em todo momento 

à todas as nações.   

   10. Todo o poder que não seja expressamente delegado ao governo mundial tem 

que ser reservado para as nações e seus povos, deixando que, assim, cada nação 

escolha seus próprios sistemas políticos, sociais e econômicos.   

 Outras constituições foram redigidas por outras organizações. A forma 

definitiva deveria tirá-la uma convenção constitucional internacional.    

Do Movimento Americano para um Governo Mundial,  One World Trade Center,  Suíte 

7967, Nova Iorque  NY 10048  

                                       NACIONALISMO E SOBERANIA   



 "A causa primitiva de todos as desordens radica nos diferentes governos de 

estado e na tenacidade desse poder que impregna a totalidade de seus sistemas."    

George Washington (1732-1799), comandante em chefe do Exército Continental 

(1775-1782)  Presidente da Convenção Constitucional (1787)  Presidente dos Estados 

Unidos (1788-1797)  

 "Os estadistas e o povo que riscaram a Constituição sentiam que era 

necessário, que muitos dos direitos de soberania, que por esse então, possuíam os 

estados, cedessem ao Governo Central…"    

Roger B. Taney, Presidente do Tribunal Supremo dos EUA   

 "A ciência tem feito que a soberania nacional ilimitada seja incompatível com a 

sobrevivência humana. Agora, as únicas possibilidades são: um governo mundial ou a 

morte."    

Bertrand Russell (1872-1970), filósofo e matemático britânico, prêmio Nobel de 

Literatura 1950 

 "Com todo meu coração, acredito que o atual sistema mundial de nações 

soberanas só pode conduzir à barbárie, a guerra e a desumanidade."   

 "Portanto, a política externa de cada nação tem que ser julgada em cada ponto 

por uma consideração: conduz a um mundo de direito e de ordem ou nos devolve de 

novo à anarquia e a morte?"   Albert Einstein  

 "A causa real de todas as guerras foi sempre a mesma… Guerras entre grupos 

de homens que começam a formar unidades sociais sempre acontecem quando certas 

unidades - tribos, dinastias, igrejas, cidades, nações - ostentem um ilimitado poder 

soberano. As guerras entre essas unidades sociais cessam no momento em que o 

poder soberano é transferido delas a uma unidade maior ou alta… A questão não 

radica na "rendição" da soberania nacional. O problema não é negativo e não está em  

entregar algo que já temos. O problema é positivo, e é criar algo do que carecemos, 

mas que necessitamos de forma imperativa: a extensão da lei e da ordem a outro 

campo de associação humana que, até agora, permaneceu irregular e em anarquia."   

Emery Reves,  The Anat omy of Peace, 1945  



 "O Reino de Deus inaugurará um mundo, que será um no qual se 

compreenderá - politicamente falando- que a humanidade, como um todo, é de muita 

maior importância que qualquer nação única; isso constituirá uma nova ordem 

mundial, construído sobre diferentes princípios do passado, e no qual, os homens 

levarão a visão espiritual ao interior de seus governos nacionais. O que necessitamos 

ver sobretudo - como um resultado de maturidade espiritual- é a abolição daqueles 

dois princípios que têm feito tanto dano ao mundo, e que podem resumir-se em duas 

palavras: Soberania e nacionalismo." Alice Bailey, Problemas da Humanidade, 1947  

 "Parece evidente que o esforço dos Estados por obter a segurança, cada um 

através de sua própria soberania, nas atuais condições de interdependência 

econômica e técnica militar, traz perigo à soberania de muitos, e é hostil à segurança 

de todos".  Quincy Wright,  A Study of War, 1964  

 "A existência no mundo moderno de 150 nações-estados é um fato obviamente 

importante, que deve levar-se em conta na educação para o entendimento mundial. 

Neste capítulo sustentaremos que uma definição do nacionalismo e a compreensão de 

sua dinâmica mediante comparações entre diferentes tipos de nações são condições 

essenciais para a modificação de suas afirmações de soberania, que se não forem 

modificadas apresentarão um obstáculo insuperável para o lucro da ordem mundial. 

Entende-se por nação-estado uma forma de organização sócio-política que apareceu 

na Europa durante o século XV, manifestou-se em outras partes do mundo em 

diversos tipos de imperialismo, e no século XX proliferou por todas parte no mesmo 

momento em que se converteu em um anacronismo, ao menos em sua estrutura e 

intenção originais."    

James L. Henderson, Education for World Understanding, cap III "Exercícios em 

nacionalismo comparado", 1968  

 "As instituições supra-nacionais efetivas requerem que os países sacrifiquem 

suas medidas de soberania nacional. O sistema internacional existente apoiado na 

competência, o conflito e o domínio das superpotências não trabalhará da mesma 

maneira por muito tempo. Deve ser substituído por uma nova ordem mundial, apoiado 



na cooperação e o sentido da comunidade."    

Lester Brown, membro e fundador do Conselho de Relações Exteriores, presidente do 

Worldwatch Institute  World Without Borders  

 "O estado nacional soberano em sua forma atual é um anacronismo, 

encadeado a suas preocupações e ambições tribais, incapaz de transcender os 

interesses nacionais a favor do interesse humano."    

Norman Cousins,  presidente da Associação Federalista Mundial,  autor de Anatomy of 

an Illness  

 "Deploramos a divisão da humanidade em fundamentos (territórios) 

nacionalistas. Alcançamos um ponto crucial na história da humanidade, no qual a 

melhor opção é transcender os limites da soberania nacional e encaminhar-se à 

construção de uma comunidade mundial… um sistema de legislação mundial e ordem 

mundial apoiada em um governo federal transicional." O Manifesto Humanista II, 1973  

 "A velha ordem está em decadência. O Nacionalismo deve ser visto como uma 

enfermidade social perigosa. Uma nova visão requer a fim de planejar e dirigir o futuro, 

uma visão global que transcenda sobre os bens nacionais e elimine o veneno das 

soluções nacionalistas. Uma nova Constituição é necessária. Não existe outro meio 

possível."    

Arthur S. Miller, The Secret Constitution and the Need for Constitutional Change (1987) 

 "Para alcançar o governo mundial é necessário tirar das mentes dos homens 

seu individualismo, a lealdade às tradições familiares, ao patriotismo nacional, e aos 

dogmas religiosos"    

Brock Chisolm,  diretor da OMS,  publicado no SCP Journal, Berkeley, verão de 1991  

 "Apoiar a "paz" nas decisões unânimes de um certo número de governos 

nacionais soberanos - na atualidade, nas decisões unânimes das cinco maiores 

potências militares-  significa cair em um sonho."   

 "Deve ficar fim à glorificação da matança e a violência. Aos jovens não se deve 

ensinar a matar pelos velhos lemas (''Com ou sem razão, meu país; mas com ou sem 

razão, meu país.''). Os meninos devem aprender que é muito mais nobre viver pela 



humanidade que morrer pela glória de um governante, nação ou seita determinados. 

Os chefes de estado que venham de visita poderiam ser recebidos com canções e 

flores em vez da tradicional salva militar de vinte e um disparos."    

Benjamin Ferencz, Comunidade planetária, 1992  

 "Esta nova ordem mundial está ameaçada por novas e ferozes reclamações de 

soberania e nacionalismo que escavam a coesão dos Estados mediante brutais 

conflitos étnicos, sociais, culturais ou lingüísticos. Passou já o tempo da soberania 

absoluta e exclusiva. É trabalho dos atuais chefes de Estado entendê-lo, e achar um 

ponto eqüidistante entre os requisitos de um mundo cada vez mais interdependente."    

Butros Butros-Ghali (1922- ), político e diplomático egípcio, Secretário Geral da ONU 

1992-1996 "Agenda para a paz: diplomacia preventiva, forja e manutenção da paz" , 1º 

de julho de 1992  

 "A globalização, em seu conceito ideal como homogeneizadora de cultura e de 

ordem econômica, em mãos dos capitalistas das nações e dos capitalistas "sem 

nação" da economia, produz justamente o contrário do que se apregoa, e ante isso a 

regionalização, a localização e o nacionalismo são defesas necessárias. Em um 

mundo que pretende unir nações da maneira inadequada, terá que levantar até mais 

as barreiras contra o antinacional que de fora pretende debilitar e explorar os países. 

Preferível é esta divisão, a uma globalização déspota como a que a Organização 

Mundial do Comércio está gerando. Preferível um mundo desunido, a um mundo 

unificado para ser melhor dominado."    

Comandante Clomro,  mensagem a "Voluntários da ONU", sede mundial no México, 

julho de 2001  

                   NACIONALIDADE COMUM E PATRIOTISMO MUNDIAL   

 "Estou convencido de que o Grande Fazedor do Mundo desenvolverá de tal 

maneira que se converterá em uma só nação, de modo que já não sejam necessários 

os exércitos nem as armadas…"    

Ulysses S. Grant (1822-1885), presidente dos EUA 1869-1877  

 "Não se pode construir um sistema de paz sobre a base da coerção de governo 



a governo, porque é como tratar de construir um sistema cimentado na guerra. O único 

apoio para o sistema de paz é a criação de uma soberania com objetivos supra-

nacionais; isto é, a criação de uma nacionalidade comum, que esteja completamente 

por cima das diversas nacionalidades locais."    

Philip Henr e Kerr,  marquês do Lothian, discurso do Burge Memorial, 1935  

 "Nosso ideal é uma comunidade mundial de estados com sistemas políticos e 

programas exteriores apoiados no direito."    

Mikail Gorbachov, Discurso ante as Nações Unidas, como secretário geral do Soviet 

Supremo, 7 de dezembro de 1988  

 "Nosso patriotismo deve aumentar um passo a mais e abranger o nível 

internacional pelo bem de toda a humanidade. Se trabalharmos tão duro para 

promover uma república mundial tal como o fazemos para vender refrigerantes em 

cada país, podemos conseguir um mundo ordenado e livre da ameaça da guerra antes 

de que finalize este século." Benjamin Ferencz, Comunidade Planetária, 1992  

                              FRONTEIRAS E UNIDADE GEOGRÁFICA   

 "Não há fronteiras no verdadeiro planeta Terra. Nenhum Estados Unidos, 

União Soviética, China, Taiwan, Alemanha do Este ou do oeste. Os rios fluem sem 

impedimentos pelos campos dos continentes. Os persistentes mares - o pulso do mar- 

não discriminam; caem sobre todas as variadas costas da Terra."    

Capitão Jacques Yves Cousteau (1910-1997), marinho, oceanógrafo, explorador e  

documentarista de filme francês.  

 "A grande provocação dos 90… é o de salvar e melhorar a O.N.U. e fazer que 

se converta em uma agência capaz de subministrar justiça efetiva entre as nações. 

Mais até, em uma agência capaz de enfrentar o amplo espectro de problemas 

inerentes ao mundo que converteu-se em uma só unidade geográfica."    

Norman Cousins, presidente da Associação Federalista Mundial, autor de Anatomy of 

an Illness  

 "A nave estelar Terra dá saltos pelo espaço sem ninguém ao leme e com seu 

sistema vital deteriorando-se. Nós somos os passageiros. Mas também somos a 



tripulação. Somos os únicos que podem salvar a nave! E se formos salvar este 

planeta, seus problemas terão que tratar em nível planetário. Os problemas globais 

não respeitam as fronteiras nacionais: a poluição não conhece nenhuma 

nacionalidade."  "É Sua Terra"  Associação Federalista Mundial  

                ENTENDIMENTO MUNDIAL E O CONCEITO DE COMUNIDADE   

 "Possivelmente nosso objetivo possa ser definido em termos tais como os 

seguintes: a criação progressiva, entre os povos do mundo, de uma trama de 

convenções, atitudes, entendimentos e tolerâncias mútuas comparáveis com aqueles 

cuja operação assegura a ordem, a segurança, a coesão, o intercâmbio pacífico 

dentro de uma comunidade nacional. A palavra fundamental aqui é comunidade. Na 

verdade, uma exploração completa de seu significado pode brindar a chave para 

resolver todo nosso problema. Em efeito, é a essência da comunidade estendida a 

uma comunidade mais ampla, além dos limites das barreiras nacionais, a que 

fertilizará o chão de onde surgirá uma ordem moral. O processo já avançou em certa 

medida, pois do contrário não estaríamos agora falando seriamente da ordem 

mundial… Podemos dizer, então, que nossa tarefa é criar uma trama comunitária 

estendida de uma nação a outra em continuidade com uma trama do mesmo tipo geral 

dentro de cada grupo nacional."   

Sir Fred Clarke "Education and World Order" (International Affairs, Vol. 21, pág. 3, 

julho de 1941  

 "Só quando as nações se estancaram em um conflito a respeito da 

interpretação de um valor, ou na apresentação de objetivos antagônicos, 

compreendeu-se que a adesão a objetivos internacionalmente aprovados e métodos 

para alcançá-los não suprimira os sistemas locais de valores e os métodos tradicionais 

de longa data para fazer frente às disputas políticas."    

Adda S. Bozeman, Politics and Culture in International History, Princeton, U.S.A, 1960  

 "Esses "sistemas locais de valores de longa data" são as variáveis; os 

"objetivos internacionalmente passados" constituem as constantes, cujo 

reconhecimento é agora a condição necessária para a sobrevivência humana. A 



educação para o entendimento mundial consiste em educar os meninos com suficiente 

respeito pelas constantes necessárias para possibilitar a conservação criadora mas 

disciplinada das variáveis."   

 "(…) como assinala o diretor geral da UNESCO em sua introdução à História 

da Humanidade: Desenvolvimento Cultural e Científico, "o tema desta obra é o 

desenvolvimento gradual, em suas mais expressivas manifestações, da consciência 

do universal no homem."   

 O êxito da educação para o entendimento mundial depende de que "a 

consciência universal no homem" possa ser suficiente, ampla e desenvolvida."   

 "Posto que a sobrevivência da espécie humana depende do rápido 

estabelecimento de certo grau de ordem mundial, é mister criar agora os fundamentos 

educacionais deste. O que podemos ensinar a nossos filhos para ajudá-los a dominar 

os problemas que supõem a criação dessa ordem?   

 Um plano de educação semelhante para o entendimento mundial deve ser 

válido em qualquer rincão do globo, por muito que sua realização na prática deva 

variar segundo as exigências locais das pressões políticas, econômicas e culturais."   

 "A eleição que se apresenta ante a espécie é a sobrevivência como unidade ou 

a extinção como fragmentos atômicos. Nossa mensagem educacional deve ser, sem 

dúvida, o seguinte: que a prudência e o cálculo podem bastar para frear durante um 

tempo o chauvinismo e a rivalidade econômica, mas que só isto não obterá transmutar 

o interesse comum em comunidade, e que sem comunidade não pode haver uma paz 

mantida pela ONU. O fator essencial que deve acrescentar-se é a cura dessa 

dissociação psicológica que, como vimos, é a causa da incapacidade que tem a 

humanidade de insuflar a ONU uma adequada integração psicológica coletiva."   

 "De acordo com as premissas psicológicas adotadas neste capítulo, isso 

significa educar um número suficiente de homens e mulheres, os futuros funcionários 

públicos internacionais e guardiães da paz, para que reconheçam em si mesmos e em 

outros as constantes arquetípicas e suas variáveis periódicas no manejo dos assuntos 

mundiais, a fim de poder logo afirmar as versões dessas variáveis que são legítimas 



na tarefa de assegurar o surgimento de uma ordem mundial. Elas são: uma autoridade 

enraizada na instituição de um governo supranacional, que tenha obtido um equilíbrio 

entre os tons emocionais positivos e negativos das figuras paternas arquetípicas; uma 

imagem heróica composta dos atributos de homens e mulheres dedicados à solução 

dos problemas da alimentação e da população mundiais; um tratamento das funções 

inferiores dos homens, de suas sombras, não mediante a projeção, mas aceitando-as 

em si mesmos; uma ética do amor apoiada na santidade da relação "eu-você" e, 

finalmente, valores compartilhados derivados do reconhecimento comum daquilo que 

constitui o núcleo do ser do homem ou da mulher."    

James L. Henderson, Master of Arts e Doutor em Filosofia, especializado em história e 

política internacional, do Instituto de Educação da Universidade de Londres Education 

for World Understanding, 1968  

 "Embora o sentimento comunitário mundial esteja em crescimento, não chegou 

a um ponto em que o mundo constitua uma comunidade na qual possa operar um 

sistema jurídico e governamental supranacional. Deve distinguir interdependência, 

econômica e política, dos Estados e a constituição de uma comunidade. A 

comunidade sustenta-se, em parte, nas instituições políticas, mas as instituições não 

podem estabilizar-se, em primeiro lugar, sem um alto grau de espírito comunitário e 

sem que as pessoas "tenham aprendido a comunicar-se e compreender-se 

mutuamente" (Karl Deutsch, Nationalist and Social Comunication, pág. 65, 1953). Há 

uma diferença fundamental entre uma comunidade, no sentido positivo, e um interesse 

comum. Um interesse comum não impede por si mesmo as guerras."    

Philip Seed, The Psychological Problem of Disarmament Housmans, 1966  

 "Poderia dizer-se que a educação para o entendimento mundial consiste em 

transmutar o interesse comum em comunidade, tarefa que supõe a clarificação e a 

purificação de motivações subjacentes e, freqüentemente, até que não as revele, 

inconscientes." James L. Henderson, Education for World Understanding, 1968  

 "Vivamos... entesourando nossa diversidade cultural e folclórica, mas sem 

deixar que essas diferenças se convertam em fontes de instrumentos de ódio, divisões 



e guerras". Robert Muller  

 "Para ir decrescendo o número de habitantes dos centros urbanos super-

povoados, é necessário aumentar o número de pequenas comunidades em zonas 

despovoadas. Esse é um dos planejamentos que devem ter instrumentos em todo 

mundo para dar início a uma provável nova ordenação."   

 "Cada comunidade composta por representantes de cada cultura, de cada 

região, de cada continente, de cada raça."   

 "Um mundo que pudesse ter mescladas e não separadas por zonas as 

pessoas de distinta genética, nação ou cultura, não somente deveria ser um desejo, 

mas também um propósito."   

 "Um projeto de humanidade unida deve começar pelo mais elementar: reunir 

aos representantes de todas as raças e culturas para definir que classe de mundo 

queremos. Queremos um mundo no qual cada região seja um mundo à parte, com sua 

própria gente característica, ou queremos um mundo no qual qualquer população em 

qualquer rincão seja expoente de tudo."   

 "Um projeto de humanidade unida é difícil quando se tem em conta que há 

culturas cujos costumes e leis são francamente distintas ante um mesmo problema. O 

que em uma parte do mundo pode ser elogiável, em outra parte pode ser 

rigorosamente presidiário, proibido..."   

 "Além das subjetividades causadores de que se tome partido por uma opção 

ou outra, terá que estabelecer o que é objetivamente mais favorável para o 

aperfeiçoamento humano. E terá que ser rigorosamente restritos para desterrar toda 

ação, hábito e costume que mantenham os cidadãos em uma existência na qual 

retrocedam.  Estas decisões devem ser tomadas, porque não estamos falando de uma 

humanidade a ser armada com seus pedaços diversos, encaixados sem argamassa 

em um débil rejunte que possa rachar-se. Estamos falando de fabricar a argamassa 

para obter uma sólida e inquebrável união das diversas partes da humanidade, e essa 

argamassa é o projeto de uma rede mundial de comunidades com diversidade racial e 

cultural. Um projeto é uma argamassa, e a humanidade não está unida por argamassa 



alguma de valores e de planos, porque não teve projeto em sua origem, nem o está 

tendo ainda. Estamos em tempo de nos reunir, começar a projetar o que todos 

queremos deste mundo para o futuro; que tipo de futura humanidade nos propomos 

desenhar com um modelo único, já que a atual e a passada foram obra de desenhos 

fragmentários e conflitivos entre si. Quando estabelecermos que sociedade humana 

começaremos a elaborar, será viável a definição de que leis, que proibições e que 

liberdades deverão existir."   

 "Um dos problemas a confrontar é o da diversidade de crenças religiosas. Uma  

cultura planetária como a que se pretende para o projeto de comunidades multi-

culturais, poderá não dispor de uma religião (o qual terá que considerar se se tratará 

de uma falência ou de uma vantagem), mas o que sim deverá propiciar, é que os 

habitantes sejam instruídos no conhecimento de todas as crenças, mitologias, cosmo-

visões atuais e ancestrais, e doutrinas filosóficas a respeito da idéia de um Ser 

Superior, deidades, o universo e a existência. Uma comunidade cujos habitantes 

recebam um conhecimento diverso a respeito de religiões, terá opções que no mundo 

não se ofereceram, durante toda a história, aos habitantes das nações.   

 "Cada comunidade deverá contar com espaços nos quais os adeptos às 

diversas crenças possam levar a cabo suas práticas. E espaços nos quais se possa 

reunir os representantes dos diversos cultos, para que uns ensinem o seu e outros o 

aprendam. Também espaços neutros de convergência que possam receber adeptos a 

crenças distintas, como o universalista Templo da Boa Vontade, em Brasilia."   

 "Tratando-se de um projeto com fins solidários, estas comunidades deverão 

estar conformadas pelo equilíbrio de dois tipos de habitantes: os que mais ajuda 

necessitem, e os que mais ajuda possam brindar. Se os mais necessitados de 

assistência fossem compor a totalidade, a quase totalidade ou até a maior parte 

destas comunidades, elas terminariam sendo um fracasso, porque careceriam de 

material humano em condições de atividade plena e com recursos culturais, 

intelectuais e materiais necessários para a prosperidade da vida comunitária. No outro 

extremo, se a totalidade, a quase totalidade ou a maioria dos habitantes fossem ser 



destes últimos, a proposta seria elitista, possivelmente até com derivações racistas, 

considerando que certas raças têm mais facilidade que outras para o acesso à cultura 

e benefícios materiais. O justo equilíbrio estaria na combinação quantitativamente 

adequada, em duas metades, de representantes de ambas as situações ou realidades 

sociais. Caso se tratasse de comunidades nas quais todo habitante deverá trabalhar e 

produzir, estaríamos deixando fora os desnutridos, meninos e demais impossibilitados 

de efetuar trabalhos; seria uma proposta discriminatória. A idéia é que se brinde 

assistência a um determinado número possível de pessoas em tais condições, para 

que mais adiante, quando suas possibilidades físicas e mentais o permitam, integre-se 

a esses habitantes às atividades produtivas."   

 "Dependendo da topografia - preferivelmente plana-  deverá determinar que 

forma terá a comunidade: círculo, estrela, triângulo, hexágono, octógono, ou outras, 

poderão substituir o quadriculado em detrimento com que se veio simplificando o 

desenho urbanístico, enquadrando aos habitantes. Também as moradias com ângulos 

retos presas umas junto a outras e empilhadas umas sobre outras, comprimiram 

insanamente à população. A descompressão necessária expõe a necessidade de 

espaços amplos entre as moradias, que podem ser com jardins entre uma e outra, 

sem necessidade de paredes medianeiras ou alambrados para evitar a incursão dos 

vizinhos, porque se tratará de comunidades onde o respeito mútuo fará isto 

desnecessário. E quanto às formas quadradas com que Ocidente enquadrou 

inarmonicamente aos moradores das moradias, os ângulos retos poderão ser 

substituídos pelas curvas. Desenhos piramidais poderão servir a fins terapêuticos, 

rearmonizadores, energizantes, ou com fins de investigação. Arquitetos especialistas 

no Feng Shui (disciplina oriental para a criação de ambientes harmoniosos, para uma 

melhor integração entre as pessoas e seu habitat), poderão assegurar-se de que as 

construções sejam planejadas e levantadas em lugares e em formas mais adequadas 

às possibilidades de bem-estar de seus habitantes."    

Comandante Clomro, "Da ausência ao lucro de um projeto de humanidade unificada", 

2001  



NECESSIDADE DE INICIATIVA INDIVIDUAL E GRUPAL ANTE A INAÇÃO 

GOVERNAMENTAL    

 "Eu gosto de acreditar que, com o tempo, nós faremos mais que os governos 

em promover a paz. Certamente, acredito que desejamos tanto a paz que será melhor 

que um dia desse os governos se separem de seu caminho e deixem que a 

tenhamos."    

Dwight D. Eisenhower (1890-1969), comandante dos exércitos aliados na II Guerra 

Mundial e presidente dos EUA 1953-1961. Mensagem de 1959  

 "Primeiro, e acima de tudo, necessitamos uma democracia mundial, um 

governo desse planeta para o povo e pelo povo. Entretanto, o problema é tão colossal 

e sem precedentes que nem sequer uns poucos pensadores políticos se atrevem a 

considerá-lo. Sentem-se mais cômodos discutindo o número e força dos mísseis que 

se requerem para proteger os currais nacionais específicos. Como o governo e as 

instituições são tão lentos e se mostram tão hesitantes para fazê-lo, devemos 

constituir uma comunidade mundial por meio do compromisso e a ação individuais."     

Robert Muller   

    "Jamais duvidem de que um pequeno grupo de cidadãos precavidos e 

comprometidos possa mudar o mundo. Certamente, são os únicos que alguma vez  

hão conseguido."  Margaret Mijem (1901-1978), antropóloga americana  

 MILHÕES SE UNEM NA BATALHA POR UM PLANETA AMADO   

 Milhões de pessoas da nação e do mundo inteiro renovaram ontem a 

chamada as armas para um planeta em perigo com uma exuberante e agridoce 

celebração do Dia da Terra de 1990. 

 Uma quantidade estimada em 200 milhões de pessoas de 140 nações 

tomaram parte na maior demonstração fundamental da história. Gente comum fez de 

um lado as temerosas lembranças da confrontação da guerra fria para unir-se em 

vastas massas com o fim de entregar uma mensagem à seus líderes políticos. Em 

Kiev, um jovem sobrevivente do acidente soviético de Chernobyl levou um letreiro que 

dizia "Abaixo com a Radiação". Na Itália, 5.000 pessoas foram às ruas para protestar 



contra a fumaça que soltam os carros. Uma cadeia humana de 800 quilômetros 

estendeu-se pela França. "Realmente é necessário começar a salvar a Terra", disse 

Kathy Bernstein, 60 anos, em um festival em Chicago. "Estou aqui porque um 

indivíduo pode marcar a diferença", comentou Leslea Meyerhoff, 22 anos, em uma 

concentração em Los Angeles. Em Washington, 125.000 pessoas lotaram a Capital 

Mall, enquanto que em Nova York uma multidão de 750.000 entupiu o Central Park. 

Em Londres, Andrew Lees declarou: "Dará a clara mensagem aos políticos de que 

milhões de pessoas são conscientes dos problemas que enfrenta a Terra e o que é 

necessário fazer".     

Robert D. McFadden, New York Times, primeira página, 23 de abril de 1990  

 "Ninguém está seguro em um mundo sem governo, carente de um sistema 

legal internacional. Com freqüência, a atitude indiferente de nosso governo para os 

criminosos internacionais fracassa em proteger a sua família ou seu bolso em nosso 

mundo moderno e interdependente. Portanto, não podemos depender dos políticos 

para que nos ajudem a alcançar a comunidade planetária. Em geral, dedicam-se a 

proteger seus interesses separados de partido ou localidade tal como eles os 

percebem. Seus hábitos de pensamento tendem para o velho estilo de defesa: se 

quiser a paz, prepare-se para a guerra. Usualmente, cobrem-se em que a velha lei da 

selva do mais forte tem razão. Pensam em termos de letal em vez de legal para 

solucionar as disputas entre as nações."   

 "É hora de deixar de lado a esperança de que outros realizarão o trabalho por 

vocês. Podem fazer que suas vidas sejam as das Mães ou Pais Fundadores de um 

novo sistema mundial que garanta uma paz e riqueza permanentes num planeta Terra 

sustentável."   

 "Impossível", gritam aqueles que administram nossa atual geopolítica militar. 

Mas o mesmo ocorreu com a liberdade e a democracia na Europa do Este até 1989. 

Quando a gente sabe o que é que quer, fica de pé e o exige, nossos líderes seguem-

lhes. Têm poder porque nós, o povo, damo-lhes nosso poder."    

Ken Keyes Jr., Comunidade Planetária, 1992  



 "Chegou o momento de que impeçamos nossa própria aniquilação. 

Proclamemos o direito humano básico que pode servir como uma chamada para nos 

unir: Temos o direito de viver com dignidade em um meio ambiente sadio, livre da 

ameaça da guerra. Devemos estabelecer com força nosso direito humano básico de 

maneira que nossos líderes militares e políticos possam nos ouvir…"   

 "O primeiro passo para a comunidade planetária é o de fazer valer seu direito 

humano básico como ser humano que compartilha nosso planeta comum. Esperamos 

que alguém proclame o direito humano básico; seja assinada por todo cidadão 

preocupado pelo mundo. Deveria ser pregado nas paredes de seus escritórios e 

fábricas, estar visível em todos os lares, impressa em revistas, ensinada em cada 

escola e escrita no céu".   

 "No mundo atual de ritmo tão veloz, as pessoas tomam decisões importantes 

logo que dispõem de tempo para pensar. Como até agora os líderes dos governos 

foram incapazes de criar um mundo pacífico, depende de sua visão e de outras 

pessoas o empreender a ação para conseguir as reformas necessárias. Recordem, se 

o povo conduzir, os líderes seguirão."    

 "Seu compromisso pessoal com uma tarefa cotidiana para a comunidade 

planetária pode marcar a diferença entre a sobrevivência ou a aniquilação de nosso 

planeta. Na forma em que pensem em nossa comunidade mundial e suas próprias 

tarefas cotidianas serão advertidas… e inspirarão outras pessoas. Assim como  o ódio 

se transmite de pessoa a pessoa como um vírus, os sentimentos de uma comunidade 

planetária de compreensão, de cooperação genuína e preocupação também são 

contagiosos. Suas atividades vitais e suas energias podem inspirar a outros e, assim, 

multiplicar-se por mil à medida que cumprem seu compromisso cotidiano para nós e o 

mundo. Pensem globalmente… atuem localmente. Depende de nós! Podem habilitar-

se para interpretar seus papéis na salvação do mundo!  Os povos devem compreender 

o problema; eles devem decidir se quiserem a paz; eles devem impor sua vontade a 

seus representantes. Os atuais governos das nações-estados jamais levarão a cabo 

as mudanças institucionais requeridas."  



Benjamin Ferencz, Comunidade planetária, 1992  

 "As perspectivas de um governo planetário único que não faça outra coisa que  

lhe impor às nações regimes políticos e econômicos que piorem a situação, estão 

exigindo que se comece a trabalhar de abaixo para cima, quer dizer, dos cidadãos 

atuando comunitariamente, até o lucro de um certo grau de entendimento mundial. 

Porque esperar que chegue a solução de acima para baixo, é dizer, da O.N.U. aos 

povos, não está mau, mas não deve ser o único em que apostar o destino do mundo. 

As duas coisas são necessárias: cidadãos que assumam papéis ativos a nível 

comunitário, além de sistemas governamentais, e uma mudança na O.N.U., que a 

converta na voz e a lei dos povos ante seus respectivos governos."    

Comandante Clomro, Projeto O.H.U. "Princípios Fundamentais", Anexo-1, junho de 

2001  

 "A diferença entre o apocalíptico e o paradisíaco futuro que determinaremos, 

não é outra coisa que a diferença entre acreditar que milhares não podem contra um 

só indivíduo o poder de decidir guerras e morte, e saber que um só indivíduo lutando 

pela paz e a vida, pode contra milhares de capitalistas dominando o mundo. Se cada  

um de nós assume sua condição de ser esse indivíduo que tanto pode, multiplicado 

por todos os que seremos, nosso poder de obter o milagre não será milagre algum."    

Comandante Clomro, "O poder de um", setembro de 2001  

 "Toda verdade passa por três etapas. Primeiro, é ridicularizada. Segundo, 

recebe uma oposição violenta. Terceiro, é aceita como óbvia."    

 Arthur Schopenhauer (1788-1860), filósofo alemão  

 "Há uma coisa que é mais forte que todos os exércitos do mundo e é uma idéia 

que já a chegou o seu momento."    Victor Hugo   

                    O ATAQUE AOS EUA E O FUTURO DA O.N.U.   

                    NO "NOVA ORDEM" DE UM MUNDO SEM LEI  

 O impacto emocional da operação terrorista contra objetivos nos Estados 

Unidos, conduziu diversos analistas a estabelecer uma nova linha divisória na história 

da nação, e até do mundo: "o começo de uma nova era", "o estabelecimento de uma 



nova ordem internacional", diante da dimensão da vulnerabilidade sob as 

possibilidades operativas do terrorismo. Mas  esse quadro descritivo da situação não é 

mais que reflexo do sincronismo com os acontecimentos, mostrado por um povo e um 

governo dormindo em seus louros da onipotência dos que nem Vietnam, nem as 

sacudidas de Oklahoma e do atentado do 93 contra as torres gêmeas, alcançaram 

para fazê-los despertar à realidade.  

                                                 "RISCO CALCULADO"   

 Para os americanos que subestimaram ao inimigo e que superestimaram o 

efêmero e vulnerável acreditando-o eterno, o choque emocional do  ataque com 

aviões seqüestrados faz-lhes ver - fora de tempo, porque o aviso tiveram desde que 

Hussein chamou a "guerra Santa" mediante atentados terroristas em todo mundo - que 

a ameaça exigia precauções. Porque para frustrar atentados não alcança com o 

Steven Segall, Kurt Russell e Bruce Willis; os heróis norte-americanos que Hollywood 

vende à nação e ao mundo, não são acreditados nem para seus compatriotas. A 

insegurança esteve cruzando o espaço aéreo americano, sem que aviões e 

passageiros tivessem sua sorte assegurada em outra coisa que não fosse a decisão 

de fundamentalistas de abordar ou não um vôo. Em plena era das armas eletrônicas, 

basta tomar por assalto com facas um jato, para convertê-lo em um míssil tripulado. 

Não é difícil passar pelos controles de aeroportos uma navalha de acampamento, 

facas e tesouras (elementos suficientes para empregar a bordo como armas) sem que 

os mecanismos de detecção notem (à minha experiência pessoal remeto-me). O "risco 

calculado" de dar aos passageiros tanto margem à manobras, no máximo, podia supor 

a busca de soluções uma vez consumado o seqüestro de uma aeronave, ou seja: 

acessar às demandas dos terroristas ou lamentar uma tragédia. Vigilância armada nos 

aviões, para que? Recentemente, agora sim, começa a falar de sua necessidade…   

                  A PSICOSE E AS CULPAS POR TRÁS "O EFEITO DA CAUSA"   

 Para os Estados Unidos, a psicose logo começa: tomar um vôo, caminhar 

pelas ruas ou estar em um centro comercial de suas maiores cidades, com a 

tranqüilidade de que há segurança, começa a parecer difícil. Para os argentinos, 



embora nos últimos anos decrescente, a psicose da insegurança, a vulnerabilidade 

ante a amplitude de facilidade de movimentos de terroristas muçulmanos leva quase 

uma década, logo depois da destruição da Embaixada de Israel, e logo a recíproca 

judia. Foram claros sinais do que podia passar quem, desde o Ocidente, se metesse 

em conflitos internos do mundo árabe; no caso da Argentina, o envio de tropas ao 

Golfo Pérsico, com uma política não isenta de contidos pró-judeus e "pró-ianques" por 

parte do presidente Menem que, sendo de linhagem árabe, cometia o que podia ser 

entendido como um ato de traição que lhe foram cobrar de alguma forma. Além da 

visão política do incidente, uma visão metafísica apoiada em simples leis herméticas, 

não pode menos que explicá-lo assim: colhe-se o que se semeia; lei de causa-efeito. 

O povo argentino não apoiava o envio das tropas, nem a intervenção de Bush com a 

operação "Tormenta do deserto"; panfletos com a frase "Fora ianques do Golfo 

Pérsico", e até em estádios de futebol se aclamava ao Saddam Hussein. Por imaginar 

as conseqüências com os edifícios judeus em Buenos Aires; e com as torres gêmeas 

e edifícios próximos, talvez uma oposição muito mais fervente à esse intervencionismo 

no Golfo, do que agora lamentar as conseqüências em nossas próprias cidades da 

América. Além de ter que agüentar um autocrata como Menem, sobre o que logo 

agora começa a cair o peso da lei (efeito do que semeou), o povo teve que lamentar  

judeus e não judeus vítimas dos atentados, os efeitos de uma política que não apoiou.   

 Cinqüenta anos depois do bombardeio nuclear sobre Hiroshima, japoneses 

pediam perdão, sentindo-se responsáveis por ter provocado o que ao final sofreram. 

Possivelmente devam passar cinqüenta anos para que os descendentes das vítimas 

ou para então os velhos sobreviventes do massacre de Manhattan peçam perdão em 

vez de acusar. (Ironia do destino, "carma" diriam muitos, chamou-se Manhattan o 

projeto que conduziu à destruição de Hiroshima). Por hora, o povo americano prefere 

comparar o acontecimento, com Pearl Harbor, e não com os genocídios de Hiroshima 

e Nagasaki (que a balança "Lá  em cima" mede e compensa cedo ou tarde); povo que 

recebe os efeitos de uma política de intervencionismo militar que o Islã não está 

disposto a tolerar. Uma política implementada sob o pretexto da Casa Branca de que, 



como o mundo necessita de um policial, para isso está o Tio Sam…  

                                     EUA E AS FORÇAS DE PAZ DA ONU   

 As razões pelas quais os Estados Unidos deva assumir a liderança das 

operações armadas no Oriente Médio, não são sustentáveis ante a comunidade 

islâmica, e até simplificam a estratégia de represálias muçulmanas: atacar o maior 

inimigo.  

 Estados Unidos, para manter sua liderança armada, ocupa o espaço que vem 

deixando intencionalmente vazio na O.N.U. em matéria de forças de intervenção: o 

Conselho de Segurança pode autorizar o envio de tropas, o emprego de armamento 

por parte de nações, mas não dispõe de uma força supra-nacional. Tal força é a única 

polícia que terminaria com as suspicácias que despertam as intervenções de 

potências como os EUA em conflitos bélicos de terceiros. Uma força de paz com 

arsenais e soldados próprios, e não emprestados pelos países intervenientes, não 

teria diversidade de bandeiras nem jogaria para o lado dos interesses econômicos, 

como aconteceu com o petróleo no Kuwait como eixo da questão. Enquanto que a não 

intervenção americana - nem de ninguém -  em ajuda de outros povos perseguidos, 

mostra que não se pode depender de políticas e interesses estabelecidos de 

Washington, para que a O.N.U. disponha de recursos bélicos onde a solidariedade 

internacional seja necessária em forma de intervenção. A comunidade internacional 

deve prover a O.N.U. de efetivos e de equipamento, cedendo cada país parte de suas 

forças para constituir essa força supra-nacional, protetora da humanidade sem outra 

bandeira que a azul das Nações Unidas. Força que, para garantir seu poderio, supere 

a do próprio auto-proclamado país líder do militarismo mundial. Para isto, esse país, 

igual as demais superpotências, deveria obrigar-se a submeter-se ao que em 1959 

John J. McCloy, secretário geral anexo do Departamento de Guerra dos EUA sugeriu: 

"O necessário é um desarmamento total: universal, obrigatório e completo".    

    Mas nenhuma potência vai desarmar-se considerando que, ao fazê-lo 

unilateralmente, se um potencial inimigo não fizesse o mesmo e aproveitasse para 

atacar, não se teria defesa. À defesa ante uma eventualidade tal, terá que criá-la 



primeiro: a força supra-nacional; a garantia de amparo para todas as nações que se 

desarmem, ante qualquer que resista. Onde se começa a dispor de recursos para 

aplicar uma lei,  a lei começa a existir na realidade. Nos papéis nada mais, nenhuma 

lei é lei; o proibido, sem elementos para aplicar a pena, é o mesmo que permitir. Sem 

uma força própria, a O.N.U. não é governo, não tem lei: é um âmbito manipulável 

dentro da anarquia mundial, onde as potências com veto no Conselho de Segurança 

podem tomar as resoluções que lhes convenham, procurando não ceder ao manejo do 

mundo a mínima porção de poder para que haja uma lei e um governo mundiais por 

cima das soberanias nacionais.   

                                 A REBELIÃO DO SERVO A SEU AMO   

 A mais soberana das soberanias  - a americana -  tem o destino de todo 

soberano de toda ditadura: o constante perigo de que o servo se rebele violentamente. 

As razões do atentado da terça-feira 11 de setembro simbolizam o sentir da maior 

parte da humanidade: a indigestão da submissão a um amo em condição de servos 

que reconheçamos, é o que somos os terceiro-mundistas dentro da ordem 

internacional estabelecida. Embora a forma de expressão dessas razões, a maioria 

dos servos do amo não passam: o que querem é que o amo deixe de sê-lo e os libere; 

não o destruir. Menos até, com o ataque a um núcleo nova-iorquino onde havia gente 

de todas partes do mundo, sobretudo hispanos em abundância. O do pentágono não 

afeiçoa tanto a sensibilidade mundial: pelo contrário e, honestamente, face à 

lamentação das vítimas-, não deixa de ser um golpe instrutivo ao orgulho bélico de um 

opressor mundial que, no mais interno de cada um dos oprimidos, até nos pode 

resultar satisfatório por merecido. Muitos terão pensado que se os quatro aviões 

tivessem sido dirigidos a esse branco para arrasá-lo por completo, o pesar mundial 

não seria o mesmo que com o ataque ao World Trade Center. As centenas de milhões 

de pacifistas, não sonham outra coisa que o fim das centrais bélicas que põem em 

xeque o planeta, e o do Pentágono até pode ser entendido por crentes de religiões, 

como uma manifestação de que a "justiça divina" chega a todos ("colheram os 

espinhos que semearam", disse Hussein a tudo isto). Mas o de atacar ao coração da 



economia mundial e causar milhares de vítimas de todo o mundo, já não é um ataque 

ao "amo", a não ser à humanidade, por parte de uma minoria intolerante para com o 

amo, para a qual a destruição do inimigo considerado "diabólico" é sinônimo de 

heroísmo e de beneplácito por parte de Alá.  

 Ser inimigo de gente com delírios religiosos, é mais perigoso que ter sido 

inimigo do Kremlin incluso em pleno incidente dos mísseis em Cuba. Manhattan e o 

Pentágono é uma pequena amostra disso; pequena, porque o pior não passou, não 

porque não pudesse, mas sim porque simplesmente não quis: mais terroristas e mais 

brancos que atacar, não tivessem impedimento. Mas nada assegura que, 

sucessivamente, não vá se efetuar uma operação em maior escala: a política norte-

americana no Oriente Médio teve sua resposta terrorista mais como aviso, que como 

operação a nível devastador, porque isso é possível; é mais econômico que os 

mísseis, caças e os porta-aviões e milhares de soldados. É mais prático, invisível, 

imprevisível. A vulnerabilidade despida à União pelos atentados com aviões próprios, 

é todo um convite para delirantes fundamentalistas que desejem imitar a operação.     

           REPRESÁLIAS E PERSISTÊNCIA NO ENGANO INTERVENCIONISTA   

 Mediante o que fica do Pentágono, a solução para buscar parece ser uma 

instrutiva cadeia de represálias contra objetivos no Oriente Médio, e a persistência na 

política intervencionista na região. De Ho Chi Min e sua resistência, os Estados Unidos 

teve uma lição que não quis aprender: não se pode ganhar - ao menos não facilmente-  

a quem luta por sua pátria. Por que pela pátria lutou cada moço americano no 

Vietnam? Por que causa patriótica lutaram no Golfo as forças de cada país 

interveniente? Qual é a diferença disso sendo mercenários, e quanto pode um 

mercenário estar disposto a dar por uma causa que não é dela? Em uma guerra com 

participantes cujas bandeiras e ordens estiveram manchadas de petróleo, os povos 

não lhes acreditaram nos governos beligerantes por conta da solidariedade 

desinteressada- para com os invadidos kuwaities. Não por nada a solidariedade dos 

cidadãos comuns de tantas nações esteve do lado do povo iraquiano ante os ataques 

à Bagdá e às sanções econômicas da ONU.   



 Logo foi o bombardeio de 17 de dezembro de 1998, em cuja ocasião difundi 

este comunicado: "A maternal USA, protetora da paz e segurança mundial, com sua 

mãe Grã-Bretanha, atacam aos iraquianos porque a negativa deles à inspeção da 

ONU, confirma que fabricam armas não permitidas; não permitidas, porque são 

prejudiciais para a humanidade, para o planeta. Quão mesmo o armamento nuclear de 

que USA e o Reino Unido dispõem; por certo, muito mais perigoso para a continuidade 

da biosfera planetária. Entretanto, não há nenhuma proibição de fabricar ogivas 

atômicas, e a Convenção de Genebra de 1968 sobre o uso pacífico do espaço, 

ocorreu a mesma sorte que logo acontecesse a Agenda 21 sobre a biodiversidade na 

Conferência de Rio 92, pois o meio ambiente não importa. Tampouco o ambiente 

extraplanetário: com o pretexto de defender-se de eventuais ataques extraterrestres, 

Reagan lançou o programa "Guerra das Galáxias", e agora, com estes filmes sobre 

asteróides que são destruídos com bombas nucleares para  salvar a Terra, pretende-

se meter nas mentes a idéia de que esta tecnologia é necessária e que deve ser 

levada ao espaço. De Hiroshima e Nagasaki não bastou; o de Chernobyl tampouco 

serviu; e continua-se jogando com a energia nuclear, não inconscientemente, e sim 

com plena consciência do perigo em que colocam o mundo. Mas vão meter-se com os 

iraquianos, que com suas "armas proibidas", são um risco menor para o mundo. Se 

tiverem direito a meter-se no Iraque para resguardar a segurança da humanidade, por 

que não começam por desarmar-se de suas cabeças nucleares? A estes quem os 

pára? Para que existe a ONU? Quem a dirige para que ela não proíba as armas 

nucleares?  Foi um dia triste para a humanidade. Uma brincadeira dos Estados Unidos 

e Grã-Bretanha ao mundo inteiro. Um mundo que olhe passivo por TV o triste show, 

como se fosse um filme de Hollywood: Reagan com o rifle é Clinton com os mísseis 

sobre Bagda, e os iraquianos são os "selvagens" peles vermelhas. Mas bem, vivam  

os ianques! A ONU aplaude, e que Alá tenha piedade dos seus..."  

                                              AS FORÇAS DE PAZ NECESSÁRIAS   

 O "Vigia do Ocidente", instalado no Oriente Médio com seus Patriotas 

apontando, não é representativo das liberdades e democracias do mundo  como 



pretende sê-lo; não é representativo (nem seus aliados da O.T.A.N., nem nenhuma 

nação que intervenha com suas tropas), de uma autoridade mundial que todo país 

entenda como tal; para Hussein, isto não é autoridade, mas conspiração mundial; isto 

não são "Forças de Paz", e sim agentes de provocação. Era necessário que uma força 

mundial intercedesse pelo povo do Kuwait ante a invasão iraquiana; não era correta a 

postura anti-intervencionista de que "os árabes arrumem seus problemas entre eles", e 

deixar desprotegido ao ataque como se deixou aos tibetanos na invasão a China ante 

a inação da ONU. Mas, infelizmente, não dispunha de uma via correta de intervenção 

no Golfo, que não envolvesse países (da O.T.A.N. e outros) em uma nova forma de 

Guerra Mundial (assim é a Terceira, que provocou Bush e que veremos aonde a 

leva… a nuclear seria a Quarta); guerra aberta à objetivos terroristas nos países 

intervenientes. Não se dispunha de um exército mundial supranacional. A necessidade 

de criá-lo não estava clara; não o está ainda para os que decidem, em que pese a que 

celebridades de todo o mundo o vêm reclamando há décadas. Continuam insistindo 

em envolver países, fazendo que enviem tropas e armas por via do Conselho de 

Segurança. Contratados para liberar combates onde os toque, esses militares de 

carreira dispostos para tal ação, vistos desde Iraque  - e por que não desde o Ocidente 

do mais profundo e pleno de nossas consciências -  não diferem dos guerreiros gurkas 

nepaleses contratados pela Inglaterra em 1982 para ir às Malvinas -segundo o ritual  

pretendidamente aterradora propaganda inglesa- decapitar moços argentinos com 

seus sabres.    

 O mercenário ou nacionalista material humano com que as Nações Unidas 

pode contar como única força disponível para ir à frente que lhe designe, não é o que 

a humanidade necessita para ser protegida. Necessita-se patriotas, mas não de 

nações (procurando a grandeza de sua nação na vidraça mundial de um 

acontecimento bélico estranho a seu país), mas sim da Grande Nação ("Arco íris", 

anunciada pelos nativos de América) que as soberanias nacionais obstruem evitando 

que de uma vez se constitua como está previsto e se propõe há décadas; a federação 

de "os Estados Unidos do Mundo" (anunciados por Victor Hugo), pátria planetária 



suprema que deverá ter qualquer integrante dos Cascos Azuis, por cima de sua 

própria nacionalidade, para que o mundo esteja custodiado por seres leais a ele, por 

sobre qualquer bandeira.  

 Essa é a polícia mundial que necessita a humanidade. Nenhum tirano e 

nenhum terrorista poderá justificar como "vontade de Alá" um ataque a uma força de 

intervenção genuinamente representante da humanidade e apoiada em uma lei 

mundial e não em simples tratados ou em arbitrariedades de uma votação do 

Conselho de Segurança. E embora a resistência se produzira, uma força 

supranacional não pertence em especial a nenhum país, nem Estados Unidos nem 

potência alguma estariam na luta (porque para manter as nações como neutras, é que 

se estabeleceria a força mundial, evitando lutas entre países); não haveria mais 

atentados terroristas contra os EUA se estes retirassem-se de toda ação bélica, ao 

dispor-se já de Forças de Paz não internacionais, mas sim supranacionais.  

                                                 O QUE FAZER ENTÃO   

 A única alternativa que fica ao arrogante poderio e orgulho americano 

humilhado pelos ataques de uns simples grupos terroristas, é começar a aprender 

humildade baixando do pedestal dos deuses no qual pretende ser adorado por tempos 

sem fim, e obedecido como chefe da polícia mundial pela simples aplicação da lei do 

mais forte. A Velha Desordem Mundial seguirá vigente enquanto a nação super 

protetora de suas grandes e pequenas nações úteis a seus fins, e não - amiga das 

nações que não querem subordinar-se a ela, não renuncie a sua pretensão de 

liderança e assuma um rol decisivo na conformação da referida força supranacional, 

sob um governo mundial federal com uma Constituição, a ser estabelecida por uma 

Assembléia Constituinte Mundial, como a única "Nova Ordem" emanado da vontade 

da humanidade; não como outra, que, desintegrada a U.R.S.S. e debilitada a Rússia, 

quis impor George Bush com a operação no Golfo e reafirmado agora pela política 

exterior de seu filho. Dessa inadequada "Nova Ordem", só podemos esperar um novo 

caos. A menos que façamos algo, para tirar proveito do ataque terrorista que todos 

sofremos por não nos haver mobilizado o suficiente em busca de uma verdadeira e 



válida ordem mundial. Como povos, temos o direito e o dever de fazê-lo através de 

nossos respectivos governos. Em memória de todas essas vidas perdidas, o que  se 

necessita não é reedificar as torres gêmeas para restaurar o orgulho desabado -

propósito do prefeito do NY- nem levantar, em seu lugar, um lugar com um 

monumento de aviso - idéia melhor, exposta já por outros-; o que transformará essas 

mortes em algo que não resulte em vão, é que a partir delas evitemos milhões de 

mortes mais - nem mais nem menos que as nossas - mudando a estrutura mundial de 

poder e conceito do que se deve entender por "Forças de Paz", abaixo das reformas 

da ONU elas devem ser organizadas e dirigidas, desmilitarizando aos países para 

mantê-los neutros (conseqüentemente, a salvo suas populações) ante qualquer 

conflito que com a força supranacional resolva. 

12-13 de setembro de 2001- Comandante Clomro,   Autor: "Projeto Organização da 

Humanidade Unida" (O.H.U.), clomro@hotmail.com; http://www.geocities.com/clomro 

http://www.geocities.com/libertylove.geo/OHU.htm; clomro@yahoo.com   

                                                O PODER DE UM  

 Logo depois do ataque terrorista aos Estados Unidos em 11 de setembro, 

como produto de um estado de desordem mundial que a suposta "Nova Ordem" 

liderado por Washington e Nova Iorque, não podia disfarçar como pretendia, ficou uma 

mescla de sensações encontradas. Por um lado, a impossibilidade em fazer, daquilo 

mais urgente, algo que definitivamente mudasse o mundo; por outro lado, uma 

estranha esperança de que esta tragédia comovesse de uma vez aos não comovidos 

que hão dirigido tão mal a O.N.U. que a inutilizaram, e ficasse de uma vez por todas a 

reformá-la e estabelecer o governo, a lei e o exército mundiais que se necessita para 

proteger à humanidade. Também há uma sensação de que, antes de que o problema 

possa derivar em algo catastrófico, e antes que esperar que os políticos façam algo -

que não precisamente possa ser construtivo, mas justamente o contrário -, os povos 

devem se mobilizar como nunca na história, para o estabelecimento de uma paz 

mundial sustentada em uma ordem mundial distinta do que estão querendo impor.    

 Além de que nem Hiroshima nem Nova Iorque mereciam o sofrimento, tanto o 



governo japonês da Segunda guerra mundial, como o governo americano atual, hão 

merecido muito mais que esses respectivos golpes, que ao final os recebe a 

população civil, cuja única culpa a pagar - embora não tão caro deveria ser- é não 

protestar mais do que o faz para frear a irracionalidade destrutiva dos políticos e 

militares.  

 Nestas alturas, mais de meio século depois da constituição das Nações Unidas 

-tempo que foi suficiente para as fazer funcionar como se deve- não podemos ficar na 

passiva atitude de ver como a nação atacada busca eliminar a suposta raiz do 

problema, destruindo o terrorismo islâmico e atacando os regimes políticos que o 

amparam e promovem. A raiz verdadeira, na ordem política-econômica-militar, é a 

estrutura de ordem internacional que foi montada sobre o poderio das potências, 

imperando sobre as nações débeis; os terroristas ocupando o lugar cinematográfico 

que na conquista do far west tiveram os "selvagens" índios, não serve para entender e 

modificar a realidade do que acontece.    

 Os que não querem que este mundo continue nas mãos do destino que foi 

dado, porque acreditam em nossa liberdade como poder transformador, em especial 

contra um destino espantoso que podem substituir por um caminho de vida, devem 

aplicar-se a revisar todas as idéias e propostas nas que estiverem trabalhando os 

visionários e planejadores de um mundo melhor, e começar concretizar urgentemente. 

Não faltam argumentos, estratégias, teoria suficiente para obrar um milagre na Terra. 

Sobram estorvos, mas remover muitos deles ou até fazer que comecem a funcionar 

para bem da humanidade é bem possível.    

 Da desunião à união dos povos em uma Comunidade Planetária, não deve 

importar como chegar ao passo definitivo do êxito, porque só de pensar na distância 

que está -ou que parece estar-, desanima; o que deve importar é que não estão ainda 

por dar o primeiro passo, porque já se deram muitos passos: aproveitem-os; não há só 

páginas em branco até aqui, mas muitas páginas escritas para orientar os passos do 

presente e do futuro. Possivelmente estejam mais perto do êxito que do fracasso de 

milênios: possivelmente estejam a um só passo... o mais lento já passou, agora tudo 



se acelera; contam com mais recursos e possibilidades para se comunicar e decidir o 

mundo que querem.  

 Já não estamos para dar tempo ao tempo, como fizemos há milênios, séculos e 

logo décadas para colocarmos o mundo em ordem: mais de uma década seria muito 

nestes momentos, há urgências dadas por uma catástrofe ecológica global na porta, e 

isto obriga que não sejam futuras gerações que resolvam se o mundo deve ou não 

continuar habitável: essa responsabilidade carregamos os que estão aqui e agora. Já 

não é nos meninos em quem se deva depositar as esperanças e responsabilidades do 

futuro: se os jovens e adultos não fizerem o que devem, muitos não chegarão à 

velhos, nem muitos jovens a adultos, nem muitos meninos a jovens, até que muitos 

nem sequer nascerão. Aquilo de que "o futuro é hoje", nunca como agora pôde 

resultar mais certo e inevitável.   

 Isto parece uma visão agourenta, mas quando o apocalíptico está à vista, a 

única linha divisória entre o cumprimento das profecias bíblicas e a possibilidade de 

que as escrituras não se cumpram e cheguemos a uma humanidade unida sem ter 

que atravessar por uma catástrofe, é deixar de vegetar no sistema como praga de 

zumbis manipulados e começar a viver com auto-determinação, rebelando-se a 

quantos impeçam e ficando a serviço do planeta e da elevação da dignidade de vida 

de seus habitantes. Como fazê-lo, desde a Casa Branca não se escuta nem se 

escutará dizer a forma; dali só seguirão emanando diretivas para bombardeios ou para 

a manutenção da liderança mundial da nação. Esperar ajuda desse lado é quão último 

a humanidade pode fazer; antes bem, deveria a humanidade comover-se e brindar 

orientação a esta pobre gente em Washington, presa de uma escravidão espiritual que 

a mantém encerrada em suas ambições desmedidas de poder, e incapaz de renunciar 

a parte dele para que cada porção da humanidade receba uma justa partilha. O líder 

mundial, que acredita ser quem mais ajuda pode brindar ao mundo, é quem mais 

ajuda necessita: devemos dar mais ao que menos tem, o espiritualmente mais pobre, 

para ajudá-lo a levantar-se, o qual conseguirá quando tal baixar-se de seu orgulho 

prepotente de onipotência, para não cair do alto do derrumbável arranha-céu da 



ostentação de magnificência. Estados Unidos tem tudo para fazer que este mundo 

mude para o bem; nós temos tudo para fazer que mude para bem do mundo os 

Estados Unidos. Não importa onde estejamos, se dentro ou fora de seus milhões de 

habitantes estrangeiros, se dentro ou fora de suas fronteiras: esse povo necessita, 

como nos necessita a O.N.U., para o novo caminho surgir, sejamos milhões os que os 

mostremos, em lugar de nos subordinar, aceitar, seguir e percorrer o já conhecido 

caminho pelo qual não nos levam mais senão à ruína.  

 Quando assumirmos o comando de nossas existências, não só não 

necessitaremos de líderes, mas até ao líder maior estaremos em condições de ajudá-

lo, relevando-o entre todos a função que acredita que deve ter, para que assuma a 

que se necessita que tenha. Essa substituição não é, nem mais nem menos, que uma 

determinação a ser tomada em uma assembléia internacional constituída de uma 

federação mundial cuja lei e forças de paz estabelecer-se-ão. Foi a prioridade máxima 

derivada destes trágicos acontecimentos terroristas que sacudiram o mundo. A 

paralela criação de uma rede mundial de pequenas comunidades integradas por gente 

de todo o planeta, em um modelo de humanidade unida que possa reproduzir-se em 

escala cada vez maior, pode servir como ponto de apoio para o estabelecimento da 

referida ordem mundial federal. É hora dos projetos em divulgação, das pequenas 

reuniões de estudo e deliberação desses projetos, em toda cidade possível de todo 

país possível, preparatórias à organização de grandes reuniões em nível mundial para 

que o propósito se obtenha. A diferença entre o apocalíptico e o paradisíaco do futuro 

que determinaremos, não é outra coisa que a diferença entre acreditar que milhares 

não podem contra um só indivíduo podendo decidir guerras e morte; e saber que um 

só indivíduo lutando pela paz e a vida, pode contra milhares de capitalistas dominando 

o mundo. Se cada um de nós assumir sua condição de ser, esse indivíduo que tanto 

pode, multiplicado por todos os que seremos, nosso poder de obter o milagre não será 

milagre algum.    

    "Jamais duvidem de que um pequeno grupo de cidadãos precavidos e 

comprometidos possa mudar o mundo. Certamente, são os únicos que alguma vez o 



conseguiram."    

Margaret Meade (1901-1978), antropóloga americana  

Comandante Clomro, 14 de setembro de 2001   

                                 MENSAGEM À "VOLUNTÁRIOS DA ONU"   

(ONG para o adiantamento da comunidade mundial, cujo objetivo principal é a 

divulgação de todas as atividades das Nações Unidas, incluindo sua história e 

campanhas específicas encaminhadas ao bem-estar, desenvolvimento social e 

estímulo do espírito cívico do indivíduo, com o fim de obter uma sociedade 

emoldurada no campo internacional da convivência pacífica, a amizade entre os 

povos, o respeito à dignidade humana e intercâmbios ideológicos, culturais, artísticos 

e cientistas.)  

REGISTRADA AO PROGRAMA "VOLUNTEERS OF THE U.N." DAS NAÇÕES 

UNIDAS.   

"Voluntários da ONU -sede Mundial" - voluntariosdelaonu@hotmail.com   

Um espaço livre e respeitoso onde conversar, praticar idiomas, intercambiar idéias e 

opiniões internacionais:  voluntariosdelaonu@yahoogroups.com   

Assinatura gratuita a: voluntariosdelaonu-subscribe@yahoogroups.com   

           DAS "NAÇÕES UNIDAS", A "HUMANIDADE UNIDA" SEM NAÇÕES   

                     Uma a berração potencial e supostamente ditatorial?  

Mensagem motivada por observações ao regulamento recebido por e-mail de 

"Voluntários da ONU" (Ponto 2: "Toda Direção Nacional, Estatal e municipal 

promoverá entre seus membros os cursos em Direitos humanos, Relações Pública, 

sobrevivência, montanhismo, oratória e a história da ONU.")   

 Resposta enviada:   

 "Também poderiam haver cursos de ciências políticas e economia, para que se 

tenha bem claro que a ONU funciona dentro das limitações impostas por governos e 

sistemas corporativos que manipulam aos povos, de modo que dessa vez, hoje, os 

"Voluntários da ONU" possivelmente possam chegar a ser membros da ONU que não 

sejam corruptos cúmplices do sistema como muitos dos atuais integrantes. Quer dizer, 



de nada servirá participar desta causa se não se preparar os "Voluntários" para 

edificar um novo conceito de ONU totalmente distinto do atual, onde em vez de que a 

organização seja de representantes de governos, seja-o de representantes dos povos, 

pois estes reconhecem não estarem legitimamente representados por seus 

governantes. As ONG's são mais representativas das necessidades dos povos que os 

governos, e por isso elas, reunidas no Fórum Global 92 paralelo à "Apogeu da Terra" 

das Nações Unidas, geraram algo com mais alma que as insensíveis e ao final não 

aplicadas negociações dos presidentes reunidos na Conferência do Rio. E 

adicionemos à recente reunião anual em Gênova do G-8, que, como de costume, não 

chegou a nada quanto ao Protocolo de Kioto sobre redução de gases com efeito 

estufa no aquecimento global, e isso é para o ano de 2012 (não têm urgência alguma, 

isso está claro, e menos ainda com a postura dos Estados Unidos de que tais medidas 

ambientais "são contraproducentes para seu desenvolvimento industrial"...). Essa é a 

classe de políticos que, via ONU, decide a sorte do ecossistema mundial 

representando ninguém dos milhões que lhes exigem em suas respectivas nações, 

que façam algo para reverter o curso da história encaminhado ao desastre ambiental 

extremo.  

 Poderá dizer-se que se ao seio da ONU chegam políticos que não representam 

aos povos, a solução está em que os povos escolham gente representativa para que 

os governe. Desse modo, na ONU confluiria o melhor e não o pior das nações. Mas 

não somos tão ingênuos para ignorar que o pior das nações está nas estruturas de 

poder, pelas quais nem os mais honestos e incorruptíveis candidatos a presidentes ou 

congressistas poderão obrar como quisessem, ao dar-se conta de que só evitarão ser 

fantoches manejáveis, se preferissem ser cúmplices e renunciar a suas promessas 

eleitorais em favor do povo. A pretensão dos governos, de determinar um mundo do 

futuro sobre a base das atuais estruturas de sociedade internacional, não fará mais 

que estender a esse futuro o mundo presente. Até a idéia de um governo mundial 

único se apóia nas mesmas estruturas; os políticos acreditam que esse governo será a 

solução, mas de nada servirá sendo emergente das estruturas políticas e econômicas 



existentes. A criação de uma nova estrutura de sociedade, é a chave do único êxito 

possível. Uma sociedade mundial e não "internacional"; mais próxima à "Grande 

Nação Arco íris" que a uma união de nações. Porque mais fácil que unir nações, é 

desfazê-las primeiro para, já sem nação, ver como os motivos de desunião 

desaparecem, sem necessidade de ter que unir aos povos, porque a união não terá 

nacionalismos como fator de divisão. As estruturas de governo são o que separa aos 

povos, não as diferenças culturais. As fronteiras das nações são produto de poderes 

políticos que fixaram limites, e se essas estruturas de poder desaparecessem, com 

elas os limites se diluiriam; os povos se fundirão, combinando a conservação de sua 

diversidade cultural, com um intercâmbio constitutivo de uma cultura global. Da 

mesma forma que as fronteiras, desvanecer-se-ão outros dois fatores separatistas 

inventados pelos governos dos países: o orgulho nacionalista e a soberania, absurdos 

insustentáveis para os povos quando estes convertam-se em Estados de uma união 

mundial da comunidade humana.  

 Os povos querem pessoas que os representem, e não supostos representantes 

que demonstram não sê-los ao envolverem-se nas armadilhas do sistema aos quais 

ingressam quando assumem o cargo político; onde os colocam sabendo o que lhes vai 

passar quando chegarem. Portanto a ONU não pode estar integrada por gente livre 

disso; gente livre de nos representar e de nos salvar de guerras ou de quebras de 

indústrias provocadas por interesses respaldados pela Organização Mundial do 

Comércio.  

     Desde não pôr as claras esta realidade a quão voluntários nobremente  - 

possivelmente alguns ingenuamente - acreditam que a ONU é algo sensacional que 

como está, está bem e terá que apoiar, os cursos em Direitos humanos servirão para 

seguir presenciando a inoperância da ONU ante a sistemática violação de direitos em 

muitos países; as Relações Públicas, para ter noções de venda de imagem ao mundo 

para lhe fazer acreditar que a ONU é tão benfeitora como se apregoa; os cursos de 

oratória servirão para ter uma noção mais clara do "blá, blá, blá" dos participantes da 

Assembléia Geral; os cursos de sobrevivência servirão para tratar de ficar a salvo 



quando reinar o descontrole mundial, logo após a ONU não poder - ou querer 

realmente - evitar a catástrofe ambiental que impera, quando o aquecimento global 

fizer subir os oceanos tão alto, que os cursos de montanhismo virão bem para subir e 

não tragar água salgada e ser tragado por ela.   

 Pelos meus pontos de vista, pode haver quem pense que sou inimigo da ONU 

e que nela ou em "Voluntários da ONU" minhas idéias não têm capacidades. Pelo 

contrário, idéias como estas contribuem, mais que as conservadoras posturas dos 

governantes, a que a ONU se converta no que a Humanidade e o planeta necessitam 

com urgência. Mais até, gente que integra a ONU e que não pertence à governos, nem 

à transnacionais, nem está envolta em corrupções políticas e econômicas, sabe 

perfeitamente que o que acabo de expor é a realidade.  

 Mais concretamente, trata-se de gente  que sabe que a ONU não é mais que 

uma transição para um pouco mais transcendente a nível planetário, no qual não 

haverá mais "Nações Unidas", com suas respectivas fronteiras, a não ser uma 

Humanidade Unida, sem nações, que estará dirigida e resguardada por um governo 

de todos os povos e para todos os povos (não o arbitrário governo mundial único da 

Nova Ordem Mundial que se está tramando para impor aos povos, em especial aos 

menos fortes, o que convenha aos capitalistas). Uma das finalidades da ONU  deve 

começar a ser sua própria dissolução no momento em que se alcance essa 

democracia planetária de todos os povos, já sem fronteiras divisórias entre povos e 

sem governos autônomos nacionais que os separam. E uma das finalidades de 

"Voluntários da ONU", que deveria adicionar-se às já proclamadas, teria que ser a 

conscientização mundial da necessidade desse ideal, fixando como meta a  

substituição da Organização das Nações Unidas, por uma Organização da 

Humanidade Unida, pois a nova união já não será de nações, mas sim de  humanos  

sem distinções nacionais. Nesse novo organismo, as nações, por ser estruturas 

arcaicas sem razão de ser em um mundo unificado, serão o estorvo tirado do meio 

para que a união dos povos seja viável.   

 A Humanidade deve estar unida em povos,  não em nações. Junto a estas, as 



religiões também foram sempre estratégicos meios de divisão, e deverão ser também 

um problema a encarar seriamente nesse projeto de Organização da Humanidade 

Unida. Porque em uma humanidade tal, violações às liberdades e aos mais 

elementares direitos humanos fomentados por dogmatismos e sistemas religiosos, não  

deverão  ter  continuidade.    

 A Grande Mentira dos governos e dos  líderes religiosos, consistente no lucro  - 

impossível- do ideal de "a união das nações e das religiões", mentira na qual 

sustentam-se os propósitos da ONU, tem sua contrapartida na Grande Verdade do 

ideal de uma humanidade unida sem nações nem religiões, a não ser o mundo todo 

como uma Grande Nação, e o Amor como única religião. Enquanto os povos 

continuarem deixando-se enganar pelos governos e líderes religiosos, com o falso 

ideal dessa união pluri-nacional e pluri-religiosa, continuaram dando-se o tempo e 

alimentação às divisões que convêm aos que querem que os cidadãos continuem 

divididos para serem manejáveis. A ONU em nada contribui com uma mudança radical 

da situação, ao propor a si mesmo como uma estrutura multinacional a perpetuidade, 

em lugar de propor como uma futura organização supra-nacional que suprima 

fronteiras e governos que parcelam o poder no mundo.  

 A globalização, em seu conceito ideal como homogenezadora de cultura e de 

ordem econômica, em mãos dos capitalistas das nações e dos capitalistas "sem 

nação" da economia, produz justamente o contrário do que se apregoa, e ante isso a  

regionalização, a localização e o nacionalismo são defesas necessárias. Em um 

mundo que pretende unir nações da maneira inadequada, terá que levantar até mais 

as barreiras contra o antinacional que de fora pretende debilitar e explorar os países. 

Preferível é esta divisão, a uma globalização déspota como a que a Organização 

Mundial do Comércio está gerando. Preferível um mundo desunido, a um mundo 

unificado para ser melhor dominado. Portanto, o melhor serviço que os "Voluntários da 

ONU" ou que os empregados ou autoridades da ONU podem brindar, é começar a 

reformular o conceito de mundo do futuro que quer obter, e reorientar a definição da 

finalidade da ONU, em vez de deixá-la seguir como está pretendendo que ela sirva 



para algo. Porque dessa maneira só continuará servindo para "algo", mas não para 

tudo  o que deve ser feito neste planeta. E a situação mundial já não está para que 

alguns façam "algo" em função de mudar algo, mas sim para que todos façamos muito 

em função de mudar tudo. Porque "que não muda tudo, não muda nada", e como a 

ONU não tem o propósito de mudar tudo,e sim mudar algo no mundo, assim ela não 

vai mudar nada . E uma organização assim não merece o concurso de "Voluntários" 

que tenham por meta que o mundo mude substancialmente; não merece que eles 

sejam porta-vozes de seus propósitos de tão pouca transcêndencia e tão nula 

operatividade para uma mudança total do estado da Humanidade. A ONU não merece 

tal apoio dos "Voluntários", mas necessita deles para que sejam os primeiros em 

modificá-la, de fora para dentro, para transmutá-la em uma organização de povos 

unidos e não de nações unidas.  

 Sem uma reforma da ONU quanto à mudança de finalidade que deverá operar-

se nela para que verdadeiramente haja união dos povos; sem o estabelecimento de 

um planejamento político para um mundo unido sem nações, UNICEF, FAO, 

UNESCO, OMS, etc., continuaram pura tela para dissimular a podridão de fundo. 

Porque o mundo está podre de estruturas divisórias de povos, devido a esse processo, 

de sua etapa "verde", não podia nunca passar por uma etapa de  maturação antes de 

apodrecer-se, porque não é próprio de planetas amadurecidos chegarem à união dos 

seres mantendo-os separados por questões governamentais, limítrofes e religiosas.    

 Falando de podridões e de religiões, diz do "angel cansado" (o Diabo) que sua 

queda ou corrupção (podridão) foi devida a que, como fruto do Criador, "caiu verde", 

sem amadurecer. Este mundo como obra de um corrupto, não poderá dar frutos 

maduros, a não ser verdes destinados a apodrecer, enquanto continuarem imitando as 

metodologias de quem o desenhou para que os humanos permaneçam divididos. 

Falando de deidades, falsas ou reais, com um "Deus deste mundo" que as Sagradas 

Escrituras mostram muito distante da idéia de um Deus Universal de Amor e Bondade, 

A Torre de Babel nos dá um ensino: que o homem una o que Deus (esse "Deus deste 

mundo") separou. Chame-se Diabo ou Deus bíblico propiciando as divisões, pouco 



importa se foi diabólica ou se foi "divina" a causa da desunião humana (para o caso é 

o mesmo): ela existe e terá que solucioná-la, não com mais podridões e sim com 

maturação; não com mais nações e religiões, mas com união. Não união de nações e 

religiões, porque elas representam a desunião, irredutível ao primitivo estado de 

unidade. Não há conceito possível para a união, sem suprimir os fatores de 

separação. Pretender unir coisas por natureza separadas, não é mais que um rejunte; 

são tijolos empilhados presos com argamassa e cobertos por um reboco que aparenta 

homogeneidade. A verdadeira unidade deve ser monolítica, de uma só peça e não de 

partes rejuntadas, presas e recobertas para que não se note a separação que 

realmente há por debaixo. O monólito deve ser a Humanidade, e os tijolos a substituir 

por ela como estrutura de uma só peça, são as nações e religiões. As bases de uma 

organização mundial destas características, poderão ser consultadas em: 

www.geocities.com/libertylove.geo/OHU.htm   

Comandante Clomro, julho 2001   

Projeto  O.H.U.   

                                  Organização da Humanidade Unida   

Project U.H. United Humanity ONG para o planejamento, organização e 

funcionamento da  Comunidade Planetária- Princípios e Fins-  Projeto Comunidades-  

Bandeira da Paz- Jardim da Paz-  Planejamento de passos, ano por ano, de uma Nova 

Ordem para o ano de 2013   

                                       PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS  

 NÓS, cidadãos de todas as raças, regiões e nações do mundo- "Terra", 

governados arbitrariamente por poderes políticos, econômicos e religiosos que 

mantêm a milenária desunião dos povos, DECIDIMOS estabelecer uma via de 

comunicação, integração e legislação em pról do cuidado do planeta e o 

melhoramento da humanidade, paralelamente à ação que os governos dos países 

cumprem integrados na Organização das Nações Unidas.   

 CONSIDERAMOS que a O.N.U. não é representativa das necessidades dos  

povos, mas sim dos interesses dos governantes dos povos, e que, por essa razão, os  



cidadãos de todo o mundo devemos gerar e desenvolver um organismo que nos 

represente, através do qual empreender e sustentar ações de ajuda recíproca entre os  

povos, o qual implica assistência solidária entre os cidadãos de países que possam 

enfrentar, cujos respectivos governos (inclusive com intervenção da O.N.U. mediante 

tropas ou sanções econômicas) obrigaram esses cidadãos a entrar em guerra.  

 RECHAÇAMOS toda imposição que possa ser feita por qualquer governo, 

sobretudo a qualquer civil ao qual o obrigue a participar de ações bélicas contra outras 

nações, ou o iniba de permanecer à margem de tais ações e de realizar ações 

humanitárias para com seus semelhantes considerados como "o inimigo" por parte dos  

governos  beligerantes.    

 NÃO RECONHECEMOS legalidade jurídica mundialmente avalizada pelos 

povos, à declaração de guerras por parte dos governos. A organização que nós 

cidadãos do mundo impulsionamos, extra-governamental, aponta a constituir-se em 

uma estrutura de poder, com capacidade de legislar em pról da união definitiva dos 

seres humanos, o qual implica a absoluta ilegalidade de toda iniciativa bélica por parte 

dos governos  das  nações.    

 ADVERTIMOS que se a Declaração Universal de Direitos humanos aprovada e  

promulgada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1948, não estabelece que 

"todo ser humano tenha direito à paz e a negar-se a participar de guerras", 

automaticamente toda pessoa fica sujeita às disposições do governo que a obrigue a 

participar da guerra, sendo o governo o que tenha direitos (que a O.N.U. não objeta) e 

o cidadão (sem apoio algum da O.N.U. a seus "direitos humanos" tais como a vida que 

deverá arriscar) só tendo obrigações para com o Estado.  

 DENUNCIAMOS, então, a conspiração dos governos mundiais (amparados por 

sorte pela organização com sede em New York) que, ao não declarar à paz mundial 

como um propósito, e a não participação em guerras como um direito de todo ser 

humano, evidencia a disfuncionalidade da O.N.U. como organismo representativo dos 

povos, e como defensor desse direito humano omitido em sua referida declaração.    

 OPOMOS a esse marco jurídico estabelecido na O.N.U., (permissivo para a 



proliferação de ações bélicas e para a indústria armamentista, inclusive a nível 

nuclear), o estabelecimento de uma Lei Mundial emanada da vontade popular, dos 

cidadãos do mundo chamados a manifestar sua vocação pacifista.  

 CONSTITUÍMOS como organismo mundial, juridicamente representativo de 

todos os cidadãos integrados nesta Comunidade Planetária, alheia a todo governo, a 

Organização da Humanidade Unida (O.H.U.), United Humanity (U.H.).  

                   FUNCIONAMENTO ESTRUTURAL DESCENTRALIZADO  

                                                  Bases Políticas   

 REDES intercomunitárias mundiais de redes comunitárias regionais, sem 

governo central.   

 POPULAÇÕES pequenas, permitem maior comunicação e ordem que cidades  

altamente povoadas. As necessidades, decisões, ações e soluções, podem ser 

expostas e resolvidas com máxima participação de cidadãos, a menor número de 

habitantes.   

 DELEGAÇÃO mínima da autoridade popular em representantes, por parte da 

coletividade, que devem ser fiscalizados constantemente, e renovados toda vez que a 

comunidade resolva, em assembléias ordinárias ou extraordinárias cuja freqüência 

não exceda o mês lunar (28 dias).  

 MENINOS E JOVENS integrarão dois níveis de participação política: um 

Governo Infantil Mundial e um Governo Juvenil Mundial, por um lado, e um Governo 

Comunitário Infantil e um Governo Comunitário Juvenil, por outro lado. No nível 

governamental mundial, meninos e jovens tomarão decisões sobre assuntos globais, 

levando-se diretamente à assembléia mundial de representantes de redes 

intercomunitárias. No nível comunitário, as decisões são de caráter local e regional, 

participando das assembléias e dos conselhos de representantes dos meninos e 

jovens que sejam delegados por seus pares. Parte-se do princípio de que na infância e 

na juventude, deve se ter a necessária capacitação, apoiada no direito e a obrigação 

de participar ativamente na política comunitária local, regional e mundial.    

    DESNACIONALIZAÇÃO de áreas cedidas por todos os países, para estabelecer 



nelas comunidades integradas por cidadãos de todas as nações e grupos étnicos, em 

carácter de representantes de suas respectivas culturas, as quais serão mantidas em 

preservação do patrimônio cultural da humanidade, uma vez que, diversidade à parte, 

todos participarão de uma cultura planetária que integre aos membros de todas as 

comunidades da rede mundial.    

 CONTRATOS com os governos de todas as nações, para que cedam tais 

territórios e reconheçam às comunidades desta rede da O.H.U. neutralidade ante 

eventuais conflitos bélicos no país onde estejam assentadas, de modo que garantam 

amparo, caso necessário, mediante Força de Segurança, nacionais  ou internacionais.   

 LIVRE PERMANÊNCIA sem limite de tempo nas comunidades por parte dos 

imigrantes a estabelecer-se, com liberdade temporalmente ilimitada de trânsito pelo 

país anfitrião, a partir do registro destes cidadãos, em caráter de membros de uma 

comunidade cosmopolita com assento em uma área cedida pelo governo nacional.    

 REGIONALIZAÇÃO de redes comunitárias, de modo que não estejam 

integradas segundo limites territoriais nacionais, estatais (ou provinciais) e municipais, 

a não ser intervinculadas segundo proximidade, podendo ocorrer perto do limite de 

dois ou mais países, estados (ou províncias) ou municípios, estabeleça-se uma rede 

de comunidades limítrofes desvinculadas funcionalmente de outras se localizadas nos 

respectivos países, estados ou províncias, ou municípios, em que estejam assentadas 

a tal distância que seja inconveniente as enquadrar, para ações coordenadas, dentro 

da divisão política que os países riscaram sobre os territórios.    

 PLANEJAMENTO demográfico, na  instalação de comunidades em áreas 

despovoadas, de modo que o número de habitantes tenha um teto máximo, e que 

entre populações haja uma distância mínima estabelecida, com áreas livres entre elas, 

evitando a expansão de emigrantes e a resultante fusão de duas ou mais 

comunidades em uma população maior.  

 ROTAÇÃO estabelecida, com permanência transitiva de habitantes nas 

comunidades, por tempo a fixar-se, com opção a residência definitiva. É de prever-se 

que esta forma de vida requeira, no caso  de muitos, retorno às grandes cidades, uma 



vez que, destas, outros cubram quão vacantes aqueles deixem, considerando que o 

planejamento habitacional deve manter estável a quantidade habitantes destes 

núcleos.  

 DESPOVOAMENTO progressivo de grandes cidades, priorizando a seus 

habitantes, por sobre os de cidades menores, como plausíveis para povoar as 

comunidades que se estabelecerão. Esta corrente migratória pretendida, cumpriria 

com a função de descomprimir a população das  grandes urbes e reverter a tendência 

dos habitantes do interior dos países a mudar-se às grandes capitais.  

 Proposta de base, elaborada em 1998, sujeita a modificações que melhorem, 

ampliem e desenvolvam o projeto.    

                                          ANEXO-1: A O.H.U. E A O.N.U.   

 Este projeto de comunidades regidas por um sistema de coordenação e 

administração ou forma de governo independente dos políticos das nações, não 

pretende rivalizar nem com os governos de cada nação em particular, nem em geral 

com a O.N.U. Pelo contrário, aos governos será vantajoso que neles não recaia toda a 

responsabilidade sobre os cidadãos, mas sim muitos destes, integrados nas redes 

comunitárias, procurem suas próprias soluções, evitando tarefa aos governantes. Os 

responsáveis por administrar estas comunidades, formando conselhos ou comissões 

regentes, não estarão competindo nem com os governos nos países, nem com a 

O.N.U., a não ser colaborando para cobrir necessidades e solucionar a situação de 

muita gente, a que os sistemas políticos e econômicos não lhes podem resolver seus 

problemas. Os cidadãos deverão procurar soluções não governamentais através de 

vias de ação comunitária como a O.H.U., enquanto os governos não sejam nem em 

suas respectivas nações, nem por via da O.N.U. a nível mundial, representativos dos 

povos, mas sim de interesses de minorias que conspiram contra a satisfação das 

necessidades vitais dos povos, explorando-os, empobrecendo-os, dominando-os.  

 As perspectivas de um governo planetário único que não faça outra coisa que 

lhe impor às nações regimes políticos e econômicos que piorem a situação, estão 

exigindo que se comece a trabalhar debaixo para cima, quer dizer, dos cidadãos 



atuando comunitariamente, até o lucro de um certo grau de entendimento mundial. 

Porque esperar que chegue a solução de cima para baixo, quer dizer, da O.N.U. aos 

povos, não é mal, mas não deve ser o único no qual apostar o destino do mundo. As 

duas coisas são necessárias: cidadãos que assumam papéis ativos a nível 

comunitário, mais à frente de sistemas governamentais, e uma mudança na O.N.U., 

que a converta na voz e na lei dos povos ante seus respectivos governos. Vale dizer, 

uma organização que vele pelos direitos humanos e os proteja das irresponsabilidades 

e abusos de governantes cujas políticas desfavoreçam ou se oponham aos mais 

elementares princípios da dignidade humana. Que nenhuma ditadura possa apropriar-

se dos destinos de um povo, levando-o inclusive a guerras com outros povos, sem que 

interceda um tribunal internacional cujas disposições estejam garantidas por uma força 

de intervenção com capacidade de dissuação. Situação ideal esta para a qual as 

possibilidades operativas estão dadas, e entretanto a O.N.U. não foi ainda convertida 

no órgão por meio do qual essa operatividade se cumpra. Quer dizer, temos uma 

organização de nações que continua sendo inoperante para as unir e para assegurar 

em cada uma delas regimes governamentais que assegurem a justiça, os direitos e as 

liberdades dos cidadãos.   

 Que não quis - porque poder, pode - fazer da O.N.U. uma força supranacional 

com autoridade por sobre todo governo de todo país - e isto inclui as cinco potências 

nucleares que são as únicas nações com poder de veto no Conselho de Segurança da 

O.N.U.-, indica que o mundo continua dirigido pelas nações poderosas que não estão 

dispostas a renunciar a sua auto-determinação em questões bélicas e submeter-se a 

uma autoridade mundial que os impeça fazer o que desejam muito com seus 

cidadãos, contra seus eventuais ou tradicionais inimigos, e contra o planeta. Não pode 

haver verdadeira união de nações sem um organismo que tenha tal autoridade, e não 

será a única finalidade da O.H.U. trabalhar paralelamente aos governos da O.N.U. 

dado que esta não funciona como deveria, mas também gerar possibilidades para que 

consiga fazê-lo.   

 Quando por disposição da Assembléia Geral da O.N.U., ocorram 



acontecimentos tais como que o governo chinês desocupe o Tibet, restitua-lhe sua 

independência, e o Dalai Lama possa retornar a seu país, as coisas no planeta, a nível 

governamental, estarão começando a funcionar como deve ser.  

 Enquanto isso, a nível não governamental, as coisas começaram a funcionar 

no momento, a ritmo muito mais acelerado. Por isso, entre a lentidão governamental e 

a aceleração das iniciativas não governamentais; ante o estado do mundo, a idéia de 

uma organização para uma humanidade unificada sintonizou mais com certas 

iniciativas que com as colocações de partidos e líderes políticos, geralmente com 

interesses muito nacionalistas ou oligopólios para um projeto como este, de orientação 

universalista.  

 Por isso a idéia de um "governo" paralelo aos governos está desprovida de 

típicos fatores governamentais com poderio bélico e sistemas legislativos e judiciais 

que efetua imposições ou penalizações à margem das leis e dos tribunais nacionais e 

internacionais. Trata-se de um "governo" em sentido organizativo e administrativo das 

comunidades, a constituir-se com representantes de redes comunitárias de todo o 

mundo para resolver questões a nível global. Um governo no qual não haverá partidos 

políticos nem chefes, pois o comporão delegados ou porta-vozes de redes de 

comunidades onde as resoluções de seus habitantes sejam as que se exponham nas 

reuniões em nível mundial por parte dos representantes.  

 Quer dizer, que a noção de representatividade é a chave; as populações 

comunitárias não estarão sujeitas à disposições arbitrárias de autoridade alguma que 

tenham eleito para que esta tome decisões autônomas em questões nas quais as 

populações não tenham voz nem voto: todas as questões fundamentais da vida 

comunitária devem ser resolvidas mediante referendum, e todo conselho de 

representantes terá a função de fazer que se cumpra com o decidido pela maioria. 

Quando falamos de sistemas "representativos" nas democracias, referimo-nos àqueles 

em que a eleição de "representantes" lhes concede autoridade para tomar decisões, 

incluindo não representativas da vontade do povo. E é ali quando as autoridades 

escolhidas pelo povo deixam de representá-lo, e quando o sistema democrático 



"representativo" em teoria, deixa de sê-lo na prática. O conceito de representatividade 

nas comunidades da O.H.U., não consiste em designar representantes para dirigir, 

porque há uma direção a seguir que está bem clara nas bases organizativas das 

comunidades, e tais princípios faz desnecessária qualquer liderança. Também isso 

implica estas duas razões: por um lado, a população das comunidades está idealizada 

como suficientemente reduzida para fazê-la absolutamente participativa na tomada de 

decisões; por outro lado, não deverá existir uma "classe dirigente" com uma 

preparação cultural que o resto dos habitantes não tenha, porque um dos propósitos 

destas comunidades é que todos acessem com as mesmas possibilidades a um nível 

cultural que lhes permita os mesmos direitos de participação nas decisões que 

qualquer outro membro de sua comunidade. O lucro de humanos culturalmente e 

espiritualmente elevados é um dos pilares do projeto, e aos humanos em tais 

condições não terá que "governá-los", mas pô-los a governar: a maior participação dos 

cidadãos na resolução de situações, menor necessidade de decisões tiradas de cima 

para baixo.  

 Poderá acontecer que pessoas com maiores conhecimentos e melhores idéias 

que outras, efetuem propostas e elaborem projetos, funcionando mais ativamente que 

a maioria em questões de planejamento, organização e administração. Que tenham 

maior autoridade cultural ou intelectual que o resto, não deverá derivar que lhes 

conceda autoridade política superior a de outros: a população deverá estar  

suficientemente capacitada para saber avaliar o que a gente mais ativa em elaboração 

de propostas leve em consideração de todos. Por sua vez, não deverá existir uma 

classe "intelectual" e uma classe "trabalhadora": a biblioteca e as tarefas agrícolas 

devem ser para todos. Isto é necessário para evitar a tendência de uns a querer dirigir 

as coisas, e a de outros a deixar que as responsabilidades de dirigir fiquem em mãos 

daqueles.  

 No terreno jurídico, a meta quanto aonde se deverá julgar e penalizar todo ato 

ilegal cometido em quaisquer comunidades, é que seja por um Tribunal Mundial, 

através de uma delegação no país do fato; em princípio, em seu capital; mais adiante, 



com sub-delegações em diversas cidades e, possivelmente ao longo, na mesma 

comunidade, ou ao menos em uma das áreas intercomunitárias com jurisdição em 

várias comunidades. Mas enquanto não existam leis internacionais que possam 

assegurar-se mediante sanções efetivas por parte da O.N.U., e não possa ser ela a 

responsável em nível jurídico de comunidades que os governos nacionais declarem 

como "áreas desnacionalizadas", deverá ser às leis nacionais às que se submeta todo 

infrator delas. Quer dizer, que terá que diferenciar o que é a comissão de infrações 

contra a normativa própria das comunidades (cujas sanções internas não sejam ilegais 

no país onde estejam estabelecidos estes núcleos comunitários), pelo que é a 

comissão de delitos conforme sejam entendidos como tais pelas leis nacionais. Nas 

comunidades se poderá julgar e penalizar toda conduta inadequada à normativa 

comunitária, impondo sanções que não se apartem das leis do país. Mas será a estas 

às que se derive todo caso que exceda não só a normativa da comunidade, mas 

também o marco jurídico do país.  

 A máxima sanção que os membros de uma comunidade poderão impor a outro, 

é a perda do direito a continuar vivendo nela. Caso alguém seja injustamente 

sancionado dessa forma (ou alguma outra), mediante argumentos falsos ante os quais 

possa mostrar evidências em contrário, terá o recurso de ir aos tribunais nacionais 

para demandar aos responsáveis por sua expulsão da comunidade. Isto poderá evitar 

que membros das comunidades conspirem contra terceiros mediante falsas 

acusações, sem que estes possam acionar juridicamente para proteger-se e para 

evitar que os responsáveis pelo prejuízo ocasionado obrem impunemente. Quer dizer, 

nada substancialmente distinto das ações legais que pode iniciar um cidadão contra 

uma instituição, empresa ou governo que lhe ocasionassem algum prejuízo.  

 Quanto a "desnacionalização" de territórios e populações onde estejam 

assentadas as comunidades, isto seria inconveniente do ponto de vista jurídico, 

enquanto não seja sob leis internacionais que se regule a conduta de seus habitantes. 

Enquanto a O.N.U. não possa ser o organismo mundial juridicamente responsável 

pelas comunidades, alguém deve sê-lo, e é o país onde elas estejam.  



 Não pode o governo do país desentender-se de tal responsabilidade sem que 

alguém se ocupe; neste caso, Nações Unidas, porque se trata de comunidades 

compostas por representantes de diversas nações, e seria coerente que, tratando-se 

de uma experiência conjunta de gente oriunda delas, seus respectivos governos, por 

via da O.N.U., assegurem um marco jurídico internacional a seus respectivos cidadãos  

habitantes das comunas. Uma experiência internacional em nível planetário como 

esta, com implicâncias transcendentais para a humanidade, requer que as Nações 

Unidas não se desentendam do assunto e participem para que os direitos humanos e 

as obrigações que eles implicam juridicamente, tenham ao menos nestas 

comunidades o primeiro âmbito do mundo onde a O.N.U. disponha de atribuições para  

fazer efetivo, em caráter de lei, o que até agora as autonomias nacionais lhe vêm 

restringindo.   

 Do momento em que os assuntos jurídicos das comunidades pudessem ser 

postos pelos governos sob a normativa da O.N.U., e do momento em que os governos 

das nações de origem dos residentes nas comunidades pudessem ocupar-se da 

resolução de determinados problemas de seus cidadãos, por exemplo, a nível 

econômico, sanitário, de recursos técnicos, etc., a perspectiva de um mundo sem 

fronteiras seria aberta mediante a desnacionalização destas frações de território. 

Porque isto, ao fazer que as responsabilidades sobre elas deixem de estar em mãos 

do governo nacional, para ser postas sob responsabilidade das nações representadas 

pelos habitantes estrangeiros, reduz espaços e problemas dos quais tenha que ocupar 

o governo do país, e abre espaços cujos habitantes estejam sob responsabilidade do 

conjunto de nações. Na medida em que estes espaços crescessem, os países iriam  

reduzindo em extensão, aumentariam os territórios "internacionais" ou "não nacionais": 

neutros, não de "propriedade" do conjunto das nações, e sim alheios à elas, que 

cuidariam da neutralidade desses territórios. Realmente, comunidades integradas por 

gente de todo o mundo não encaixam com o conceito de nação, pelo só pelo fato de 

situarem-se em um país. Se os países, como uma forma de contribuição ao 

estabelecimento de uma comunidade planetária com uma humanidade unida, 



cedessem para este propósito parte de seus territórios, convertendo-os em 

"embaixadas" das nações, como trânsito para que estas os convertam em porções 

autônomas pertencentes a uma comunidade humana sem divisões nacionais, os 

cidadãos cujos governantes decidissem efetuar tal contribuição, certamente não só 

não se oporiam, mas também muito provavelmente seriam os primeiros em apoiar a 

iniciativa quando os políticos ainda estariam discutindo-a. Muito antes de que o 

primeiro governo de um país resolva desnacionalizar zonas para que ali sejam 

estabelecidas estas comunidades sob responsabilidade das Nações Unidas, esse 

projeto será aprovado, apoiado e apresentado a muitos governos por parte de 

cidadãos e organizações não governamentais de diversos países.   

25 de junho de 2001  

                     ANEXO-2: ÁREAS NEUTRAS DESNACIONALIZADAS   

 Poderá parecer, em uma primeira  -e apressada- apreciação, impossível que 

uma nação ceda porções de seu território a uma comunidade mundial. Entretanto, 

enormes extensões de terras de muitos países, especialmente do terceiro mundo, são 

vendidas sem problema algum a estrangeiros. Podem encontrar-se, por exemplo, na 

Patagônia argentina, lugares onde se fala Inglês, o idioma de tantos latifundiários dali. 

Mas nenhum exemplo melhor que a venda de empresas nacionais ao estrangeiro, 

para ter uma medida do pouco que importa aos governos do terceiro mundo ceder 

partes da nação. Nesse caso, dinheiro através do qual, não importa embaixo de que 

bandeira funcionem ferrovias, linhas aéreas, petroleiras ou telefônicas: que do exterior 

ingresse capital e se administre o que um país subdesenvolvido não consegue dirigir, 

é uma carga que o Estado se tira de cima (com o tempo, isto empobrecerá à indústria 

nacional, mas enquanto isso é um alívio).  

 Visto isto, não é, comparativamente, estranho o exposto de ceder partes do 

território para um projeto de comunidades mundiais, ao supor afluência de capitais 

contribuídos dos países representados pelos habitantes desses  núcleos, e ao implicar 

uma administração governamental e, ao longo, até jurídica por parte de um órgão 

supranacional  -em princípio, a O.N.U., e em seguida quanto se avance, a O.H.U.- 



todo o qual alivie o trabalho dos governos dos países  que cedessem terras, sobre as 

quais, assim como sobre seus habitantes, já não devesse assumir responsabilidades -

orçamentárias inclusive-, pois toda uma organização mundial estaria ocupando-se 

disso.  

 Portanto, mais que utópica, é otimista e extremamente realista a exposição de 

aspirar ao lucro de áreas nacionalmente neutras, declaradas como tais pelos 

governos. Mas deve se ter em conta que existe a possibilidade de que haja governos 

que, urgidos de ajuda internacional, procurem tirar um peso de cima entregando o 

"pacote completo" de territórios com gente e tudo (vivendo na extrema pobreza), para 

que a organização mundial resolva a crise... Com muitas empresas em bancarrota 

rematadas ao melhor posto, faz-se não muito menos que isso.   

8 de setembro de 2001  

                ANEXO-3: ASPECTOS NORMATIVOS NA VIDA COMUNITÁRIA   

 Os princípios fundamentais que deram origem ao Projeto O.H.U., como produto 

da disfuncionalidade da O.N.U., expõem a necessidade de uma ação por parte dos 

povos à margem de seus governos, com o objetivo de uma legislação mundial fora do 

marco de Nações Unidas, por inoperância jurídica destas. Mas de ser reformada a 

O.N.U. e converter-se no que o mundo operativamente necessita, o marco jurídico que 

ela proporcionaria aos povos faria desnecessário que eles procurassem fora de seus 

governos e das Nações Unidas uma legislação, porque se contaria com ela. O 

problema que se expõe é quanto tempo a humanidade deve esperar para que a 

O.N.U. seja reformada e as comunidades da O.H.U. dispor de uma Lei Mundial 

emanada das Nações Unidas, para não ter que estar cada comunidade submetida à 

lei do país onde esteja assentada. Enquanto isso, tomando cada comunidade à O.H.U. 

como um conjunto de indivíduos dispostos a aceitar uma determinada normativa de 

convivência mútua, tal normativa interna da O.H.U. para reger em todas suas 

comunidades, deve ser formulada por uma assembléia, como o faz qualquer 

organização não governamental, empresa ou clube, que têm suas regras e seu 

"governo" (embora não sejam organizações "governamentais"; daí o conceito de 



"Governo Paralelo do Mundo" da O.H.U., em um sentido organizativo e normativo 

interno, e não de poder político a nível Estado).  

 Só o fato de criar uma organização com uma normativa interna que uma 

convenção internacional estabeleça, e que não entre em contradição com as 

legislações de nenhum país, determinará que tipo de pessoas povoarão as 

comunidades, restringindo-se àquelas cujos valores e ideais sejam coerentes com os 

da O.H.U. Como experimento em forma de degrau para sucessivos passos para o 

lucro de um mundo com uma ordem política e jurídica desejáveis, seus resultados 

serão de valor. Inclusive, como uma forma de preparar, treinando a O.N.U. para que 

adquira efetividade na aplicação internacional de sua normativa, estas comunidades 

podem ser constituídas no primeiro âmbito, em princípio experimental, para que 

Nações  Unidas exerça uma autoridade efetiva em nível supranacional.  

 A leitura da declaração de princípios fundamentais da O.H.U. pode dar lugar a 

interpretar que o exposto é contra a O.N.U. por ineficiente e por representativa de 

interesses contrários ao bem da humanidade. Deve ficar claro, em vistas do até aqui 

expôs-se, o sentido da noção de "paralelismo" no Projeto O.H.U. com respeito à 

O.N.U. e aos governos das nações, como um caminho à margem do sistema político 

mundial e não em conflito com ele; mais até, procurando estabelecer com esse 

sistema toda convergência possível em prol de fins comuns.   

10 de setembro de 2001    

ANEXO-4: A O.H.U., A O.N.U. E OS FUTUROS ESTADOS UNIDOS DO MUNDO   

 Considerando os conceitos "Confederação" e "Federação" (o primeiro, 

sinônimo de "liga", composto de Estados soberanos que obram separadamente sem 

uma lei e governo para todos, e o segundo, sinônimo de "união", composto de Estados 

regidos por uma legislação e autoridade supremas), observamos que a O.N.U., sendo 

uma confederação não é uma "união", a não ser uma liga de nações separadas. Até 

então não convertidas em Estados de uma Federação Mundial, as nações nunca 

poderão estar "unidas". Disto deduz-se que a denominação "Nações Unidas" é 

tecnicamente incorreta; Estados Unidos do Mundo seria a denominação apropriada, 



para o momento em que uma lei e governo mundiais fossem estabelecidos. Desde 

esse momento, operativamente no político, deixariam de existir as nações, por mais 

que cada povo conservasse suas bandeiras, hinos, sentimentos patrióticos e limites 

fronteiriços; na realidade, serão Estados de uma nova ordem, já não "internacional" 

(termo este que deixará de valer) e sim mundial, nos quais as relações serão 

"interestaduais" dentro de uma república planetária.   

 A irrealidade atual e a não existência futura do binômio Nação-União, faria com 

que a O.N.U. se chamasse - em honra à verdade - Nações Confederadas ou Liga de 

Nações.   

 Falando do futuro, a implantação dos "Estados Unidos do Mundo" e o da 

"Organização da Humanidade Unida", não devem confundir-se: esta última não 

pretende ser uma organização governamental, não pretende competir com a futura 

Federação de Estados nem hoje com a O.N.U. O projeto das comunidades em rede 

mundial, precisa ser operado como organização não governamental; hoje, apoiado ou  

não pela O.N.U.; amanhã, indiscutivelmente instrumentado, melhorado, possivelmente 

patrocinado ou talvez absorvido pela Federação Mundial que substituirá a O.N.U., 

porque o projeto O.H.U. para os futuros os Estados Unidos do Mundo, seria das 

melhores e imprescindíveis ferramentas para o lucro de uma humanidade que, por fim, 

logo depois de toda sua história anticomunitária, tenha um projeto para ser convertida 

em Comunidade Planetária.   

10 de setembro 2001  

(O.H.U., Organização da Humanidade Unida, começou como idéia do autor do projeto, 

em 5 de junho de 1993, enquanto redigia uma mensagem sobre o futuro do planeta na 

ocasião do Dia Mundial do Meio ambiente).   

         DA AUSÊNCIA AO LUCRO DE UM PROJETO DE HUMANIDADE UNIFICADA   

 O APERFEIÇOAMENTO HUMANO EM UM MUNDO IMPERFEITO  

ADVERSIDADES E PROBLEMAS  

 Não interferência cultural 

 Depois de séculos de extermínio, escravidão e invasão imperialista, nós que 



formamos parte da civilização urbana, observamos a povos primitivos como os do 

África, América ou Oceania, pensando em tratar de não lhes poluir sua cultura, 

deixando-os permanecer em seu milenário estado. No momento em que astrônomos, 

engenheiros e diversos cientistas trabalham em hipótese e projetos de novas 

tecnologias para viagens espaciais a velocidades hiper luminosas, já há quem se 

pergunte que atitude teriam nossos astronautas, se chegassem a mundos habitados 

por gente menos avançada que nós. Se interferir no desenvolvimento cultural que 

tenham, lhes ensinando coisas, modernizando-os, ou se deixá-los seguir seu curso 

sem meter-se no processo que levassem.   

 Um pouco parecido a isto, é o que se expõe quando se fala da possibilidade de 

que seres extraterrestres seguirem - e de perto - o desenvolvimento dos 

acontecimentos nossos sem intervir. Embora, em contradição com isso, coloca-se a 

possibilidade que houve ingerência extraterrestre na antigüidade, quando foram feitas 

construções impossíveis para povos sem a tecnologia necessária. O fato de encontrar 

evidências de tecnologia superior a atual em obras da antigüidade, levou a reformular 

conceitos arqueológicos e a considerar como possível o que a tradição científica 

negava admitir. Se isto é certo, poderia pensar-se em uma tentativa de ajuda 

extraterrestre no passado, e que logo deixaram a humanidade a sua sorte, vigiada 

mas não interferida. Talvez nossos astronautas procedam de modo semelhante no 

caso de serem eles os "civilizadores" de habitantes primitivos de outras esferas. Algo 

que, chegada a hora, corresponderá decidir às autoridades mundiais correspondentes.   

 Nesse momento, podemos praticar conceitos de "não intervenção interferente" 

respeitando os seres incivilizados de nosso próprio mundo. Assim como respeitando 

às plantas, animais, águas, terras e a atmosfera, procurando reverter o processo de 

destruição da natureza que viemos impulsionando. Enquanto desejamos pôr fim às 

guerras, pobreza, enfermidades, conflitos étnicos, religiosos e demais coisas que nos 

mantêm bastante longe de um  ideal de mundo.  

                                                          Mundo ideal   

 Quando se pergunta às pessoas como concebe que deva ser um mundo ideal, 



as respostas que podem obter-se sugerem que não estamos precisamente nele: face 

às maravilhas que possui e a tudo o que nos oferece, este mundo não lhe parece de 

todo satisfatório a ninguém. Diversas formas de imperfeição definem este planeta 

como distante e distinto do que se pode entender como um mundo feliz, normal, o 

paraíso que está acostumado a imaginar-se que existe em "o Céu",  ou alguma 

dimensão ou lugar do cosmos. Inclusive, ante a idéia de que sem uma humanidade 

tão imperfeita como a nossa, o mundo funcionaria bem, continuam as imperfeições 

observáveis com apenas imaginar o mundo sem humanos, só povoado pelas outras 

espécies viventes: elas estariam, como estiveram-no antes da existência do homem, 

em constante luta pela sobrevivência, sob risco de morte por enfermidades, acidente, 

sede, fome ou terminando como alimento de outras espécies. Para muitos, a idéia de 

"mundo ideal" não admite a existência do sofrimento, não só humano, mas tampouco 

para espécie vivente alguma. Um mundo sem carnívoros, sem estruturas biológicas 

que possam adoecer, danificar-se, mutilar-se sem capacidade regenerativa. Um 

mundo, também, sem terremotos, erupções vulcânicas, tornados, furacões, 

inundações e secas; instabilidades ambientais que impeçam de viver em paz e 

segurança.    

 Tal ideal de mundo, possivelmente, tratar-se-ia de um reino espiritual onde o 

meio físico e os corpos dos seres estariam sob controle de suas mentes e espíritos, 

capazes de obrar o que para nós seriam verdadeiros milagres. Se aqui mesmo, dentro 

de tanta imperfeição, há seres capazes de caminhar sobre braças sem queimar-se, de 

levitar, de mover objetos com o pensamento, ou de curar enfermidades impondo as 

mãos, bem se pode imaginar que em um mundo ideal todas estas coisas seriam 

normais para qualquer um, dominando a matéria a graus tais que ali poderia não 

existir a morte. Se remetemos à livros sagrados ou à ensinos espirituais de diversas 

culturas, vamos encontrar a idéia de uma "vida eterna" em condições tais, já seja fora 

da Terra, ou aqui mesmo com posterioridade às transformações mundiais que 

anunciam. Portanto, a partir da fé, o conhecimento ou a livre especulação de cada um, 

devemos considerar a possibilidade de que exista no universo um plano ou muitos 



lugares onde se cumpra o ideal de mundo que muitos têm. Inclusive, é de considerar-

se como possível a existência de uma pluralidade imensa de mundos habitados que 

vivam em amor, paz e felicidade, devido à ausência neles de todas as imperfeições 

que conhecemos.   

                                                 Mundos imperfeitos   

 Podemos, também, considerar como possível a existência de muitos mundos 

imperfeitos, cujos habitantes obtenham avanços tecnológicos que permitam ir a outros 

mundos, sem paralelamente ter avançado espiritualmente. Conseqüentemente, se 

povoassem outros mundos, projetariam neles suas imperfeições. Nós não estamos tão 

longe de iniciar algo assim fora da Terra. Por que não considerar que há milhares ou 

milhões de anos, em outros mundos já o fizeram, por serem humanidades mais 

antigas que a nossa? Poderia imaginar-se, então, que seres imperfeitos procedentes 

de diversos mundos, instalassem colônias não só em distintos planetas, mas também 

nos mesmos mundos que outros seres. Em qualquer desses mundos, os 

colonizadores, disputando-se o controle de territórios, de espaços aéreos, de oceanos, 

ou do planeta todo, dada sua baixa evolução espiritual, tenderiam a entrar em conflitos 

bélicos. Resultando deles, as colônias instaladas em diversos territórios poderiam ser 

destruídas, e os sobreviventes evacuados uns, enquanto outros poderiam iniciar 

progressivamente novas civilizações, de algum modo apoiados de fora por seus 

semelhantes que ficariam no espaço ou em seu mundo de origem. Também poderia 

acontecer que os sobreviventes ficassem sem apoio, sem tecnologia, em um planeta 

quase inabitável logo do grande conflito, e que seus descendentes perdessem suas 

raízes, sua história, a tal ponto de ignorar que sua genética é forasteira, acreditando-a 

surgir nesse mundo, produto de um processo evolutivo.    

                                                   Diversidade Racial   

 Os descendentes das distintas civilizações iniciadas naquelas colônias, logo 

destruídas, demarcariam seus territórios, ou invadiriam os alheios, sem possibilidade 

de chegar a um entendimento, por suas diferenças raciais, idiomáticas,  religiosas, e a 

vocação de poder, expressa no uso das armas e afã pelos bens materiais.    



 Mundos que passaram por tal história possivelmente existam muitos, e o nosso  

-por que não?-  pode ser um deles. Ao fim e ao cabo, a antropologia não pôde explicar  

como a diversidade de raças humanas procedeu de um mesmo tronco. Mas bem, o 

legado histórico, a mitologia de diversos povos de todo o mundo, remete à origem 

"celestial" de seus ancestrais. Raças e povos de diversas genéticas, cada uma oriunda 

de distintos mundos, nos quais haveria um certo grau de unidade racial, cultural, para  

conviver - além da falta de desenvolvimento espiritual -  como convive pacificamente 

uma comunidade de formigas. E como acontece com as formigas quando se 

encontram com outras distintas, o ser formiga face às diferenças, não as faz 

necessariamente amigas, mas sim entram em combate. A povoação do mundo por 

parte de diversas raças humanas, não responde a nada que pudesse definir como um 

"projeto integral". Pelo contrário, cada raça parece obedecer um projeto territoriais 

desentendido das outras raças. A tal ponto que, a certo grau de expansão e 

superposição territorial, o projeto de cada uma devia entrar  em conflito com o projeto 

de outra.    

 Poderia consider a possibilidade de que não existissem tais projetos territoriais 

em separado, mas sim diretamente a expansão das raças e povos se produziu sem 

nenhum projeto por parte de alguma inteligência que operasse fora da Terra. Embora 

isto estaria em contradição com a tradição judeu-cristã, com a asteca, e outras, as 

quais dão conta de que houve uma determinada "deidade" condutora dos destinos de 

seu "povo eleito". Trate-se da hipótese extraterrestre ou da tradição religiosa, 

quaisquer caminhos conduzem à conclusão de que não houve um projeto global de 

povoação por parte das diversas raças e culturas, mas sim uma verdadeira "Torre de 

Babel" que conspirou contra toda possibilidade de entendimento entre  os  povos.    

 Além de extraterrestres ou deuses que foram os responsáveis por tão 

heterogênea povoação do mundo, o que temos em claro são as conseqüências de 

uma desordem inicial que nunca se pôde resolver pelos diversos representantes 

étnicos da espécie humana. Conseqüências que conduziram à espécie ao limite de 

sua autodestruição.   



                                                  Humanidade sem um projeto   

 Ao longo de toda a história, sofremos a ausência de um projeto de humanidade  

integrada. A maior diversidade racial e cultural, maior dificuldade para nos integrar. Em  

lugar da variedade de etnias e culturas contribuísse com riquezas a somar para o lucro 

de uma humanidade de grau superior, essa diversidade não soube dirigir 

convenientemente, mas sim foi tomada como separatória entre os povos.  

 Imaginemos um mundo no qual houvesse uma só língua, uma só cultura para 

todos, uma só raça. Todos iguais, todos unidos. Ali não teriam a possibilidade de 

vivenciar a diversidade, em uma forma de entendimento mundial que emerjisse do 

espírito de convivência e intercâmbio. Nós temos essa possibilidade. Não somos uma 

raça representante de um mundo, mas sim somos uma espécie constituída de raças 

representantes de distintos mundos, dentro de um mundo. Cada raça, cada povo, é 

um mundo no mundo. Estamos todos aqui, não unidos, a não ser reunidos, 

antagonicamente, por algum engano no processo evolutivo. O engano persistirá até o 

momento em que façamos desta reunião, a até agora não aproveitada oportunidade, 

tão singular, de elaborar um projeto de convivência entre raças e povos.   

 Inicialmente, as raças estiveram mais ou menos separadas cada uma em um 

continente ou em regiões, e logo depois, subdivididas em povos, estes tiveram cada 

um suas demarcações territoriais. Atualmente, dentro de diversos povos, existem 

zonas, bairros, onde as raças estão separadas. Por exemplo, negros descendentes de 

escravos na América, ou brancos descendentes de invasores europeus na África. 

Essa tendência da gente nuclear-se por afinidade racial, nacional e cultural, coloca 

barreiras à relação com os distintos. O segregacionismo, a discriminação aos 

imigrantes, são problemas que devem resolver mediante um projeto global para a 

humanidade. Movimentos migratórios não planejados, nos quais grandes contingentes 

vão de um país a outro, ou do interior de um país a suas grandes cidades, provocando 

conflitos populacionais, econômicos, e outros, sem nenhum controle que possa 

administrar onde vão residir e em que vão trabalhar esses cidadãos, continuarão um 

problema até haver um ordenamento inteligente de tais deslocamentos humanos.    



        COMUNIDADES:  REGIÕES, O ÉTNICO-CULTURAL E A NATUREZA  

                                    Projeto de humanidade unificada   

 Para decrescer o número de habitantes dos centros urbanos super povoados, é 

necessário aumentar o número de comunidades pequenas em zonas despovoadas. 

Esse é um dos planejamentos que devem ser instrumentados em todo mundo para dar 

início a um novo ordenamento populacional.  

 Dentro das possibilidades de movimentos migratórios e de uma nova ordem na  

população dos países, imaginemos uma instância futura em que já não exista um 

moderador onde prepondere uma raça, ou uma região onde prepondere uma cultura. 

Imaginemos que, dentro de vários séculos, pudessemos obter em qualquer rincão do 

mundo aonde se pudesse viajar, as populações obtivessem cada uma o mesmo grau 

de diversidade que hoje encontramos no planeta. Que tanto na Índia, como na África 

central, em Nova Iorque ou na Suécia, houvessem tantos brancos como negros, 

chineses, índios e híbridos de diversas raças. Que o controle da natalidade e uma 

eficiente administração das diversas comunidades, pudessem equilibrar em todo 

mundo os índices populacionais de todos os grupos étnicos e culturais. Que em lugar 

de habitar zonas ou bairros separados de cidades grandes, fizessem-no em pequenas 

comunidades, convivendo de maneira integrada, enriquecedora. Cada comunidade 

composta por representantes de cada cultura, de cada região, de cada continente, de 

cada raça.    

 Imaginemos que, dada essa diversidade de habitantes, nenhum país (se então 

ainda existissem os países) possa distinguir-se de outro quanto a que tipo de gente 

comporia sua população. Cada país teria gente vivendo em outro país. E teria gente 

de outro país vivendo dentro. O que aconteceria ao conceito de fronteira, o de orgulho 

nacional? Onde teriam que ficar esses conceitos, a não ser na história?  

 Um mundo que pudesse ter mesclada e não separada por zonas às pessoas 

de distinta genética, nação ou cultura, não somente deveria ser um desejo, mas 

também um propósito. Uma humanidade desunida desde sua origem, deve procurar a 

união não mediante desejos no ar, a não ser mediante projetos muito concretos, e a 



idéia de estabelecer comunidades internacionais e pluri-raciais em todo mundo, é uma 

possibilidade estrategicamente efetiva que deveria implementar há bastante tempo.  

 Na medida em que pequenas comunidades dessas vão multiplicando-se pelo 

mundo, embora, por hora, não vá resolver o problema da humanidade, sim resolverá o 

problema de que até agora não estávamos resolvendo nada a respeito. E isto é um 

princípio, além de que se obterá ou não o propósito final, e como princípio, tem seu 

valor, seus fundamentos, suas perspectivas. Um projeto de humanidade unida deve 

começar pelo mais elementar: reunir os representantes de todas as raças e culturas 

para definir que classe de mundo queremos. Se quisermos um mundo no qual cada 

região seja um mundo à parte, com sua própria gente característica, ou se quisermos 

um mundo no qual qualquer população em qualquer rincão seja expoente de tudo.  

                          Preservação da Natureza e das populações indígenas   

 A idéia de tais comunidades integradoras, entretanto, expõe o problema do  

que fazer com as tribos indígenas que tratamos de preservar para não influenciar com 

nossa cultura em seus modos de vida tradicionais. Possivelmente não agora, mas sim 

em um futuro longínquo, caberia perguntar o que seria mais conveniente para esses 

nativos: deixa-los em seu primitivo estado, ou fazê-los avançar; em caso de integrá-los 

ao projeto comunitário mundial lhes outorgue mais benefícios que problemas. Dado o 

estado de sociedade  -indesejável-  que podemos lhes oferecer nestes momentos, tal 

fato não cabe, e por isso tratamos de não integrar essa gente à civilização, nem de 

invadi-la com nenhuma proposta que introduza mudanças culturais em seu estilo de 

vida. Mas, se obtivéssemos uma sociedade em condições tais, que resultasse 

enriquecedor, benefícios em todo sentido para os nativos desses núcleos humanos 

primitivos, ao menos deveríamos lhes informar sobre o que podemos lhes oferecer, e 

que eles decidam se estariam dispostos a participar de algo assim, ou manter-se 

isolados.   

 Enquanto isso não ocorra, o projeto de unificação da humanidade esta 

mediante comunidade de diversidade racial, nacional e cultural, deverá ter presente 

que, como algumas delas poderão estabelecer-se em áreas habitadas por essas tribos 



indígenas, ou próximas a elas, deverão evitar interferir, e velar para que contêm com o 

necessário amparo para que nem governos nem empresas, em especial madeireiras, 

nem caçadores, incursionem em seu habitat com ações depredadoras. A conservação 

da natureza e a preservação das comunidades indígenas ligadas a ela, devem dar 

lugar à instalação de um anelo de proteção constituído de comunidades do projeto de 

humanidade unificada, em áreas florestais e selvagens onde faça falta a vigilância. 

Ambientalistas, guarda-florestal, cientistas naturalistas, de todo o mundo, nucleados 

nessas comunidades situadas na periferia das áreas protegidas, manteriam um 

controle que, à distância, nem governos nem ecologistas obtêm para evitar ações 

depredadoras.   

 A degradação do meio ambiente e a ameaça de extinção de espécies viventes, 

deveriam nos levar a cumprir com ações preservadoras não por nosso próprio bem, a 

não ser pelo bem da própria natureza, além de nós. Porque ela, humanidade à parte, 

tem suas próprias razões para existir. Entretanto, a situação do planeta chegou a um 

ponto no qual o cuidar da natureza não poderá ser algo que façamos por ela, sem 

necessidade de pensar em nós. Porque tanto dependemos dela, que cuidá-la é nos 

cuidar, e descuidá-la seria nos extinguir. Portanto, já não se trata de preservar o meio 

ambiente só por respeito ao direito a existir das espécies viventes, mas também para 

que nossa própria existência possa dar continuidade.  

 Não pode haver um projeto de humanidade unificada, sem um projeto de 

unificação da humanidade à natureza. Ambas separadas na cultura ocidental, já da 

tradição judia. A Bíblia, em Gênese 1, ensina que o Deus Yahvé deu ao homem a 

autoridade para submeter a sua vontade à terra, as plantas e os animais; ensino que 

foi aplicada destrutivamente em graus que, biblicamente, podem refletir nos 

catastróficos sucessivos do Apocalipse.   

                                    UNIDADE E DIVERSIDADE CULTURAL  

                                                        Legislação   

 Um projeto de humanidade unida se faz difícil quando se tem em conta que há 

culturas cujos  costumes e leis são francamente distintas ante um mesmo problema. O 



que em uma parte do mundo pode ser elogiável, em outra parte pode ser 

rigorosamente presidiário, proibido; por exemplo, que a mulher trabalhe ou que se 

vista sem cobrir todo o corpo. Ou as mutilações genitais feitas às mulheres para que 

não sintam prazer. Entre o proibido e o permitido, como poderiam conceber-se 

comunidades nas quais ocidentais e islâmicos pudessem conviver sem esse 

problema? Como, sem uma legislação internacional válido em todo rincão do planeta, 

que proteja os direitos da mulher, que continua usada e dominada pelos homens onde 

as sociedades não avançaram nesse sentido há milhares de anos?   

 Se a humanidade fosse UNA, teríamos yes para todos. Mas como isto não é 

assim, cada povo tem sua lei, e no caso de um projeto de comunidade internacional, 

onde se estabeleceria uma só lei para a coletividade, cada participante trataria de que 

seja a lei de seu país a que se imponha sobre a dos outros.  

 Os planejadores destas comunidades deverão tomar decisões que os 

colocarão em posições encontradas. Deverá decidir se a mulher deve ser livre ou 

subjugada, se cultivará tabaco ou se proibirá de fumar, já que se sabe que é nocivo 

para a saúde ("é causa de câncer", dizem os próprios avisos televisivos de cigarros); 

deverá decidir-se se criarão ou caçarão animais para se alimentar ou se estabelecerá 

um regime alimentício que reduza ou exclua a carne; se usará dinheiro e haverá 

trabalho remunerado, ou se eliminará todo valor de intercâmbio, sob um conceito de 

trabalho solidário; se permitirá ter canários em jaulas ou se proibirá aprisionar aos 

animais; se haverá circulação de automóveis com combustível poluente ou se 

utilizarão automóveis com painéis solares, bicicletas, cavalos ou outros meios de 

transporte que não poluam o ar. Além das subjetividades causadas das quais se tome 

partido por uma opção ou outra, terá que estabelecer o que é objetivamente mais 

favorável para o aperfeiçoamento humano. E terá que ser rigorosamente estritos para 

desterrar toda ação, hábito e costume que mantenham aos cidadãos em uma 

existência retrógrada.   

 Estas decisões devem ser tomadas, porque não falamos de uma humanidade 

armada com seus pedaços diversos, reunidos sem argamassa em um débil rejunte 



que possa rachar. Falamos de fabricar a argamassa para obter uma sólida e 

inquebrável união das diversas partes da humanidade, e essa argamassa é o projeto 

de uma rede mundial de comunidades com diversidade racial e cultural. Um projeto é 

uma argamassa, e a humanidade não está unida por argamassa alguma de valores e 

de planos, porque não teve projeto em sua origem, nem tem ainda. Estamos em 

tempo de nos reunir e começar a projetar o que todos queremos deste mundo para o 

futuro; que tipo de futura humanidade nos proporemos desenhar com um modelo 

único, já que a atual e a passada foram obra de desenhos fragmentários e conflitivos 

entre si. Quando estabelecermos uma sociedade humana começaremos a elaborar, 

sendo viável a definição de que leis, que proibições e que liberdades existirão.  

 Não poderá ter lugar, neste projeto internacional, nenhum costume retrógrado e  

degradante amparado pela legislação de determinado país cujos representantes 

convivam nestas comunidades. Uma convenção legislativa estabelecerá uma única lei 

para todos os cidadãos dos diversos países participantes da experiência. Essa 

convenção determinará que, dentro da diversidade cultural que se promoverá manter 

paralela à unidade cultural que se desenvolva, não poderá ter capacidade nenhuma 

conduta que além da legislação comunitária.  

 Todo cidadão e toda organização que desejem participar deste projeto, 

deverão ater-se ao conceito de que já não viverão sob o regime da nação a que 

pertençam, mas sob uma lei internacional, cujas liberdades outorgadas e cujas 

restrições impostas aos habitantes destas comunidades, eles deverão conhecer a 

fundo antes de oferecer-se a participar da experiência, e deverão aceitar para ser 

admitidos.  

 Não terá que confundir "respeito às diferenças ou à diversidade cultural", com 

permissividade ante o que determinadas culturas sustentam contra a dignidade 

humana. A determinação de que humanidade futura queremos obter, com que vícios e 

males erradicados da cultura planetária que vamos conformar, exige restrições a toda 

manifestação cultural que ameace introduzir no projeto de unificação da humanidade,  

variáveis  poluentes.    



 Terá que ter em conta um sério inconveniente para o estabelecimento de 

comunidades em países onde os governos violam os direitos humanos, em que pese a 

sua Declaração Universal de 1948, a O.N.U. não pôde fazer cumprir. Se os princípios 

que se estabeleçam para a vida comunitária proibissem ações que em tais países se  

permitem contra os direitos humanos, ou permitissem ações que em tais países  - 

também contra tais direitos- proíbem-se, existiria uma só forma de estabelecê-los 

nestas comunidades. Consistiria que elas fossem declaradas pelos governos de tais 

países, como zonas neutras de cujo funcionamento em nível normativo, social e 

cultural, o governo nacional não se responsabilize. Algo assim como porções 

"desnacionalizadas" do território, sujeitas a leis internacionais asseguradas pela 

O.N.U. As comunidades poderão ter seu próprio sistema normativo como o tem toda 

empresa ou instituição, mas quando este não se adeque à legislação dos países onde 

os governos violam direitos humanos, não é de se esperar que tais governos declarem 

zona neutra com sua própria normativa às comunidades. E embora ocorresse, a que 

tribunal internacional, a não ser ao de La Haya, terão que recorrer seus habitantes 

ante qualquer conflito que se apresentasse com um governo nacional desses? Se a 

intercessão da O.N.U. seria necessária em tal instância, melhor que o seja em 

princípio: com a O.N.U. fazendo respeitar os direitos humanos em comunidades a 

estabelecer em países com o referido problema, e seus governos delegando na 

O.N.U. o controle jurídico das áreas comunitárias, para que toda liberdade fique fora 

da responsabilidade do governo nacional, e que todo delito que a O.N.U. julgue como 

tal, seja penalizado por uma corte internacional. Mas enquanto a O.N.U. continuar sem 

poder jurídico para impor sanções aos países que violem direitos humanos, não 

poderá haver em tais países comunidade alguma do projeto de humanidade unificada.  

                                                       Religião   

 Um dos problemas a confrontar é o da diversidade de crenças religiosas. 

Estabelecer se haverá  uma religião cujos ensinos sejam considerados mais próximos 

da verdade que as de outras religiões, e que a cultura planetária a constituir tenha um 

"culto oficial", não é algo que possa chegar mediante uma convenção. Porque a 



parcialidade de quem debatesse a respeito, não poderia atracar a pontos de acordo, 

quando o que se fazaria era uma eleição por exclusão.   

 O problema de que os humanos estejam divididos por religiões, segundo em 

que lugares nasceram e habitam, resulta da formação cultural que a educação 

proporciona em cada país, onde há um culto predominante que é ensinado  - em 

muitos lugares por imposição-  e há uma absoluta ignorância a respeito do que dizem 

as demais crenças.    

 Uma cultura planetária como a que se pretende para o projeto de comunidades 

multiculturais, poderá não dispor de uma religião (o qual terá que considerar se tratará 

de uma falência ou de uma vantagem), mas o que deverá propiciar, é que os 

habitantes sejam instruídos no conhecimento de todas as crenças, mitologias, 

cosmovisões atuais e ancestrais, e doutrinas filosóficas a respeito da idéia de um Ser  

Superior, deidades, o universo e a existência.  

 Uma comunidade cujos habitantes recebam um conhecimento diverso a 

respeito de religiões, terá opções que no mundo não se ofereceram, durante toda a 

história, aos habitantes das nações. Os cidadãos poderão atracar a esta experiência 

de intercâmbio, cada um com suas crenças. Mas é previsível que o conhecimento do 

que pregam os crentes de outras religiões, possa fazer com que muitos deixem de 

pensar que a sua é a única verdade religiosa, e tenham abertura a outros cultos. 

Também é previsível que o aprofundamento no conhecimento das religiões, leve a 

muitos a terminar duvidando da veracidade do que acreditavam, e a não acreditar em 

nenhuma religião. Todas estas possibilidades dar-se-ão dentro da liberdade de 

pensamento que favorecerá com esta proposta comunitária de diversidade religiosa.   

 Cada comunidade deverá contar com espaços nos quais os adeptos às 

diversas crenças possam levar a cabo suas práticas. E espaços nos quais se possa 

reunir os representantes dos diversos cultos, para que uns ensinem o seu e outros o 

aprendam. Também espaços neutros de convergência que possam receber a adeptos 

a crenças distintas, como o universalista Templo da Boa Vontade, em Brasília.  

                                       Diferenças culturais e fatores ambientais   



 A idéia que temos a respeito das diferenças entre os países, está, em parte, 

determinada por fatores ambientais dados pela geografia. Vestimentas de casaco ou 

ligeiras, resultam do clima. Transportação em camelo ou em gôndolas, podem-nos 

remeter ao deserto do Sahara e à Veneza, respectivamente. Em uma comunidade 

internacional instalada em uma zona subtropical campestre, os siberianos não estarão 

abrigados, os árabes não andarão em camelos, nem os venezianos irão de sua casa 

ao trabalho em uma embarcação. Portanto, muitas das diferenças culturais que podem 

observar de um país a outro, não necessariamente estarão presentes na vida 

cotidiana das comunidades internacionais.  

 As migrações européias à Sudamérica, onde no Natal faz calor, incorporaram à 

alimentação hábitos, tais como, o consumo de frutas secas. Algo típico de regiões 

frias, que ao contribuir com calorias consumidas em lugares quentes para tais 

festividades, é inconveniente para a saúde. Se um projeto de comunidade planejada, 

deverá estabelecer que mantimentos serão os que convenha que a população 

consuma e quais não, deverá romper-se com tradicionalismos associados à datas ou  

regiões de procedência. Nas referidas migrações européias ao hemisfério sul, não se 

fez consciência da mudança ambiental climática, que exigia uma mudança alimentar, e 

se introduziu na população um modelo de alimentação natalina fora do contexto, 

acompanhado pelo não consumo de frutas secas no inverno. Esta classe de 

desajustes, é um exemplo de como determinadas características de uma cultura 

podem não ser reformuladas conforme o novo habitat de um imigrante.  

 Um projeto de comunidade que reúna representantes de diversas culturas, 

procurará preservar nela os hábitos e usos que constituam sua identidade, com tanto 

que não entrem em desajuste com o contexto geográfico.    

                                                       Embaixadas culturais   

 O mais característico de um país, entendido não como um território com 

determinada geografia, mas sim como uma concepção humana, não é o subsolo, nem 

o relevo, nem a hidrografia, nem a flora, nem a fauna, nem o clima. Os diamantes do 

subsolo sulafricano ou brasileiro, não distinguen entre si aos respectivos países: mais 



ainda, confirmam que, antigamente, as terras da África e América estavam unidas. 

Similar relevo, similares costas marítimas e rios, similar vegetação. Terei que 

encontrar espécies de animais diferentes de um continente ao outro, para logo ali dar-

se conta de estar na África ou no Sudamérica. Mas em uma olhada panorâmica, 

poderia não advertir-se diferença alguma. Uma paisagem andina do sul, poderia 

confundir-se com o de montanhas canadenses ou alpinas, e um setor de um deserto 

do norte africano, poderia confundir-se com um australiano ou americano. Antártida 

com o Ártico, uma paisagem do Caribe com uma do Brasil, e um vulcão na Itália com 

um no México. Imagens televisivas de qualquer de todos esses lugares poderiam não 

dar uma idéia muito clara de que países pertencem. Mas essa idéia se pode chegar a 

ter com apenas ver na tela cada lugar, a sua gente característica, com sua cor e 

rasgos faciais, sua vestimenta, sua linguagem, sua música, suas danças típicas, suas 

práticas religiosas, suas casas, sua arquitetura, seus mercados e produtos. Um país 

não termina dentro de suas fronteiras, mas sim representa por viajantes, emigrantes, 

que levam ao exterior uma amostra dele. Como uma embaixada é  uma parte de um 

país dentro de outro, as comunidades deste projeto serão núcleos de embaixadas 

culturais. Serão uma amostra do conceito cultural de cada país. Não do conceito 

político com as leis de cada país, porque haverá uma lei única para todos, e porque os 

regimes políticos nas nações não são a essência das nações. Já fora com os czares 

ou com os comunistas na Rússia, com os governos militares ou com os democráticos 

na América, com as monarquias ou as democracias na Europa, os países, sua gente, 

seus idiomas, seus costumes, tiveram uma permanência, mantiveram uma identidade. 

 Essa identidade, que define a diversidade cultural no planeta, é o que nestas 

comunidades permitirá "ir de um país a outro" dando apenas uns poucos passos. Em 

uma das diversas alternativas do projeto, cada comunidade estará dividida em três 

setores: um setor central de convergência onde se desenvolverá a unidade cultural, 

um setor periférico de diversidade cultural, subdividido segundo raças, continentes e 

países, e um setor intermédio no qual residam as famílias cujos componentes sejam 

heterogêneos ou híbridos quanto a raça ou nacionalidade.    



 No anel periférico, haverá, de cada cultura, construções com sua típica 

arquitetura, obras de arte, artesanatos, música, danças, rituais, esporte, jogos,  

vestidos, comidas, livros, fotografias, vídeos, e toda outra manifestação cultural que 

possa desenvolver. Do ambiente natural de suas regiões de procedência, poder-se-ão 

colocar em cada subseção, exemplares minerais muito característicos, vegetais e 

animais (não submetidos a cativeiro).    

    Mediante tecnologia computacional interativa, poderá transladar em realidade 

virtual, a habitantes e visitantes destas comunidades a muitos lugares do mundo dos 

que se disponha de programas de simulação. Será uma maneira de viajar e situar-se 

no contexto geográfico, natural ou urbano, de onde procede a gente de cada setor da 

comunidade.   

                               Desenvolvimento e sustento econômico   

 Para a etapa de início, algumas ou possivelmente muitas destas comunidades 

podem ser expostas não só como espaços de intercâmbio cultural para uma 

população fixa, mas também como lugares de atração turística. Conhecer outras 

culturas, como são e como vivem cidadãos de diversos lugares do mundo, aprender 

com eles, recrear-se com seus propostas artísticas, esportivas, lúdicas; provar suas 

comidas, conhecer e adquirir seus artesanatos, tudo isso pode ser motivo de interesse 

e atração para o turismo.  

 A curiosidade de ter contato com tão diversas realidades culturais, pode 

motivar aos habitantes das grandes cidades mais próximas a estas comunidades, para 

visitá-las. Como novidade para a gente de qualquer cidade, a instalação de uma 

população com estas características em suas proximidades, pode ser motivo de 

interesse para conhecer algo novo e diferente. Tendo em conta que estas 

comunidades devem ser estabelecidas em regiões desabitadas ou de mínima 

população, falar de proximidade com respeito à cidades, implica uma distância não 

menos que dezenas e preferentemente centenas de quilômetros.  

 Em segundo lugar de possibilidades de afluência turística, encontrariam 

interessados procedentes de lugares mais distantes do país, ou do exterior, que 



viajassem especialmente às comunidades, ou que aproveitassem a proximidade de 

alguma delas a sua rota de viagem, quando fizessem turismo. Esta última 

possibilidade, devesse dar lugar a que, na primeira etapa de construção deste tipo de 

comunidade, escolhessem zonas próximas a circuitos turísticos.   

 Os ganhos econômicos que proporcionem o fluxo de visitantes, poderão dar 

lugar a esse tipo de empreendimento comunitário que possa ser encarado - além do 

cultural e do humanitariamente unificador- como um negócio. Propor como tal esse 

projeto, será uma alternativa para a obtenção dos meios financeiros necessários para 

levar adiante a proposta.   

 Caso se tratasse com ONGs ou com governos, estes poderiam destinar 

recursos para colocar nas comunidades representantes de seus países, pois em uma 

experiência mundial como esta, ninguém quererá ficar fora. Cada país terá direito a 

um lugar em cada comunidade que exista, e esse lugar terá um custo. Esse custo não 

será mais alto que o que tem ao mobilizar políticos, artistas, esportistas e cientistas de 

país em país para eventos internacionais. Este será um evento internacional mais, ao 

qual, em cada país, se resolva enviar gente.   

 Deve considerar-se, também, a possibilidade de solicitudes de residência nas 

comunidades, por parte de cidadãos que atuem a título pessoal, com seus próprios 

meios econômicos que cubram o custo das moradias e serviços a utilizar. Por uma ou  

outra razão, essas pessoas com possibilidades econômicas foram de algum modo 

privilegiadas por um sistema que a outros desapossou. Portanto, como uma forma de 

compensação aos prejuízos ocasionados a uns pelo sistema, em benefício de outros, 

os que têm meios econômicos, poderão participar de uma destas comunidades sob 

uma condição que deverá exigir-se: por cada casa a ser habitada por uma ou várias 

pessoas com altos recursos, estas deverão cobrir os gastos que requeiram famílias de 

escassos recursos para habitar outras moradias. Deverá estipular os gastos de 

moradia de quantas famílias carenciadas lhes corresponderá sustentar a quem 

tenham altas possibilidades econômicas, conforme o nível de ganhos que percebam 

ou o patrimônio com que contem. Desta  maneira, evitar-se-á que as comunidades, o 



dia de amanhã, possam degenerar em uma nova forma de "condomínios", 

"fracionamentos residenciais" ou "countries" para gente rica. Evitar-se-á, assim, que 

esta classe de vida comunitária privilegie só aos já privilegiados pelo sistema 

econômico, e deixem fora aos pobres.   

 Um dos pilares do projeto consiste, justamente, em oferecer condições de vida 

mais dignas, saudáveis e produtivas das quais atravessam, as pessoas carentes; as 

quais, principalmente nos grandes centros urbanos, constituem um problema que 

requer soluções. Portanto, a idéia não consiste em quanta gente pobre será acoplada 

às pessoas ricas que se estabeleça nas comunidades, mas em quanta gente rica 

quererá acoplar à comunidades que devem ser basicamente de gente pobre. A 

solidariedade, que será o motor da vida comunitária, deverá começar pela disposição 

dos que têm mais, a ajudar aos que têm menos. Será mais fácil que um rico entre no 

Reino dos Céus, a que entre a uma destas comunidades se seu apego material e falta 

de vocação solidária lhe impedissem de oferecer uma parte do capital com que conta, 

a quem não tem.   

 De todas maneiras, aos que têm, deverão procurar não descapitalizá-los com 

exigência de contribuições muito altas: com apenas 10% de seus recursos, poderão, 

depende do capital que têm, cobrir os gastos de moradia desde muitas ou algumas 

pessoas pobres, até ao menos uma família.   

 Para que os pobres que  recebam esta ajuda não a sintam como esmola ou, no 

outro extremo, tomem como uma "obrigação" dos que têm, do governo, das ONG's 

que os possam patrocinar, ou de quem fosse, deverá requerer-se que participar da 

vida nestas comunidades ocupando uma moradia sem pagar nada, não seja grátis, 

mas sim progressivamente, com trabalho, lhe reintegre à comunidade o que ela 

investiu em cada pessoa sem recursos.     

                             Atividades e densidade de população   

 As comunidades podem planejar-se conforme à atividade de seus residentes, 

de maneira homogênea, por exemplo, uma comunidade de cientistas, outra de 

artistas, outra de artesãos, outra de operários, outra de agricultores, outra de 



floricultores, etc. Será necessário que todas elas estejam relativamente perto, de 

maneira que haja movimento de gente de uma à outra para o intercâmbio do que em 

cada uma se produza. Assim, entre todas, se forma uma comunidade de 

comunidades. Para evitar excesso de densidade de população, cada comunidade de 

comunidades, considerando que pudesse ter um diâmetro de cinco quilômetros, terá a 

cada uma dessas comunidades (1.000 habitantes como máximo), situada a uma 

distância não menor a seu diâmetro, que será de um quilômetro. Isto é, um máximo de 

sete comunidades, seis periféricas e uma central, somando um máximo de 7.000 

habitantes. A comunidade central pode estar composta por representantes das 

comunidades periféricas, reunindo por sua vez, toda a informação correspondente a 

cada uma delas e, com fins de intercâmbio, o produto do trabalho nelas desenvolvido.  

 Também podem planejar-se comunidades heterogêneas, que reúnam 

representantes de cada uma dessas atividades, as quais estejam distribuídas em 

zonas, dentro de um setor intermediário entre a periferia de diversidade cultural e o 

anel intermediário de residência de famílias heterogêneas.   

 As comunidades de atividade heterogênea são as mais factíveis de ser 

instaladas para projetos de não mais de mil habitantes. Projetos que aspirem instalar 

populações de vários milhares de habitantes, podem agrupar a estes por atividades, 

cada grupo em uma comunidade.   

                                                       Idioma   

 Cada habitante destas comunidades, falará em seu idioma dentro de sua seção  

correspondente no anel periférico, e falará, se o dominasse, o idioma da gente de toda 

seção que ele visite. Na seção central, falará-se o idioma que uma convenção 

internacional designe para o projeto de futura humanidade unificada. Se decidiria entre 

o Inglês (segundo a realidade atual) ou, se prevalecesse o idealizado com vistas a 

unificação da linguagem: o Esperanto. Também poderia ser que, conforme seja o país 

onde se encontre a comunidade, o idioma nacional seja o que - ao menos em princípio 

- requeira-se a todo habitante de procedência estrangeira.  

                                  Prioridades na seleção de habitantes   



 Para o desenvolvimento de um processo que sente as bases humanas de uma 

futura sociedade distinta da atual, deve se ter em conta que determinados tipos de 

pessoas são mais adequados que outros. As comunidades deste projeto, na etapa 

experimental, poderão estar compostas, em parte, por empreendedoras pessoas com 

desejos de iniciar uma vida distinta e com recursos econômicos que lhes permitam 

instalar-se. Outras pessoas postulantes poderão carecer de recursos, os quais haverá 

quem os proporcione, mas o que se deverá fixar com claridade são os propósitos que 

cada indivíduo deverá ter em função do conjunto. Deverá avaliar-se em que medida 

cada postulante estará sintonizado com os propósitos gerais desta experiência de 

vida, tarefa que requererá grande responsabilidade, inclusive nas resoluções 

desfavoráveis para certos aspirantes, por quanto as pessoas retiradas como mais 

viciadas com as falências da vida urbana e menos compenetradas com o que nestas 

comunidades se pretenda, logicamente não terão um lugar preferencial na ordem de 

quem se determine que participem da experiência.  

 Tratando-se de um projeto com fins solidários, estas comunidades deverão 

estar conformadas pelo equilíbrio de dois tipos de habitantes: os que mais ajuda 

necessitem, e os que mais ajuda possam brindar. Se os mais necessitados de 

assistência fossem compor a totalidade, a quase totalidade ou até a maior parte 

destas comunidades, elas terminariam sendo um fracasso, porque careceriam de 

material humano em condições de atividade plena e com recursos culturais, 

intelectuais e materiais necessários para a prosperidade da vida comunitária. No outro 

extremo, se a totalidade, a quase totalidade ou a maioria dos habitantes fossem ser 

destes últimos, a proposta seria elitista, possivelmente até com derivações racistas, 

considerando que certas raças têm mais facilidade que outras para o acesso à cultura 

e benefícios materiais. O justo equilíbrio estaria na combinação quantitativamente 

adequada, em duas metades, de representantes de ambas as situações ou realidades 

sociais.  

 Se se tratasse de comunidades nas quais todo habitante deverá trabalhar e 

produzir, estaríamos deixando fora os desnutridos, meninos e demais impossibilitados 



de efetuar trabalhos; seria uma proposta discriminatória. A idéia é que se brinde 

assistência a um determinado número possível de pessoas em tais condições, para 

que mais adiante, quando suas possibilidades físicas e mentais o permitam, integre-se 

a esses habitantes às atividades produtivas.     

                         A geometria no desenho urbanístico e arquitetônico   

 Dependendo da topografia - preferivelmente plana - deverá determinar que 

forma terá a comunidade: círculo, estrela, triângulo, hexágono, octógono, ou outras, 

poderão substituir o quadriculado em detrimento com as quais se veio simplificando o 

desenho urbanístico, enquadrando os habitantes. Também as moradias com ângulos 

retos presas umas junto a outras e empilhadas umas sobre outras, comprimiram 

insanamente à população. A descompressão necessária expõe a necessidade de 

espaços amplos entre as moradias, que podem ser com jardins entre uma e outra, 

sem necessidade de paredes medianeiras ou alambrados para evitar a incursão dos 

vizinhos, porque se tratará de comunidades onde o respeito mútuo fará isto 

desnecessário. E quanto às formas quadradas com que Ocidente enquadrou 

desarmonicamente aos moradores das moradias, os ângulos retos poderão ser 

substituídos pelas curvas. Moradias tipo iglu, com curvatura (para os lados e 

ascendente) do piso, cilíndricas com cúpula, ou cônicas como as dos  índios da 

América do Norte, são algumas das alternativas possíveis. Desenhos piramidais 

poderão servir a fins terapêuticos, rearmonizadores, energizantes, ou com fins de 

investigação. Arquitetos especialistas em Feng Shui (disciplina oriental para a criação 

de ambientes harmoniosos, para uma melhor integração entre as pessoas e seu 

habitat), poderão assegurar-se de que as construções sejam planejadas e levantadas 

nos lugares das formas mais adequadas às possibilidades de bem-estar de seus 

habitantes.   

 Nenhuma só forma geométrica para as comunidades, nem o tipo de 

construções para seus habitantes, devem ser de características uniformes para todos 

os lugares. Em cada um deles, deixando inclusive a decisão liberada ao intuitivo, 

deverão optar entre as geometrias e variáveis diversas que se tenha como alternativas 



possíveis projetadas, segundo cada caso em particular. A nível experimental, quanto 

maior seja a diversidade de desenhos urbanísticos e arquitetônicos que se apliquem, 

mais resultados diversos se poderá ter para avaliar que desenhos brindam melhores 

condições de vida. A falta de antecedentes faz com que em teoria possa ser 

considerado melhor, não o seja na prática, e as experiências acertadas ou ausentes 

irão constituindo-se nesses antecedentes, que será necessário consultar.  

1- "A natureza está fora de nós", assinala como enganoso conceito, o jornalista 

uruguaio Eduardo Galeano:  "Em seus 10 mandamentos, Deus esqueceu de 

mencionar a natureza. Entre as ordens que nos enviou do monte Sinai, o Senhor 

poderia adicionar, ponhamos por caso: "Honrarás à natureza da qual formas parte". 

Mas não lhe ocorreu.  Faz cinco séculos, quando a América foi capturada pelo 

mercado mundial, a civilização invasora confundiu à ecologia com a idolatria. A 

comunhão com a natureza era pecado. E merecia castigo. Segundo as crônicas da 

Conquista, os índios nômades que usavam cascas para vestir-se jamais esfolavam o 

tronco inteiro, para não aniquilar a árvore, e os índios sedentários plantavam cultivos 

diversos e com períodos de descanso, para não cansar à terra. A civilização que devia 

impor os devastadores monoculturas de exportação não podia entender às culturas 

integradas à natureza, e as confundiu com a vocação demoníaca ou a ignorância. 

Para a civilização que diz ser ocidental e cristã, a natureza era uma besta feroz que 

teria que domar e castigar para que funcionasse como uma máquina, posta a nosso 

serviço sempre e para sempre. A natureza, que era eterna, devia-nos escravidão. 

Muito recentemente nos inteiramos que a natureza se cansa, como nós, seus filhos, e 

soubemos que, como nós, pode morrer assassinada. Já não se fala em submeter à 

natureza, agora até seus verdugos dizem que terá de protegê-la. Mas em um ou outro 

caso, natureza submetida e natureza protegida, ela está fora de nós. A civilização que 

confunde os relógios com o tempo, o crescimento com o desenvolvimento e o grande 

com a grandeza, também confunde a natureza com a paisagem, enquanto o mundo, 

labirinto sem centro, dedica-se a romper seu próprio céu". (Reforma, 1995).   

 Em um artigo escrito com motivo do advento do novo milênio, titulado "Direito 



ao delírio", diz Galeano:  "A Igreja também ditará outro mandamento, que esqueceu 

Deus "Amará à natureza, da qual forma parte"; serão reflorestados os desertos do 

mundo e os desertos da alma; os desesperados serão esperados e os perdidos serão 

encontrados, porque eles são os que se desesperaram para tanto esperar e os que se 

perderam de tanto procurar, seremos compatriotas e contemporâneos de todos os que 

tenham vontade de justiça e vontade de beleza, nascidos onde quer que seja e vivido 

onde tenham vivido, sem que importem nem um pouco as fronteiras do mapa ou do 

tempo; a perfeição continuará o aborrecido privilégio dos deuses; mas neste mundo 

panaca e perdido, cada noite será vivida como se fosse a última e cada dia como se 

fosse o primeiro".  

2- Construído pela Legião da Boa Vontade (LBV) conhecida também como "Religião 

de Deus", (de linha cristã diferente da católica e da evangélica, pois aceita a 

reencarnação) esse templo universalista não pretende ser um expoente da doutrina. 

Sem símbolos cristãos, nem de nenhuma outra religião, pensou-se como um espaço 

de encontro para membros de todas as religiões. Tem um Parmamento Mundial, 

salões de arte, biblioteca; um lugar assombroso que tem uma mescla de futurismo 

com reminiscências milenares, que tanto poderiam parecer do ano 7.000 depois ou 

antes de Cristo. Com suas sete caras e 21 metros (múltiplo de 7, número cabalístico 

empregado para sua construção), tem na ponta um cristal de quartzo que atua como 

canalizador de energia cósmica. Comandante Clomro,  2001   

                         PARA UMA PERSPECTIVA DE SOCIEDADE DISTINTA   

                                  REDE INTERCOMUNITÁRIA MUNDIAL   

 Arte, milenárias sabedorias esotérico-espiritualistas, ciência, tecnologia, política 

econômica, demográfica, ambientalista, alimentar, educativa e sanitária, para um 

modelo de humanidade ideal. Pelo Comandante Clomro www.geocities.com/clomro  

(Especial para kiaosfera, http://dencity.com/kiaosfera)   

                                                           Parte I   

CONCEITOS ESOTÉRICO-ESPIRITUALISTAS EM POLÍTICA DE PLANEJAMENTO 

URBANO  



 Sendo que a seção "subcultura" da Kiaosfera inclui artigos que -segundo 

entrevista textual do webmaster-  "escritos naquela fina linha que divide Política e 

Ocultismo... quer dizer, são textos à metade do caminho entre ambas as coisas", 

encontro propício um espaço de expressão assim, para explicar algo que aos políticos 

e aos ocultistas acostumaram fazer pouco compreensível. trata-se de algo que os 

políticos precisarão saber dirigir, se pretendem introduzir na sociedade certas regras 

de ordenamento e determinação de funcionamento harmônico da gente e das coisas: 

o ocultismo. E se trata também de algo que os ocultistas precisarão compreender que 

é a estratégia para que a sociedade mude: a política. Porque a maioria dos políticos 

não entende o mínimo sobre forças energéticas que influem nos seres viventes, e 

porque a maioria dos ocultistas se encerram em seus micromundos, perdendo de vista 

que terá que alcançar os níveis do poder político efetuando uma abertura do saber 

oculto, em vez de um hermetismo que o mantém como tabu (por algo são ocultistas e 

não reveladores). Esta abertura deve formar parte de uma colocação a nível político, e 

os "ocultistas" devem estar com disposição de compartilhar seu saber, de convertê-lo 

em fator de mudança social. Do momento em que pretenda introduzir o conhecimento 

mágico, esotérico, na visão e na ação política que uma sociedade deve desenvolver, 

um ocultista que trabalhe para que isto aconteça, será do tipo dos que compreendam 

que a política se constrói debaixo para cima, das idéias individuais até as leis 

nacionais e internacionais, e dos cidadãos comuns até os governos.   

                                                Ocultistas e políticos   

 A maioria dos chamados "mentalistas", "parapsicólogos", "curandeiros", e 

demais afins, com seus "trabalhos" espirituais com os quais atendem gente com 

problemas, muitos dos que dirigem são rituais e técnicas que as pessoas que dão 

atenção ignoram. Se soubéssem todas essas coisas, não lhes pagariam em dinheiro a 

nenhum fazedor de milagres ou de feitiços mágicos para conseguir trabalho, casal ou 

saúde. Por isso é necessário para esta classe de ocultistas, que o conhecimento não 

circule, que seja patrimônio de uns poucos, porque assim terão clientela. Quando todo 

o conhecimento mágico, esotérico, é irradiado por instrutores, por reveladores que 



ensinam como dirigi-lo, estamos falando de pessoas que já não são o que se diz 

"ocultistas", embora algumas acreditem sê-lo ou assim as acreditam. Quando não é o 

propósito ocultar, e sim compartilhar um saber, nada tem de "oculto", de misterioso, de 

inacessível. Por isso não é a esta classe de - e já não vale o termo- "ocultistas", aos 

que me refiro quando falo dos que não compreendem a importância de que o 

conhecimento esotérico tenha abertura e suba aos níveis políticos.   

 Todo o halo de mistério com que se rodearam estes personagens do ocultismo, 

mantêm vigentes os prejuízos que vêm desde séculos atrás. Bruxaria e superstição 

misturam-se na idéia que muita gente tem de todo esse mundo mágico. Entre os 

políticos há tão céticos e ignorantes do assunto, como crentes que são consultores de 

seus astrólogos, videntes e pitonisas particulares. Assim foi há milênios. Alguns 

políticos recentes também dirigiram conhecimentos esotéricos, e continuarão 

existindo. Mas falando da maioria dos casos, não é regra que haja políticos capazes 

de desenvolver uma visão da sociedade com um critério espiritualista que concilie o 

mágico com o cientista, o artístico, o tecnológico, o psicológico e sociológico, para o 

lucro de comunidades humanas que funcionem diferente do que funcionam os núcleos 

urbanos e rurais nos que estão centrados o conceito de "ordem" e o afã de 

"progresso" dos países.   

                                        Cidades sem ordem nem progresso   

 Nas cidades existem desordenados conglomerados de gente sem fins comuns, 

sem um projeto institucional que se desenvolva ao longo da história, do qual cada 

habitante participe conhecendo para que se construiu sua cidade, o que deve fazer-se 

para manter sua ordem e obter progresso, sem alterar-se, sem deformar os conceitos 

que lhe deram vida. Os cidadãos revistam não ter uma idéia clara do propósito de 

quem edificou seu habitat, ou diretamente pode não ter existido nenhum propósito que 

com o passar do tempo perdurasse ou pudesse significar algo para as gerações 

sucessivas. Cidades mineiras levantadas em proximidades de onde já se esgotou o 

mineral que se explorava, devem desenvolver sua vida em torno de outros recursos, 

em um nível de ganhos muito baixo comparado com o dos fundadores, que se nutriam 



da riqueza do subsolo. Uns emigram, outros apegaram-se a uma população sem 

perspectivas de progresso, em gradual decadência. Quem ali nasce, não está para 

nada que tenha a ver com as razões para as quais se radicaram ali quem trabalhou 

nos tempos florescentes. Se não houver - e acostumou-se não haver- uma política, um 

novo projeto que lhe dê um sentido a para que vive ali, os habitantes vegetarão nos 

vestígios já sem sentido de um próspero passado de seus ancestrais, que não 

pensaram em descendentes, dado o esgotamento dos recursos explorados.   

 No campo, como os tempos de prosperidade também revistam ser história,  

parecendo como o mais adequado, segundo muitos entendem. Indo, desde já, à 

grande cidade; das "grandes oportunidades", que na maioria dos casos acabam não 

sendo tão grandes, nem para tantos. A superpopulação transborda toda possibilidade 

de controle, os que viviam com certa tranqüilidade e espaço, vêem-se invadidos e 

alterados, e nenhuma política de restrição de radicações que assegure uma população 

em número estável, preserva a ordem, porque se pensa mais no progresso. Com o 

qual este termina por dificultar-se.   

 A desarmonia do espaço, das construções, o cimento ganhando terreno ao 

verde, o ar circulando menos com os edifícios, que também diminuem a iluminação 

natural, os veículos em quantidade crescente poluindo o ar e aumentando o ruído, 

tudo isso e muitas outras coisas degradam a qualidade de vida, a saúde física, mental 

e espiritual da população. (1)   

          Esoterismo, geometria sagrada, e política no planejamento de cidades   

 Julio Verne idealizou um projeto de cidade ideal (2) com características que 

fossem saudáveis; com ruas largas, ordenadas por número, mastreadas, com praças. 

Construções tais como La Prata na Argentina (1882); e no Brasil, Belo Horizonte 

(1897) e Brasília (1957), seguiram alguns destes parâmetros.   

 No caso de La Prata, como os fundadores eram esotéricos - maçons- (3) e um 

deles conheceu Julio Verne, parece que dele tomou algo da idéia, e desenvolveram-

na. Até numerologia e geometria sagrada se empregaram no traçado. (4) Foi um 

modelo de cidade ideal na América do Sul, que até teve um galardão em um concurso 



internacional. Logo, habitada e governada por gente que das idéias esotéricas dos 

fundadores nem soube, nem quis saber, nem continuou nada, a cidade sofreu um 

excessivo povoamento, ocupação de espaço verde com moradias e até a radicação de 

uma petroquímica que poluiu seu magnífico ar que era puro por suas numerosas 

árvores.   

 Belo Horizonte - cujo esboço se apoiou no de La Prata e de Washington - 

sofreu uma urbanização de milhões de habitantes que alterou a paisagem urbana e o 

ritmo de vida. A capital de Minas Gerais, assim como Washington, e La Prata, também 

foi obra de maçons. Cidades assim, entre todas as que se construíram sem ordem, 

com ruas torcidas, sem uma forma geométrica com simetrias, sem um plano, são um 

exemplo do que acontece quando um grupo tecno-político, integrado por gente de 

governo, arquitetos, engenheiros, possui uma formação espiritual a nível iniciático e 

conhece leis cósmicas de harmonia e equilíbrio, às quais sabem como obedecer para 

que uma obra tão importante como o é a edificação de uma comunidade, não derive 

em um caos urbano. Dentro das casualidades que um observador destas questões 

poderá encontrar, já que falávamos de Belo Horizonte, terá que considerar que, a 

quatro décadas de sua fundação, quem fora seu intendente, encarregou-lhe a 

construção de edifícios a um famoso arquiteto,(5) quem introduziu seu muito inovador 

e particular estilo na paisagem urbana da jovem cidade. Um estilo que, anos depois, 

materializou destacados edifícios da nova capital nacional que se levantava, sob a 

presidência daquele que fora intendente da capital de Minas Gerais. Quem observa a 

modernidade da Praça dos Três Poderes, a catedral e outros edifícios de Brasília, ou 

quaisquer das obras que realizou em outras cidades brasileiras e em diversos países, 

ao ver o estilo futurista, poderá ter a sensação de observar uma coisa como de outro 

planeta; tal parece o museu de arte no Niterói, Rio do Janeiro, como um grande prato 

voador. As formas com curvatura que tanto caracterizam sua obra, remetem à idéia de 

uma geometria cósmica, e o mesmo arquiteto o explica assim: "o universo é feito de 

curvas". Da curvatura do espaço universal, às curvas das galáxias, com seus braços 

espiralados, no microcosmos encontramos em dobro hélices em espiral (6) em nosso 



DNA.   

 A influência das formas geométricas nos seres humanos e no planeta, 

podemos observá-la na energia das pirâmides, nas estruturas cristalinas, onde a 

energia dos cristais não só influencia sobre os seres viventes, mas também tem seu 

papel nos processos energéticos próprios do equilíbrio e funcionamento da Terra.(7)   

 O cósmico e o espiritual, se reúnem no geométrico em nível místico, na 

denominada "Geometria Sagrada", (8) que desde tempos ancestrais até nas atuais 

escolas, doutrinas e movimentos espiritualistas, teve uma transcendental importância.   

 A misteriosa aparição de círculos em campos de cultivo (9) (em especial têm 

fama os da Inglaterra), obedecem a um propósito de inteligências cósmicas que não 

pretendem meramente deixar mensagens, mas também produzir uma ativação de 

forças positivas em o planeta mediante esses símbolos geométricos.   

                            Ancestrais sabedorias para o desenho de habitats   

 Entretanto, as linhas retas e as superfícies planas e quadradas continuam 

dirigindo a mente da maioria dos construtores, que mantêm os habitantes das cidades 

em casulos mentais cujos alcances em nível racional, emocional e espiritual são mais 

sérios do que se possa supor.   

 A sabedoria dos índios da América nos contribui com conceitos para o desenho 

urbano, como no caso de tribos norte-americanas com suas moradias circulares 

dispostas em círculo, (10) cujas razões para assim as montar nos ensinam as 

desvantagens dos ângulos retos de nossos espaços residenciais quadrados.   

 "Vivemos em nichos", dizia o dono de uma imobiliária da cidade de La Prata, 

refirindo-se à disposição das moradias, uma presa à outra, em linha reta, com seus 

ângulos retos, a semelhança dos nichos dos cemitérios.(11) Em que pese essa cidade 

foi planejada com fins e conhecimentos mágicos, evidentemente estiveram presentes 

as limitações próprias de uma cultura de raiz européia que se caracteriza por aglutinar 

muita gente em espaços reduzidos. Os quais, ao longo do tempo e, em referência 

ainda a tal cidade argentina, fecharam-se cada vez mais, levantando-se paredes onde, 

até faz um par de décadas, só havia alambrados entre as casas, e edificando-se onde 



haviam jardins ou pomares. Assim, nestes "nichos" o ar é cada vez mais viciado, a luz 

natural é cada vez mais escassa, a vida fica cada vez mais privada, os vizinhos são 

cada vez menos visíveis, menos amigáveis e menos conhecidos, os amigos do bairro 

são cada vez menos, e assim a vida social com quem vive perto diminui em proporção 

inversa às relações que se mantêm, crescentemente, com gente distante via Internet.   

 Nascemos e somos criados em uma sociedade com um quadriculado em que 

nos enquadra, em que somos ilhados, em que nos mantém desconectados. Nem os 

educadores nem os comunicadores sociais que poderiam nos advertir onde nos 

colocamos, para que possamos sair, nem os arquitetos, nem os engenheiros, nem os 

políticos, sabem o tão mal planejado que está o espaço no qual habitamos e os males 

que nos provocam. Pode-lhes parecer que tudo é "normal", que não há necessidade 

de uma mudança de conceitos na construção. De fato, o sistema se encarregou de 

que tal necessidade não se sinta, e de que o necessário seja viver como se vive. Que 

a roupa não se lave em casa, porque para isso existe a máquina de lavar. Que os 

tomates e limões já não se colham em quintal familiar, porque para isto estão a 

quitanda ou o hipermercado. Que a necessidade de plantas e flores não motive a 

sentir a falta de um jardim próprio, porque para isso estão as floriculturas e o passeio 

pela praça.   

 Construímos, fazemos construir ou nos constróem moradias nas quais nem 

sequer sabemos das imperfeições de assimetria, desarmonia e defeitos diversos que 

ocasionarão mal-estar.(12) Ou, compramos ou alugamos moradias que ocupamos 

com toda sua carga energética de quem as habitou, sem saber como as descarregar e 

sofrendo o negativo das influências da energia impregnada; moradias feitas em função 

dos gostos e necessidades de quem as habitou ao princípio, mas não em função do 

que somos nós.   

 O Feng-Shui (13) contribuiu com conceitos à arquitetura, ao desenho e a 

decoração de habitats, que introduziram nos profissionais e especialistas dedicados a 

essas atividades, uma mentalidade aberta a algo que faz um tempo - e ainda dentro 

da formação universitária - poderia considerar-se superstição, coisa como falta de 



"seriedade", em Ocidente, por ser típica das disciplinas orientais.   

 Diziam já os antigos gregos, que quando uma mulher estava por ser mãe, 

colocá-la em um ambiente primoroso lhe dava influências positivas que eram 

recebidas pelo feto. Que o ser humano nasça e seja criado em ambientes belos, 

estéticos, onde possa receber tais influências para seu espírito, reveste uma 

importância que a política normalmente parece deixar de lado em suas campanhas, 

projetos e obras. A anti-estética urbana que inconscientemente altera à população, é 

algo do que nem a maioria dos cidadãos comuns nem dos governantes tem idéia clara 

do que significa. A necessidade de moradias, âmbitos trabalhistas, educativos, 

sanitários, recreativos, pensados conforme à influência psíquica e energética das 

formas, das dimensões, dos cores, da iluminação e ventilação, da orientação 

magnética, da limpeza e da ordem, ainda está longe de ser um problema político de 

prioridade no item moradia, em construção, em obras públicas, em saúde, em 

educação.    

1- Com respeito a deficiências urbanas, em seu livro A cidade em discussão (1968), 

diz Edward C. Banfield, Mestre de Administração Urbana na Universidade de Harvard: 

"O fato de que enfrentamos uma crise urbana de suma gravidade chegou a ser nos 

últimos anos parte da sabedoria convencional. Em todos lados nos dizem que as 

cidades são inabitáveis, que teremos que as demolir e as reconstruir ou levantar 

outras totalmente novas, que é preciso fazer  - e logo - algo drástico ou do contrário…   

 Segundo as  aparências, este panorama "crítico" tem certo grau de 

verossimilhança. Não é necessário percorrer mais que umas quantas quadras de 

quaisquer de nossas cidades para ver muitas coisas deploráveis e que exigem 

urgentes melhorias. Não deixa de ser anômalo em uma sociedade tão rica e 

tecnologicamente tão avançada como a nossa existam muitos quilômetros de tugúrios 

nas áreas urbanas e extensões até maiores que mostram condições deprimentes e um 

crescimento caótico."   

 "Se um verdadeiro desastre ameaça desencadear-se sobre a cidade não é 

porque escasseiem os lugares para estacionar, porque a arquitetura seja má, porque 



diminuam as vendas das grandes tendas, ou nem sequer porque aumentem os 

impostos. Se se produzir uma autêntica crise, relacionar-se-á com o bem-estar 

essencial do indivíduo ou com a boa saúde da sociedade e não simplesmente com o 

conforto, a convivência e as facilidades comerciais, por importantes que sejam estes 

fatores. Por estranho que pareça, os gigantescos programas governamentais para 

ajudar às cidades orientam-se principalmente para os problemas do conforto, a 

convivência e as facilidades comerciais. Se algum efeito exercem sobre os problemas 

graves, este é, em geral, o de agravá-los."   

 "Muitos dos chamados problemas urbanos são em realidade condições que 

não podemos mudar, ou que não queremos mudar para não sofrer as desvantagens 

que conduziria essa mudança."   

2 Ver de Julio Verne: "Os quinhentos milhões da Begún", conhecida também como  

"Os quinhentos milhões da princesa".    

                        MAÇONS VINCULADOS À FUNDAÇÃO DE LA PRATA   

 Dardo Rochael fundador, Governador da Província de Buenos Aires, foi 

iniciado em 1858, aos vinte anos, por seu pai, o Venerável Mestre da loja maçônica 

Perseverança n° 7.  

 Pedro Benoit: responsável pelo traçado da cidade, iniciado maçom em 26 de 

outubro de 1858 na loja maçônica Consuelo do Infortúnio n° 3, e um dos fundadores 

da loja maçônica La Prata n° 80, foi neto do Luis XVI e Maria Antonieta, e filho do Luis 

XVII, o Delfin da França, cujo nome era Pierre Benoit, quem se iniciou na maçonaria 

em seu país, e chegou à Argentina sob a presidência de Bernardino Rivadavia, 

também iniciado maçom.   

 Carlos Guillermo Glade: colaborador de Benoit no traçado dos planos da 

cidade, este engenheiro alemão que exerceu a docência na Universidade de La Prata, 

foi iniciado em 27 de setembro de 1864 na loja maçônica da Germânia n° 19.   

 José Hernández: o autor de Martin Fierro, foi quem propôs o nome de "La 

Prata" para a Nova Capital, foi iniciado em 28 de agosto de 1861 na loja maçônica 

Asilo do Litoral n° 18 e era Membro Livre da Ordem por completar 25 anos de 



trabalhos maçônicos ininterruptos , e com grau 32 no Rito Escocês.   

                                    Maçons presentes na cerimônia institucional   

 Victorino de la Plaza, futuro presidente da República, iniciado em 1867 na loja 

maçônica Regeneração n° 5; Eduardo Wilde, ministro nacional, iniciado em 19 de 

setembro de 1871 na loja maçônica Perseverança n° 7; Domingo F. Sarmento, 

Presidente da República e Grande Mestre da maçonaria Argentina, iniciado em 31 de 

julho de 1854 na loja maçônica União Fraternal de Valparaíso, Chile; Benjamim 

Victorica, general, Presidente da Suprema Corte, ministro, iniciado na loja maçônica 

George Washington, de Concepção do Uruguai; Carlos D´Amico, Ministro de Governo 

da Província e futuro Governador, foi Grande Mestre do Grande Oriente do Rito 

Argentino; Carlos Casares (h) Governador da Província, fundador da loja maçônica 

União do Prata n° 1, em 1855.   

4- Nos gráficos, abaixo: símbolos maçônicos como o compasso (em azul) e o 

esquadro (em verde) no plano de La Prata, podem distinguir-se também no plano de 

Belo Horizonte.   

La Plata 

Com uma praça a cada seis quadras, correndo em forma horizontal no centro da 

planta: la avenida 13 (número muito significativo em escolas iniciáticas) e correndo em 



forma vertical: a projeção de 52 (quatro vezes 13), se encontram na praça central, 

onde na fundação se depositou um cofre com objetos, para ser aberto cem anos 

depois, entre os quais haviam medallas de lojas maçônicas. 

Belo Horizonte - Com uma praça cada sete quadras, no cruzamento das duas 

principais (lugar conhecido popularmente como "Paza Siete”) colocou-se um obelisco 

(monolito característico do antigo o Egito).  

5- Niemeyer Soares Filho, Oscar - Arquiteto brasileiro (Rio de Janeiro, 15 de dezembro 

de 1907), um dos principais expoentes do movimento moderno na América Latina. A 

marca característica do artista plástico em sua  obra manifesta-se na utilização do 

concreto para obter volumes arquitetônicos de uma grande riqueza de forma uma vez 

que incorpora os valores poéticos próprios das culturas de seu país. Junto ao arquiteto 

brasileiro Lucio Costa é responsável pelo planejamento e construção da cidade de 

Brasília. Depois de graduar-se em 1934 pela Escola Nacional de Belas Artes de sua 

cidade natal, começou a trabalhar com Lucio Costa, uma das principais figura da 

vanguarda na América Latina. Ambos atacaram as obras do Ministério de Educação 

do Rio (1936) junto ao grande Mestre do movimento moderno, o arquiteto franco - 

suíço Le Corbusier, que deixaria um profundo rastro em ambos. Em 1939 realizaram o 

pavilhão brasileiro para a Féria Mundial de Nova Iorque, e em 1943 a residência 

Peixoto. Em 1941 Juscelino Kubitschek de Oliveira, prefeito de Belo Horizonte, 

encarregou-lhe a construção de uma série de edifícios nos subúrbios dessa cidade. O 

resultado foi um magnífico conjunto no qual a pintura e à escultura se integram de 

forma magistral com a arquitetura, em um estilo muito pessoal e imaginativo 

(abóbadas parabólicas e muros inclinados) afastado do racionalismo imperante. Um 

dos edifícios é a polêmica igreja de São Francisco, tão radical em sua estrutura que 



sua consagração se fez 16 anos depois de sua finalização em 1943. Niemeyer 

representou em 1947 o Brasil na realização do edifício das Nações Unidas em Nova 

Iorque.  Na década de 1950 o então presidente do Brasil, Kubitschek de Oliveira, 

nomeou-lhe assessor da Nova Capital, organização encarregada de fundar a nova 

capital do país, Brasília. Sob seu conselho se decidiu convocar um concurso nacional 

para os traçados urbanísticos do projeto que ganhou Lucio Costa. O próprio Niemeyer 

é autor de vários edifícios entre os quais cabe resenhar o Supremo Tribunal Federal, o 

palácio da Alvorada, a capela presidencial e a famosa catedral Metropolitana, de 

planta circular, que possui uma imagem muito expressiva marcada por uma série de 

nervuras de concreto que sobem para o centro. Também é obra de Niemeyer o centro 

nevrálgico da cidade da Brasília, a praça dos Três Poderes, um amplo espaço urbano 

rodeado por edifícios do Parlamento.   

 A partir de 1960 trabalhou indistintamente em seu país e no estrangeiro, 

realizando diversos conjuntos arquitetônicos na Alemanha, Grã-Bretanha, Itália, 

Argélia, França, entre outros países. Algumas de suas obras mais destacadas durante 

estes anos são: a Universidade Constantina em Argélia, uma biblioteca e uma 

residência de estudantes em Oxford, Grã-Bretanha, a embaixada do Brasil em 

Havana, Cuba, o Yacht Clube em Rio de Janeiro e o Ministério de Defesa em Brasília. 

Também é sua obra o Memorial da América Latina, um imenso centro cívico de oito 

hectares inaugurado em 1989 em São Paulo. Ao longo de sua dilatada carreira obteve 

numerosos galardões entre os quais se destacam o Prêmio Lenin da Paz (1963), o 

Prêmio Pritzker (1988) e o Prêmio Príncipe de Astúrias das Artes (1989).   

6- Espirales - No filme "A ordem do caos", pode-se observar como a espiral está 

presente em muitos mais processos dinâmicos e situações do que usualmente se 

possa pensar.   



O Altar não tem símbolos de nenhuma religião em particulares. Só uma escultura em 

metal,com o símbolo do sol, o ar (espiral) e a água que, além dos cristais, pois as 

pessoas do templo são fundamentais fontes de energia.   

 No Templo da Boa Vontade (Brasília), por dobra espiral superposta, a gente 

circula para chegar ao centro do templo e logo sair. Ingressa pela parte negra 

"deixando suas negatividades" e sai pela parte clara, "purificada".    

7- Sobre os cristais, em seu livro "Cavalgando a onda da Zuvuya" (1992), José 

Argüelles, escreveu: "...muitos de vocês recolheram cristais como loucos ultimamente. 

A razão é esta: os cristais são como remédios. Vocês os recolheram porque estão fora 

do centro. Têm as formas de ondas trementes e confusas. E os cristais, bom, vão para 

vocês em realidade. Vocês os atraem, como quando um corpo doente atrai os 

remédios que necessita para curá-lo. Vibram a uma velocidade muito elevada. Vibram 

para a forma de onda, e a refrescam. Trazem mensagens, recolhem mensagens e 

retêm mensagens. E essas mensagens têm que ver com a posta em harmonia de 

todos vocês, harmonia com vocês mesmos e com a Terra. Porque é a Terra a que os 

produz. Do ponto de vista da Terra, não há nada mais comum que o cristal de quartzo. 

Mas para a Terra, esses cristais e todos seus parentes são como nós de informação 

ou inteligência, até neurônios poderíamos dizer. Cada um deles é especial, e 

entretanto, cada um contém o holograma da Terra. Terá que concentrar-se nessas 

pedras. Pôr toda nossa intenção nelas. Olha-las bem dentro. Escuta-las. São 

sensíveis a todos vocês. A gente também pode pensar nelas como a memória da 

Terra, as ondas de inteligência da Terra, ondas que procuram às pessoas. Um cristal é 



a forma em que a Terra reclama a um ser humano. Assim terá que render-se quando 

uma dessas pedras encontra um de vocês. Elas põem aos homens e mulheres o tom 

com a Terra, e vice-versa. A realidade é que cada um desses cristais é um ajudante 

espiritual, um aliado da Terra."    

8- Sobre Geometria Sagrada,  oficinas e cursos denominados "A Flor da Vida" , são 

ditados em muitos países. Seus instrutores dizem:   

 "Quando os ensinos sobre a geometria são utilizados para mostrar a verdade 

ancestral de que toda a vida emerge do mesmo plano, podemos ver claramente que a 

Vida floresce da mesma fonte: a Força Inteligente que alguns chamam “Deus”. 

Quando se utiliza a geometria para explorar esta grande verdade, se desdobra uma 

compreensão mais ampla do Universo, até que vejamos todos os aspectos da 

realidade se voltam sagrados. Compreender as simples verdades da Geometria 

Sagrada, conduzem a uma evolução de consciência e à abertura de coração que é o 

seguinte passo no processo da evolução humana. Os ensinos sobre Geometria 

Sagrada, alguma vez só disponíveis para as escolas Secretas de Mistérios, estão 

disponíveis agora para todos! Estas podem nos ajudar para conectar mais plenamente 

com o Universo, assim para nos assistir com a cura emocional e física e uma paz 

mental muito maior. Uma vez que a mente (o cérebro esquerdo) compreende estas 

verdades, e são experimentadas através do coração (cérebro direito), emerge um 

mundo totalmente novo. Esses ensinos antes davam aos iniciados do Egito e eram 

chamadas A Escola de Mistério do Olho Direito de Hórus. Em A Flor da Vida, nós 

introduzimos os ensinos dessa Escola (de acordo com os ensinos do Drunvalo 

Melchizedek) e combinamo-as com uma poderosa respiração e uma técnica de 

meditação chamada A Meditação Mer-Ka-Ba. A combinação dos ensinos da 

Geometria Sagrada e da meditação, criam uma porta por meio da qual o aluno pode 

viajar mais à frente do tempo e o espaço para o campo unificado do que todos somos 



parte, a energia vivente de toda a Criação. Quando se familiarizam com esta prática, 

suas vidas mudam profundamente, enquanto seus olhos se abrem ao potencial 

ilimitado do espírito humano. A ciência da Geometria Sagrada, obtém seu nome do 

fato de que certas figuras e formas são consideradas "sagradas" e são encontradas 

naturalmente em toda a criação. Estas geometrias são tão comuns que se tornaram a 

"linguagem" de Deus. Esta linguagem, figuras, formas, proporções, encontram-se no 

DNA, nas células de seu corpo, das plantas, animais, cristais, planetas, estrelas e 

galáxias. Exploraremos figuras geométricas específicas e proporções consideradas 

sagradas como os Sólidos Platônicos, o Cubo de Metatrón, a Fruta da Vida, a Flor da 

Vida, A Espiral de Proporção Aúrea, a Seqüência Fibonacci e a  Estrela Tetraédrica."   

(Publicado em: www.avalon.com.ve).   

 

 Em um tempo a Terra esteve em quarentena devido às lutas entre as forças. 

Houve incríveis guerras neste planeta e ainda ficam rastros delas nos lugares áridos e 

desérticos. Faz 12.000 anos a Luz perdeu a batalha, a Luz nem sempre ganha, porque 

a Luz também tem que aprender a integrar-se com todas as partes de si mesmo. 

Agora se voltam para abrir os portais para que entre a Luz, e aumente diariamente, 

deve fincar-se no planeta. Não é que uma nave espacial baixe e forme esses 

desenhos nos campos, embora alguns dos círculos foram feitos por aterrissagens, a 

inteligência pode assumir a forma que quer, por exemplo, uma onda de Luz. Em si, os 

círculos e formas são obtidas através do som, para imprimir uma linguagem, um som 

além da captação humana. Viram-se muitos deles na Inglaterra e Europa, mas 

também apareceram na Rússia e no Sul da América, alguns nos USA, embora 

espenhessem em pretender que não seja assim. Estas formas são como hieroglíficos, 

e segundo como se baseie, por exemplo, A Pedra Rosetta, dissem-lhes algo, embora 

só recordem a lingusgem secreta dos sacerdotes teriam outra interpretação... Os 

círculos são impressos nos campos para ajudar-lhes a manter sua freqüência e de ter 



coragem de viver sua Luz. De uma maneira muito sutil eles colocam à disposição uma 

informação das freqüências, e se estivessem escritas todas num só campo, sucederia 

em seguida algo com elas, pois estão todas conectadas. Ajudam a ativar a rede que 

rodeia a Terra. Permitiram sentir-se, mas cômodos com a informação que lhes 

chegam, são como portas energéticas. Trabalham com lugares que são centros, 

vórtices energéticos, muitos deles reativados agora. Não são logicamente explicáveis, 

devem sentir-los". 

9- Sobre os círculos em campos de cultivo, em seu livro "Mensageiros da Alvorada" 

(mensagens de seres das Plêiades), Barbara Marciniak reproduz o seguinte: "A 

geometria lumínica representa uma coleção de experiências de seres que encarnaram 

no planeta, desafiando as leis humanas, manifestaram-se como uma linguagem. 

Houve uma vez em que estas energias existiram como homens e mulheres no planeta, 

agora sua evolução os conduziu a ser símbolos geométricos e eles existem em seu 

reino, como vocês existem no seu.    

 Há universos aonde moram estes símbolos. E neste momento para lhes ajudar 

a manter estão de visita aqui. Há círculos e outras formas que apareceram em 

freqüência nos campos de cultivos, eles imprimem sua freqüência com seus símbolos, 

e vão aumentando. Eventualmente vocês construirão casas de formas geométricas e 

não meramente quadradas ou retangulares. Nesta terceira dimensão se estão abrindo 

uns quantos portais para que a Terra evolua.  

10- Sobre o círculo e seu significado na cultura sioux, em seu livro "O Legado 

Espiritual do Índio Americano" (1981), Joseph Epes Brown conta:   



 "Queixando de que o índio deva viver agora em sua casa de troncos quadrada, 

forma que para os índios carece de poder, Alce Negro disse em uma ocasião: "Viram 

que tudo o que faz o índio, o faz em um círculo, e isto é assim porque o Poder do 

Mundo sempre atua em círculos, e todas as coisas tendem a ser redondas. Nos dias 

de antigamente, quando fomos um povo forte e feliz, todo nosso poder nos vinha do 

círculo sagrado da nação, e em quanto o círculo não se rompeu, o povo floresceu. A 

árvore florida era o centro vivo do círculo, e o círculo das quatro  direções o nutria. O 

este dava a paz e a luz, o sul dava o calor, o oeste dava a chuva, e o norte, com seu 

vento frio e potente, dava a força e a resistência. Este conhecimento veio a nós do 

mundo exterior com nossa religião. Tudo o que faz o Poder do Mundo se faz em um 

círculo. O céu é circular, e ouvi dizer que a terra é redonda como uma bola, e também 

as estrelas são redondas. O vento, em sua força máxima, se forma redemoinhos. Os 

pássaros fazem seus ninhos em forma de círculos, pois têm a mesma religião que nós. 

O sol sai e fica em um círculo. A lua faz o mesmo, e ambos são redondos. Inclusive as 

estações, com suas mudanças, formam um grande círculo, e sempre retornam aonde 

estavam. A vida de um homem é um círculo de infância a infância, e assim em todas 

as coisas em que se move o poder. Nossos ocas eram circulares como os ninhos dos 

pássaros e estavam sempre dispostos em círculo, o círculo da nação, um ninho feito 

de muitos ninhos em  que o Grande Espírito queria que cobríssemos a nossos filhos."    

11- A respeito da disposição linear das moradias, Os oito pecados mortais da 

Humanidade civilizada, diz o Prêmio Nobel de Medicina 1973, Konrad Lorenz: "Não 

só as considerações comerciais sobre o barateamento do material quando se fabrica 

em série, mas também a moda, universal niveladora, são causas que se elevem nos 

subúrbios periféricos de todos os países civilizados milhares e milhares de edifícios 

maciços cuja única diferença entre si é o número sobre o portal; nenhum merece o 

apelido "moradia", pois todos eles assemelham, se acaso, uma enxurrada de quadras 

para os "humanos úteis", se nos permite empregar por uma vez esta expressão para 

estabelecer uma analogia com a denominação "animais úteis". Diz-se com razão que 

ao encerrar as galinhas Leghorn em jaulas alinhadas significa uma tortura para os 



animais e um opróbio para nossa civilização. Entretanto, tolera-se, e inclusive exige, 

um proceder análogo com os seres humanos, mesmo que justamente o homem seja 

quem pior suporte um tratamento tão anti-humano na mais pura acepção do termo."   

12- Quanto à anti-estética dos desenhos arquitetônicos e urbanísticos e seus efeitos, 

diz Konrad Lorenz em sua obra citada: "A Humanidade civilizada encaminha por si só 

para sua ruína ecológica enquanto assola, com obcecação e vandalismo, a Natureza 

que lhe circunda e nutre. Talvez reconheça seus enganos quando sentir pela primeira 

vez as seqüelas econômicas de tal atitude, mas então provavelmente será muito tarde. 

Entretanto, o que menos percebe é o dano causado a sua alma no curso desse 

bárbaro processo. A ruindade estética e ética da civilização atual é imputável, em 

grande medida, ao distanciamento generalizado e acelerado da natureza viva. Onde 

encontrará inspiração o homem da geração futura para respeitar isto ou aquilo, se tudo 

que vir em seu torno é obra humana, e, por certo, uma obra humana 

excepcionalmente sórdida e disforme? Inclusive o firmamento estrelado-se oculta ao 

olhar do cidadão com os arranha-céu e a rarefação química da atmosfera. Por 

conseguinte, não é nada estranho que o progresso civilizador leve como cortejo uma 

desfiguração deplorável da cidade e do campo. Comparemos, com os olhos bem 

abertos, o recinto antigo de qualquer cidade alemã com sua moderna periferia, ou 

seus contornos engolidos de maneira voraz pelo envilecimento cultural, com as 

localidades isentas ainda de tal carga. Será como comparar o quadro histológico de 

qualquer tecido animal são como um tumor maligno: acharemos surpreendentes 

analogias! Esta diferença, analisada com objetividade e transportada do estético ao 

calculável, estriba fundamentalmente em uma perda de informação.   

 A principal diferença entre a célula do tumor maligno e a da malha normal 

estriba fundamentalmente em que aquela perdeu a informação genética que necessita 

para representar seu papel como membro útil na comunidade de interesses do 

organismo. Por isso se comporta como um animal unicelular, ou, melhor dizendo, 

como uma jovem célula embrionária. Desprovida de estruturas especiais, divide-se 

anarquicamente de tal modo que a malha tumoral, ao infiltrar-se nas malhas ainda sãs, 



desenvolve-se e termina destruindo-as. Estas analogias manifestas entre o panorama 

dos subúrbios e do tumor têm o seguinte fundamento: nos espaços ainda sãos de um 

e outro se realizam numerosos planos construtivos muito diversos, mas relacionados 

entre si e diferenciando-se de forma sutil. Estes planos devem sua exata uniformidade 

à informação acumulada durante uma longa evolução histórica, enquanto que no 

tumor ou nas zonas revestidas pela tecnologia moderna só imperam umas quantas 

construções simplificadas ao máximo. O quadro histológico das células tumorais 

totalmente uniformes e com medíocres estruturas deixa entrever uma desesperadora 

semelhança com a vista aérea de qualquer subúrbio moderno com suas edificações 

monolíticas projetadas por arquitetos quase incultos ou imprevistos e animados por um 

espírito de competência. Pois essa competência da Humanidade consigo mesma surte 

efeitos aniquiladores quando se aplica à construção de moradias."    

 "Evidentemente, os sentimentos estéticos e éticos estão muito vinculados entre 

si, e os homens que devem viver nas condições referidas sofrem claramente uma 

atrofia de ambos. Tanto a beleza da Natureza como a do meio ambiente cultural criado 

pelos humanos são ostensivamente necessárias para manter a saúde moral e 

espiritual dos homens. A cegueira anímica total para tudo que seja belo -o que se 

propaga hoje com rapidez em qualquer parte- é uma enfermidade mental cuja 

gravidade se acentuará irremediavelmente porque vai associada a uma abominável 

insensibilidade acima de tudo ética.   

 As considerações estéticas não representam o menor papel para quem tem de 

decidir se convier construir uma estrada, uma central elétrica ou uma fábrica, a 

presença da qual destruirá para sempre a beleza de toda uma comarca. Em todos os 

cargos administrativos do prefeito da localidade mais modesta até o ministro da 

Economia de um grande Estado, impera o critério unânime de que não está permitido 

fazer sacrifícios econômicos - nem políticos sequer - à beleza natural. Os escassos 

protetores da Natureza e os cientistas que vislumbram o iminente desastre 

permanecem iminentes. O processo subseqüente se repete com exasperada 

freqüência: algumas parcelas pertencentes à comunidade e situadas acima, no 



bosque, adquiririam um interessante valor de venda se uma estrada conduzisse até 

elas; assim, aprisiona-se em tubos ao encantador regato que serpenteia pela aldeia e 

se endireita e cobre seu curso, depois do qual o maravilhoso caminho aldeão fica 

transformado em uma espantosa estrada de comarca."    

13- Feng Shui.  Milenária arte de criar ambientes harmoniosos, que busca a melhor 

integração entre as pessoas e seu habitat. Apoiado em conceitos taoístas, procura a 

melhor data, orientação, formas arquitetônicas e decorativas, para atrair influências 

positivas sobre a saúde e a prosperidade. Suas origens remontam a 5.000 anos, nas 

planícies agrícolas da China, quando começaram a configurar mapas ou gráficos que 

explicavam a relação da Terra, o cosmos e seus ciclos. Ao redor dos anos 480 a 221 

A.C., utilizavam aos conhecedores para escolher lugares a habitar, plantar sementes, 

colher, trabalhar, etc. Para o ano 200 AC eram comuns os profissionais de Feng Shui 

na China, quem dava grande importância à orientação das tumbas. Para o ano 200 

DC, os peritos em Feng Shui já trabalhavam na corte. Entre os séculos IX e XVI 

apareceram os maiores Mestres, que escreveram livros fundamentais sobre esta arte -

ciência. Hoje, está abolido oficialmente na China comunista, mas se pratica muito em 

Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malásia, e também no Ocidente. Os grandes 

banqueiros japoneses sempre solicitam a revisão de um perito em Feng Shui para 

escolher a zona mas adequada para construir.   

 Os termos "Feng -Shui" significam: "Vento-água". Os chineses dizem que esta 

arte é como o vento, que não se pode entender, e como a água, que não se pode 

agarrar. Também é o vento que traz a água para alimentar tudo o que esta debaixo.   

 Conceitos como o Shu, os Trigramas, o Ba-Gua, o manejo da energia vital -

chamada "chi"-, somam-se às interpretações do livro sagrado I Ching, para conformar 

a teoria e prática desta disciplina -também denominada- Geomancia. O calendário 

chinês, a seqüência dos Cinco Elementos e o uso da bússola magnética terminam de 

completar as ferramentas desta disciplina.   

 Existem várias tendências na prática do Feng Shui: A chamada Escola das 

Formas se apóia em torno do local, forma da casa e objetos que a decoram. A Escola 



Budista toma a entrada da casa como orientação e recorre à interpretação de um 

gráfico Ba-Gua para sua análise. A Escola dos Oito Presságios usa a bússola e pode 

ou não usar os Cinco Elementos. A Escola das 24 Estrelas usa a bússola, tudo em 

torno, a data de construção e os Cinco Elementos, sendo provavelmente a escola 

mais sofisticada.   

 O lugar que ocupamos no universo depende da relação dinâmica entre nossas 

energias pessoais, e as energias que moldam a natureza e o meio ambiente que nos 

rodeia. Nossas ações devem encaminhar-se a manter o equilíbrio entre o homem e a 

natureza e assim conseguir viver em harmonia com ela. A filosofia da China, ensina-

nos que somos reflexo e produto do meio ambiente no qual vivemos. Devemos 

conservá-lo de forma que nos brinde e promova a cooperação familiar, a produtividade 

nos negócios e a excelência humana.   

 O Feng Shui leva em conta a orientação para o norte ou sul, a entrada de 

energia pelo este, a fluidez das correntes subterrâneas magnéticas, nossos 

pensamentos, palavras e emoções, bloqueios como má distribuição dos móveis, 

bloqueios por incorreta mescla de cores, magnetismo da terra, portas dimensionais por 

onde penetram entidades, etc. Em princípio os sábios chineses colocavam uma parte 

de pão ou alguma fruta e a deixavam alguns dias no lugar, observando diariamente, 

nos lugares onde havia energia positiva, que o alimento permanecia intacto sem 

deteriorar-se por vários dias, enquanto que, nos lugares onde havia cruzes de linhas 

magnéticas nocivas, a fruta ou pão começava a apresentar deterioração rapidamente. 

As energias magnéticas nocivas podem estar causando que as pessoas adoeçam 

constantemente sem razão aparente, sintam-se débeis, muito alteradas, com dores, 

sensação de sufoco, tristeza, depressão, angústia, etc. É importante revisar o Feng 

Shui de nossos lugares, para criar essa atmosfera que realmente ajude-nos a nos 

sentir melhor, em harmonia conosco e ao nosso redor, assim como aproveitar todas as 

forças que nos dá a terra para nosso benefício. Quando se encontram lugares com 

emanações negativas próprias da terra, há formas das neutralizar para que não 

afetem em nenhum aspecto físico, mental, emocional ou energético. O Feng Shui nos 



dá ferramentas para poder alterar, corrigir, sintonizar, harmonizar e energetizar 

adequadamente todos os espaços, harmonizando também nossa própria energia.   

                                                      Parte II   

COMUNIDADES PEQUENAS ANTE O PROBLEMA DAS GRANDES CIDADES  

                            Cidades grandes e comunidades pequenas   

 A partir do momento em que se expanda na sociedade a consciência de tudo 

isso que acontece, será possível criar a necessidade de dignificar as condições de 

vida em comunidade. Mas já será tarde para projetos urbanos que exijam demolir e 

reedificar moradias: terá que começar dos alicerces em lugares despovoados e com 

núcleos sociais reduzidos, que não ultrapassem uma determinada quantidade 

planejada de habitantes, que possam conviver inter-atuando entre si, sem o 

isolamento a que estamos submetidos, e sem a ameaça de um sobre povoamento.(1)   

 O processo não deve ser de fuga maciça das cidades, desintegrando de uma 

vez tudo o que está funcionando, para pôr de repente a funcionar toda a gente em 

milhões de comunidades. Dentro do gradual que deve ser este processo, não existe 

nele a antítese grande cidade-pequena comunidade; devem estar uma em inter-

relação com a outra, não em oposição. A idéia é um projeto mundial de pequenas 

comunidades em rede, mas em interação com as grandes cidades, que permanecerão  

necessárias para certos fins, como de produção, comércio e administração.   

    Se não existisse este projeto conciliador de ambas as formas de vida e 

desenvolvimento social, e só existissem as grandes cidades como lugar de progresso 

ambicionado e como continuidade indefinida da degradação e decadência contínuas 

na vida urbana, sim estaríamos expondo uma antítese, porque o ideal comunitário 

teria a grande cidade como obstáculo. Mas se formos expor um mundo do futuro 

povoado de comunidades pequenas e com cidades despovoando-se gradualmente, a 

antítese não tem razão de ser no exposto. Porque até o projeto mesmo das 

comunidades em rede mundial, é uma idéia concebida no seio de uma cultura urbana, 

e é desde cidades e por meios tecnológicos como é a Internet, ou os meios de 

imprensa, de onde terá que armar-se, difundir-se e fazer-se viável este projeto. Nunca 



se poderia ter chegado a uma formulação política, social, demográfica destas 

características, de não existisse a grande cidade como pólo de desenvolvimento 

cultural, onde convergiram as forças produtivas que definiram as possibilidades 

tecnológicas de que poderemos dispor nessas futuras comunidades pequenas.   

 Toda esta exposição não teve a intenção de desqualificar à cidade 

considerando-a nociva para nosso desenvolvimento, mas sim é de reconhecer-se que 

sem as cidades não teríamos descoberto nem a eletricidade, nem as vacinas, nem 

muito do que agora até os indígenas podem desejar para viver melhor. E isso sem 

desmerecer a vida que levavam os sioux, os hopi ou os patagones, que tinham muito 

menos raciocínio que nós os civilizados para queixar-se dos problemas da existência. 

Mas como a história, a genética e o presente da civilização urbana, situam o cidadão 

muito longe de conformar-se vivendo em carpas, caçar com arco e flecha, dançar ao 

redor de uma fogueira e andar descalço, não podemos aplicar o ideal de vida de uns 

ao que são outros, os quais não são povos com vida tribal no campo, na selva ou nas 

montanhas. A cidade, a tecnologia, a ciência, as fábricas, as escolas e universidades, 

todo isso integra uma realidade que para nossos antecessores era preciso 

desenvolver, e só em âmbitos muito povoados era possível. Obteve-se. Chega-se à 

conclusão do processo. Dos frutos desse lucro se pode iniciar um processo inverso: 

desconcentração populacional; tudo retorna a seu ponto de origem: a pequena aldeia 

em um meio natural, mas enriquecido por todo o processo histórico da civilização, e 

em intercâmbio com a grande "aldeia global" pelos meios de comunicação. Toda a 

convergência populacional para cidades de centenas de milhares a milhões de 

habitantes, foi necessária e útil para formação de futuras gerações de cidadãos 

potencializados e preparados para viver fora do contexto urbano, providos das pautas 

e dos elementos educativos, cientistas e técnicos necessários para ter uma vida 

melhor que se não existisse todo o  processo de urbanização.    

    Desde não produzir-se esse retorno a um sistema social de pequenas 

comunidades, a experiência do progresso nas grandes cidades seguiria ultrapassando 

o ponto de saturação, de maneira autodestrutiva, sem a válvula de escapamento de 



pressão que significa uma perspectiva de descongestionamento como a que propõe 

este projeto comunitário. Não teria sentido tanto aglutinamento de séculos e séculos, 

sem uma descompressão posterior. Em troca, continuar suportando as calamidades 

urbanas poderá adquirir o sentido que não está tendo, entretanto, enquanto tenha que 

operar uma política mundial de despovoamento urbano e de estabelecimento de 

comunidades pequenas. Só então todo o fluxo de cultura, de tecnologia, de recursos 

produzidos na sociedade urbana terá tal importância que, sem as cidades, as 

comunidades do projeto não teriam o abastecimento necessário. Porque não se trata 

de estabelecer comunidades onde caçar com arco e flecha, a não ser onde aplicar 

todo o produto da civilização.   

 Por isso este projeto deve ser entendido não como uma ruptura com a 

sociedade industrial, capitalista, urbana, mas sim como um processo misto de 

conciliação do ideal comunitário, com os fatores próprios da civilização que 

desenvolvemos, aplicados a uma nova civilização a edificar-se sob fatores ambientais 

e humanos harmonizados como não podem sê-lo na grande cidade.   

 Formulação de uma política mundial de pequenas comunidades em rede   

 Para chegar ao estabelecimento de uma política formulada com presupostos, 

estratégias e prazos de execução de planos a nível mundial, até a realização deste 

projeto, poderá passar um tempo indeterminável, e não se deve esperar a que as 

Nações Unidas resolvam algo a respeito, para logo então começar. Embora a 

globalização do comunitarismo proposto se produzirá como conseqüência de bem-

sucedidas experiências pilotos realizadas por governos, ONG's, empresas e indivíduos 

de diversos países, em vez de uma utopia para um futuro longínquo, no qual a 

questão adquira transcêndencia no seio da ONU, devemos nos acercar a um 

programa pragmático para o aqui e agora. No qual as ONG's e indivíduos participantes 

do projeto, não necessariamente devam contar com apoio governamental e 

empresarial para pôr em marcha o propósito.   

                            Globalização, localização e diversificação cultural   

 O mundo do futuro concebe-se a partir do que é o mundo do presente, e não 



do que, além do que conhecemos, proponhamos uma realidade totalmente distinta de 

todo o conhecido. O que conhecemos é que as sociedades humanas integram o nativo 

e o de fora, em uma fusão onde o segundo, debilitando ao primeiro, tende a instalar-se 

como característico da vida diária, com maior facilidade quanto mais difusão mundial 

tenha. O desenho arquitetônico de um shopping será o mesmo em qualquer dos 

continentes, e neles nunca estará ausente a Coca-Cola; vai desde a infância à velhice 

tomando essa bebida sem que importância de onde saiu, porque é um produto a mais, 

já tradicional, na economia nacional. A "cultura planetária" que integram Shell, 

Microsoft, Marlboro ou Philips, são parte de uma globalização que faz necessários e 

até imprescindíveis muitíssimos produtos que as culturas locais não estão em 

condições de prover.   

 Por isso o mundo é planejado para o futuro em uma continuidade da atual 

coexistência do local e global, onde o cidadão viva na mescla do nativo e o de fora em 

níveis tais em que se perca a noção de onde termina uma coisa e começa a outra. 

Desde fenômenos localizados como o brasileiro e o africano, fundidos no "afro-

brasileiro" em nível religioso, ou a tradicional "bombacha" do gaúcho argentino-

uruguaio, inventada na Inglaterra, até questões globais como o consumo de cigarros 

ou automóveis de fabricação nacional, mas de marca estrangeira, que ressoa familiar, 

como coisa característica do país, pois Philip Morris ou Ford são partes da história do 

século XX em tantos países, tanto quanto possa sê-lo qualquer marca nacional.   

 Quando as formas culturais puras se alteram ao combinar umas com outras, 

terminamos vendo indígenas trocando suas moradias por cubículos de cimento, a 

trabalhar em fábrica madeireira, de onde os bosques em que viviam seus ancestrais 

são devastados. Também vemos que esses indígenas têm, em certos aspectos, 

vantagens, tais como, expectativas de vida, conforto e saúde, superiores às de seus 

antecessores. Portanto, a idéia não é apresentar estes processos culturais nem como 

prejudiciais, nem como benéficos. A idéia é apresentar uma situação em que a 

resultante mista, que combina o local com o de fora influente na mudança, não tem 

ponto de retorno à situação anterior. Quer dizer, não podemos expor um futuro no qual 



os indígenas dos Estados Unidos devam voltar a caçar bisões, ou no qual os nativos 

da África cacem elefantes, assim como não cabe que os brancos também façam 

caçadas indiscriminadas de animais hoje protegidos de extinção. Se a cultura de hoje 

nos exige a preservação de espécies viventes ameaçadas, toda tradição indígena, 

negra ou branca de caçadas não tem capacidade.   

                                                   Não há volta atrás   

 Desde não levar muitas espécies ao risco de extinção, quão nativos hoje 

praticassem as ancestrais caçadas não fariam mais que obedecer a sua história, 

tradições e necessidades básicas naturais. Não foi precisamente por culpa deles que 

hoje lhes restringiram e penalizam a caça "ilegal": foram os brancos que introduziram o 

uso de rifles (a quem não segue ainda com suas primitivas armas); foram eles que 

caçaram em excesso, até serem eles mesmos quem teve que estabelecer leis de 

amparo à fauna. Ignorantes da situação do ecossistema, nativos caçadores furtivos 

em busca de marfim e chifres perderam o sentido original pelo que devia ser a caça 

para a vida nas tribos. O homem branco, ao alterar os conceitos de caçada para 

subsistência, pelos de uma ambição desmedida que reduziu ao extremo o número de 

animais, terminou por privar às populações indígenas até do que era seu natural 

direito à subsistir mediante uma caça em sua justa medida. No final do século XIX, 

duas dúzias de bisões foi tudo o que os Winchester deixaram aos índios das grandes 

manadas que lhes proviam carne e peles. Senão se reproduzisse os bisões 

sobreviventes o número hoje de milhares, já seriam uma das múltiplas espécies 

animais extintas pelo homem. Mas o que não pode - nem quis - evitar, foi a extinção 

da cultura nativa da caça do bisão com fins de subsistência.   

 Já não se trata de devolver aos índios essa tradição no dia de amanhã; não se 

trata de procurar culpados nem de reparar danos voltando para situações anteriores 

aos enganos: não há volta atrás, há danos irreparáveis, culpabilidades que não 

poderão ser reivindicadas e vítimas que não poderão ser compensadas com benefício 

reparatório algum. A realidade é essa, e exige uma visão do futuro que pouco ou nada 

pode chegar a ter que ver com o que foi o passado. Enquanto muitos indígenas 



deverão compreender que a situação pôs fim à possibilidade de que a tradição das 

caçadas perdure ou que alguma vez se restabeleça, muitos brancos deverão fazer 

exatamente o mesmo. No Fórum Global Rio 92, durante a Cúpula da Terra, o stand da 

"Associação de Caça e Conservação..." ("conservação" do que fazem os caçadores 

esportivos?) foi perseguido por ambientalistas, que lhes pintaram com aerossol: "Fora 

assassinos", depois do qual o stand permaneceu vazio... Realmente, em meio de uma 

reunião global de ONG's ali presentes para contribuir cada uma a sua salvação do 

planeta, a presença desse stand era uma verdadeira brincadeira e falta de respeito à 

vida. Em Animal Planet, National Geographic, Mundo, Discovery e canais dessa linha, 

é evidente por que não há programa sobre caçadores. "Até que os animais tenham 

seus próprios historiadores, as histórias de caçadas seguirão glorificando ao caçador", 

diz um provérbio africano. E gente como a de tais canais, que começa a ser integrante 

dos historiadores com que os animais já podem contar, está se encarregando de que 

ao caçador lhe termine toda e qualquer glorificação.    

 Os conceitos dos ocidentais deverão seguir nessa linha de mudança. 

Possivelmente até os raticidas terá que proibir algum dia, pois de seguir como vamos, 

os ratos serão o pouco alimento que muitos terão disponível. Se isso ainda não é de 

descartar-se porque o futuro é imprevisível, para que tal coisa não aconteça, terá que 

prever muitas coisas em vez de continuar deixando-as a sua sorte arriscando a nossa. 

O previsível nestes momentos e conforme aos acontecimentos, é que passe um pouco 

muito grave em pouco tempo com o ecossistema e com as cidades. Algo para o qual, 

não haverá volta atrás, terá que procurar soluções em uma direção distinta de tudo já 

conhecido e praticado por nossa civilização, e uma dessas soluções é efetuar com as 

comunidades como exposto no presente estudo. Em que medida os políticos e 

empresários poderão ou quererão compreender a necessidade de tal estratégia 

demográfica, e fazer algo a respeito, dependerá menos deles que de movimentos de 

cidadãos gerados por organizações e indivíduos em particular, conscientes da 

realidade e de suas urgências antes que governos e empresas cheguem a dar um 

primeiro passo no assunto. A febre do ouro nos Estados Unidos gerou todo um 



fenômeno migratório que nenhum político ou empresário teve que incentivar para que 

os próprios cidadãos decidissem materializá-lo. É certo que resulta mais fácil fazer que 

a gente seja captada pela força centrípeta de um pólo de atração como pode sê-lo um 

mineral precioso, a que seja lançada pela força centrífuga do insano das cidades. 

Porque é uma força menor que a força centrípeta das necessidades artificiais que se 

criaram para que seja imprescindível seguir integrando a engrenagem da vida urbana. 

De não serem atrativas as comunidades deste projeto, não gerarão a força centrípeta 

necessária para oferecer aos habitantes das grandes cidades, motivos que rebatam a 

força centrípeta que elas exercem sobre seus habitantes. Se o kibutz teve êxito em 

Israel, por algo foi: ninguém ia radicar se ali não se oferecesse condições de vida 

desejáveis.   

 Mas o que hoje considera-se desejável e atrativo, possivelmente amanhã  

considerar-se-á supérfluo. Se ver televisão é hoje tão importante que até poderá faltar 

comida para os meninos, mas não um televisor, o dia que haja consciência dos danos 

físicos e mentais no futuro provocados pela desnutrição, possivelmente haja mais 

famílias que prefiram cultivar a terra, criar animais e consumir os mantimentos 

necessários em um pequeno pomar de seu lar sem televisão. Conforme a crise 

econômica provoque a fome cada vez de mais gente, muita dela deixará de ter por 

ideal contar com seus eletrodomésticos, automóvel e um "prestígio social" acadêmico 

que de nada serve com diplomas pendurados ou enroscados e profissões sem 

possibilidade de ser exercidas. Possivelmente o ideal seja ter para comer, as 

comodidades básicas do lar, e algo em que trabalhar. De fato, esse é precisamente o 

ideal de muitos que deixaram que acreditar nas falsas promessas do sistema, porque 

se toparam com a realidade de que, nos grandes núcleos urbanos, há menos 

possibilidade de ser protagonista que mero espectador e observador frustrado do 

exibido nas vidraças, inacessível a seu bolso. Frustração esta que o sistema 

compensa ao indivíduo ao fazê-lo sentir "espectador privilegiado" de um sem-fim de 

propostas trocadas ou gratuitas do circo urbano com sua diversidade de shows que 

pode presenciar na TV, no cinema, no estádio esportivo ou em a rua. Velhos slogan 



políticos tais como "partamos para as fronteiras" (fazer pátria povoando os 

desabitados limites do país) não têm força ante o bombardeio propagandístico de 

ordens para viver em meio de onde acontece tudo o que é mostrado como 

"transcendente" (farândula, por exemplo), e onde se pode ser "importante"...   

 Para muitos, chegados às cidades com tantos sonhos, interrompidos estes ao 

deparerem-se com que era fictícia propaganda, é inconcebível um retorno à suas 

populações, onde a pobreza nada lhes promete que seja melhor que a pobreza nas 

capitais. Porque suas populações de origem não estão isentas do mesmo problema da 

falta de solidariedade e comunitarismo que nas grandes urbes. Por algo se diz tanto 

ao "povo menino, inferno grande"; não se enganam: os lindos povos podem estar 

muito longe de ser um paraíso. Não confundamos povos com "comunidade", ou as 

comunidades do presente projeto com futuros povos que possam parecer-se com 

tantos outros. Esse projeto não propõe que quem se saiu de seus povos às grandes 

cidades retornem a eles. Não seria solução, não há essa volta atrás. Toda essa gente 

terá que lhe oferecer algo melhor que seu ponto de origem e que a cidade do destino 

em que não encontrou o que procurava. E esse algo é: "comunidade jovem, paraíso 

grande". Não é o mesmo viver num pequeno povoado cujos habitantes não tenham 

substanciais fins em comum, que participar de um mesmo fim em um projeto 

comunitário. A diferença entre um inferno e um paraíso não é outra coisa que o grau 

de integração, de unidade, cooperação, solidariedade entre os membros de um 

conjunto humano. Desagregados em seus respectivos fins nem sempre congregados, 

e até em muitos casos competitivos entre os habitantes (por exemplo: em lugar de 

uma cooperativa, competência entre comerciantes do mesmo item), aos povos 

pequenos pode não ter muito que lhes invejar a cidade grande neste aspecto. A 

integração ao ritmo e aos valores impostos pela civilização dirigida dos núcleos super 

povoados, faz que cinco mil habitantes de um povoado (por mais que vivam em 

tranqüilidade pela segurança que permitida pelo fato de que todos se conheçam entre 

si), não escapem à dispersão de fins entre invejas e competências. Uma réplica em 

miniatura da grande cidade e seus problemas.(2)   



 O material humano saído em tais condições de tais populações, e incorporado 

às cidades grandes, quanto pode oferecer que não seja mais que o mesmo? O mito da  

"boa gente" dos pequenos povoados e a "má gente" das capitais, pode ser facilmente 

demolido pela relatividade dessa idéia ante a evidência da realidade; a coisa até pode 

dar-se inversa. Possivelmente, como uma forma de evitar que destes pequenos povos 

muita gente vá às grandes cidades, é conveniente fundar perto dessas comunidades 

que captem os potenciais migrantes, dando-lhes condições de vida melhores que nas 

populações das quais desejassem partir. Isto também contribuirá para diminuir o fluxo 

migratório para as cidades; evitará que no dia de amanhã muitos migrantes frustrados, 

vendo que "não há volta atrás", fiquem sem solução em estado tão lamentável logo 

que chegassem, ou pior, em muitos casos em marginalidade das capitais, onde 

somem sua cota de problemas para piorar a situação. (3)   

 Se os políticos compreendessem a importância de uma proposta tal, a idéia de 

planejar comunidades já teria longa data. Mas como suas políticas incentivaram 

valores anti-comunitários, competitivos e individualistas (próprios da sociedade de 

produção- comércio - consumismo) como pilares da economia, ser político foi sinônimo 

de ser preservador do sistema econômico que necessita cidadãos individualistas com 

espírito de competência e anti-solidários; sistema onde o corporativismo é um 

semideus cuja refulgência opaca ao cooperativismo a tal ponto, que muitas 

cooperativas quebram enquanto as multinacionais florescem no terceiro mundo 

fazendo estragos nas indústrias nacionais. Esta é a obra da maioria dos políticos, que 

procurando soluções corporativas para o agora, geram a futuro imediato novos e 

maiores problemas econômicos na população, que não têm volta atrás, quando um 

país foi vendido às transnacionais e sua bandeira nos mastros é o pouco que de 

nacional fica. Chegando à tais instâncias em que a bandeira é o de menos e quem 

dirija as empresas e os países importará igualmente pouco, porque entramos em 

órbita de uma economia global pluri-imperialista oligopólica, a questão não é declarar 

guerra a esse sistema, mas inter-atuar com ele enquanto se monta outro paralelo, de 

comunidades em rede, em cada uma das quais os conceitos de nação e territorialismo 



sejam irrelevantes. E as quais os sentimentos humanos sejam o pilar constitutivo e 

não uma circunstância colateral: os mais altos valores humanos serão o objetivo da 

convocatória, e não a eficiência das forças produtivas aplicadas a um projeto gerador 

de recursos econômicos, como ocorre nas civilizações espiritualmente vazias, com o – 

equivocado -  espírito impulsor da vida urbana, consistente na cobiça individualista e 

nas glórias pessoais dos governantes, atentos aos pacotes mais que aos conteúdos, é 

dizer, às estruturas de concreto e demais indicadores de "desenvolvimento e 

modernidade", mais que ao estado de vida da gente. (4)   

1- Em sua obra citada, diz Konrad Lorenz sobre a superpopulação e outros males da 

civilização: "Para que serve à Humanidade sua multiplicação desmedida, seu espírito 

de competência que se acrescenta sem limite até raiar da demência, o incremento do 

rearmamento, cada vez mais horripilante, a progressiva enervação do homem 

apressado por um urbanismo absorvente, e assim sucessivamente? Não obstante, se 

afinarmos um pouco nossa observação nos precavemos de que todos esses 

adiantamentos errôneos são perturbações de mecanismos muito concretos do 

comportamento, em cujos começos se desenvolveria, com toda probabilidade, como 

um valor inalterável, a conservação da espécie. Para expressá-lo com outras palavras, 

lhes deve conceituar como rasgos patológicos."   

 "Nós, que vivemos em países civilizados de grande densidade demográfica ou 

em imensas urbes, ignoramos já quanta falta nos faz o altruísmo generalizado, íntimo 

e acolhedor. A gente precisa chegar como visitante inesperado a uma casa de 

qualquer país densamente povoado onde muitas ruas sórdidas de vários quilômetros 

separam entre si aos vizinhos, para apreciar o hospitalar e filantrópico que pode ser o 

homem quando não se apressa constantemente, a desdobrar sua capacidade para os 

contatos sociais.   

 Sem dúvida o confinamento das massas humanas nos modernos centros 

urbanos tem muita culpa de que não percebamos já o semblante do próximo nesse 

cenário fantasmagórico onde se permutam, sobrepõem e apagam incessantemente as 

imagens humanas. Nosso amor ao próximo se atenua tanto com a excessiva 



proximidade dos inumeráveis semelhantes, que em última instância logo fica rastro 

dele. Quem deseje exteriorizar ainda sentimentos cordiais e afetuosos para seu 

próximo deverá concentrá-los em um círculo reduzido de amigos, pois não fomos 

criados para repartir nosso afeto entre todos os seres humanos mesmo que a 

exortação a fazê-lo assim seja justa e ética. Por conseguinte, devemos adotar uma 

determinação,  o qual significa que é preciso "evitar todo contato sentimental" com 

muitas outras pessoas que seriam certamente dignas de nossa amizade. A ordem not 

to get emotionally involved representa uma preocupação preponderante entre muitos 

habitantes de grandes cidades. Mas esse proceder, absolutamente inescapável para 

cada um de nós, associa-se agora a um sopro pernicioso de desumanidade; recorda-

nos o do antigo plantador americano que tratava com excepcional humanitarismo a 

sua "servidão negra" e, sem embargo, dirigia aos trabalhadores escravos de suas 

plantações como se fossem valiosos animais domésticos no melhor dos casos. 

Quando o encorajar premeditado contra os contatos humanos se acentua, origina, em 

combinação com as manifestações de um sentimento decadente, esses aterradores 

indícios de insensibilidade sobre os quais nos informa cada dia a Imprensa. Quanto 

maior é a "massificação" dos seres humanos, quanto mais urgente lhe parece com o 

indivíduo a necessidade do not to get involved, e por isso mesmo hoje em dia se 

podem cometer roubos, assassinatos ou violações à luz do dia nas grandes urbes sem 

que intervenha nem um sozinho "transeunte"."   

 "O confinamento de muitos seres humanos em espaços muito estreitos não só 

conduz indiretamente uma desumanização incipiente com o esgotamento e 

entorpecimento paulatinos das relações inter-humanas, mas também suscita um 

comportamento agressivo e definitivamente direto. Sabe-se, por muitos experimentos 

com animais, que a agressividade dentro de uma mesma espécie está acostumada 

acrescentar-se com o confinamento. Precisamente, quando um procura se dominar e 

se esforça por observar um comportamento cortês ou, melhor dizendo, amigável, se 

acentua essa disposição anímica até representar uma verdadeira tortura. A conduta 

incivil generalizada que observamos em todos os grandes centros urbanos é 



claramente proporcional à densidade das multidões aglomeradas em determinados 

lugares. E alcança um grau alarmante, por exemplo, nas grandes estações ferroviárias 

e terminais de ônibus nova-iorquinas."   

 "A superpopulação contribui diretamente a todas as manifestações de mal-

estar e decadência. Em minha opinião, é um delírio perigoso a crença de que se pode 

estabelecer, mediante o correspondente "acondicionamento", uma nova classe de 

seres humanos imunes às temíveis conseqüências do confinamento intensivo."   

 "As influências do meio ambiente impedem que a espécie sujeita a uma 

seleção intra-específica siga caminhos evolutivos cuja culminação seria uma 

monstruosa catástrofe. Entretanto, nenhuma dessas forças reguladoras e saudáveis 

se manifestam no desenvolvimento cultural da Humanidade: esta aprendeu -para 

desgraça dela- a dominar todos os poderes de seu meio ambiente alheios à espécie, 

mas sabe tão pouco sobre si mesmo que fica indefesa ante os satânicos efeitos da 

seleção intra-específica."   

 "Homo homini lupus…", o homem é um lobo para o homem… Tal como a 

famosa máxima de Heinroth, este aforismo é um understatement. Pois o homem, qual 

único fator determinante da seleção para um desenvolvimento contínuo de sua própria 

espécie, não tem, desgraçadamente, nem muito menos, uma atuação tão inofensiva 

como o animal rapaz e, comparado com este, é o mais perigoso. A competência do 

homem com o homem reage diretamente, como não o fizesse jamais com 

antecedência a ela nenhum outro fator biológico, contra "a força eternamente 

estimulante, curadora", e destrói todos os valores criados mais ou menos por esta com 

um punho tão diabólico e impávido que sua tarefa se atém exclusivamente às 

considerações comerciais, cegas ante os verdadeiros valores."   

2- Sobre a competência, diz Konrad Lorenz: "Tudo que é bom e proveitoso para a 

Humanidade em seu conjunto e inclusive para o indivíduo, está se esquecendo já sob 

a pressão da competência entre humanos.   

 Alguém se pergunta o que causará mais danos ao espírito da Humanidade 

atual, se a cobiça cega ou a pressa exaustiva. Seja como for, os governantes de todas 



as orientações políticas se esforçam por promover ambas as coisas e incrementar até 

a hipertrofia aquelas motivações que impulsionam ao homem para a competência. 

Junto à  ambição material ou o desejo de subir na ordem hierárquica, ou combinado 

com ambos, o medo representa também um papel essencial…, medo de ver-se 

superado pela competência, medo de empobrecer-se, medo de adotar determinações 

errôneas e já não encontrar nunca mais à altura da tensa situação. O medo em todas 

suas formas imagináveis é, sem dúvida, um fator fundamental que mina a saúde do 

homem moderno desenvolvendo alta pressão arterial, cirrose hepática, enfartes 

cardíacos prematuros e outras doenças similares. Indubitavelmente, o homem 

apressado não se sente movido tão somente pela cobiça, pois nem os incentivos mais 

atraentes poderiam lhe induzir a danificar-se com suas próprias mãos como o está 

fazendo: está submetido à ação de um impulso, e este impulso só pode ser o medo.   

 A pressa temerosa e o medo premente do homem se confabulam para lhe 

arrebatar suas principais qualidades. Uma destas é a reflexão. Um ser que cessa de 

refletir se arrisca a perder todas as qualidades e aptidões especificamente humanas. 

Entre as seqüelas mais perniciosas da pressa, ou possivelmente diretamente da 

pressa engendrada pelo medo, figura a incapacidade patente do homem moderno 

para estar a sós com seu próprio Eu, embora só seja durante um breve lapso de 

tempo. Com temeroso empenho procura evitar toda possibilidade de meditar sobre si 

mesmo e fazer exame de consciência, como se temesse que a reflexão o enfrentasse 

com um horrível auto-retrato, algo similar ao descrito por Oscar Wilde em sua clássica 

novela dramática O retrato do Dorian Gray. A mania generalizada de escutar e 

produzir ruído -o qual resulta paradoxal se se considera a neurastenia habitual do 

homem moderno- não tem explicação alguma, salvo a de que por uma razão ou outra 

o mundo tenha ensurdecido. Certa vez, durante um passeio pelo bosque, minha 

mulher e eu ouvimos inesperadamente o estrondo de um transmissor aproximando-se 

com rapidez. Levava-o sobre o porta-malas um solitário ciclista de dezesseis anos 

mais ou menos. "Tem-se medo de ouvir cantar aos pássaros!", comentou minha 

esposa. Eu acredito mas bem que aquele moço tinha medo de encontrar-se consigo 



mesmo, embora só fora por um instante. Pois, do contrário, por que preferem muitas 

pessoas com autênticas pretensões intelectuais a publicidade televisiva -verdadeiro 

emoliente do cérebro - à própria companhia? Sem dúvida, só porque lhes ajuda a 

abandonar a reflexão.   

 Assim, os seres humanos padecem as tensões nervosas e espirituais a que 

lhes submete a competência com seus semelhantes. Embora lhes tenha adestrado 

desde a primeira infância para ver um progresso nas desatinadas aberrações da 

competência, percebe-se o medo com maior claridade, justamente nos olhos dos mais 

progressistas, enquanto que os mais competentes, quer dizer "quem parte com os 

tempos", morrem prematuramente de enfarte de miocárdio.   

    Mesmo que façamos a conjetura otimista embora infundada, de que a 

superpopulação terrestre não seguirá aumentando ao ritmo ameaçador de nossos 

dias, devemos avaliar a competência econômica da Humanidade consigo mesma 

como um elemento suficiente por si só para arrastá-la para uma ruína total. Todo 

processo cíclico com acoplamento regenerativo positivo conduz, cedo ou tarde, à 

catástrofe, e o fenômeno ao que nos referimos aqui contém vários deles. Além da 

seleção intra-específica comercial, cujo ritmo acelera sem pausa, atua também um 

segundo processo cíclico extremamente perigoso contra qual nos acautelamos Vance 

Packard em vários de seus livros e que tem como conseqüência um aumento 

progressivo das necessidades humanas. Por razões evidentes, todo fabricante procura 

estimular ao consumidor para lhe fazer experimentar a necessidade dos produtos que 

fabrica.   

 As luxuosas estruturas resultantes do diabólico ciclo constituído pelo 

crescimento de produção e necessidades com acoplamento regenerativo, conduzirá o 

desastre, cedo ou tarde, aos países ocidentais e, sobretudo, aos Estados Unidos, já 

que sua população não poderá competir vantajosamente com os países orientais, 

menos mal-acostumadas e mais sãos. Assim, os governantes capitalistas dão prova 

de uma miopia extremada ao manter até agora esse curso consistente em 

recompensar ao consumidor elevando seu "nível de vida" e lhe impondo, por  



"condição" de prosseguir sua competência -causador de alta pressão sangüínea e 

alterações nervosas - com o próximo."   

3- Sobre os pobres piorando a situação nas grandes cidades, diz Na cidade em 

discussão (1968) Edward C. Banfield: "A cidade atrai aos pobres, sobretudo aos pais 

pobres com muitos filhos, ao oferecer melhores condições de vida: melhor comida, 

roupa, teto, assistência sanitária, educação e trato por parte dos empregadores e 

funcionários; por esta razão há sempre tantos pobres nas cidades. O problema da 

pobreza nas cidades rara vez tem sua origem na própria cidade; trata-se 

essencialmente de um problema que surge em outra parte e é levado depois à 

cidade."   

4- No capítulo sobre "MORTE EM VIDA DO SENTIMENTO", em sua obra citada 

explica Konrad Lorenz: "Todo adestramento concebido para impor determinado 

comportamento mediante uma recompensa corroborativa, preparará ao organismo 

para aceitar qualquer desconforto imediato em troca de obter uma satisfação futura, 

ou, expressando-o objetivamente, a suportar de forma passiva situações estimulantes 

de tais tipos que se não fossem precedidas pelo processo educativo resultariam 

repelentes e conduzidas ao desuso.   

 Hoje em dia, o desenvolvimento da tecnologia moderna, e sobretudo da 

farmacologia, favorece em uma medida jamais conhecida até agora a tendência 

humana generalizada a evitar todo desagrado. Apenas nos precavemos já 

conscientemente quanto dependemos da comodidade moderna, pois chegamos a 

entendê-la como uma coisa natural.    

 Mediante a dominação progressiva de seu meio ambiente, o homem moderno 

orientou indevidamente o "mercado" de sua economia "agrado-desagrado" para uma 

sensibilização contínua e ascendente contra todas as situações causadoras de 

desagrado e uma insensibilização equivalente com respeito ao prazer em todas as 

suas formas. Isto tem conseqüências deletérias por uma série de razões. Elevada a 

intolerância contra o desagrado -associada com uma atração decrescente do prazer- 

fez perder aos homens a capacidade para investir um trabalho penoso em empresas 



que contribuam com benefícios lisonjeiros muito mais tarde. O resultado é essa 

petição impaciente exigindo a satisfação imediata de todos os desejos incipientes. Por 

desgraça, as empresas comerciais e os fabricantes respiram a todo esse transe a 

necessidade de satisfação imediata (gratificação instântanea) e, embora pareça 

estranho, o consumidor não se dá conta de que as "serviçais" vendas a prazo estão 

escravizando.   

 Como a indolência e, por onde, a elaboração do contraste são inerentes à 

economia  do "agrado-desagrado", conforme dissemos, esse exagerado afã por evitar 

a todo custo o menor desgosto tem como seqüela inescapável o impossibilitar certos 

procedimentos para chegar ao prazer que consiste precisamente no contraste e seus 

efeitos. E o que se faz inalcançável mediante o discordante impedimento do 

desagrado, é a alegria. Seja como for, pode-se obter satisfação sem pagar o preço do 

desagrado em forma de trabalho amargo, mas não a alegria produzida pela formosa 

inspiração divina. O complexo desagrado-intolerância, que cresce incessantemente 

hoje em dia, transforma as desigualdades inatas da vida humana em uma planície 

aplainada artificialmente onde os grandiosos vértices e seios das ondas logo que 

deixam sentir sua vibração, onde luz e sombras formam um cinza monótono. Em 

suma, engendra um aborrecimento mortal.   

 Agora, esta "morte emocional em vida" parece ameaçar muito especialmente 

aos sofrimentos e alegrias que derivam-se por necessidade de nossas relações social 

é, de nossos vínculos com cônjuges e filhos, com pais, familiares e amigos. "Um 

engano muito generalizado e desorientador para numerosos adolescentes. Diz 

Wilhelm Busch- é o de interpretar o amor como uma questão que produz sempre 

agradar exclusivamente. "O pretender esquivar todo sofrimento significa subtrair uma 

parte essencial da vida humana. Esta tendência manifesta se funde perigosamente 

com as derivações da superpopulação (not to get involved). Em muitos grupos 

culturais, o afã por evitar a qualquer preço toda insipidez surte efeitos estranhos, 

quase diríamos inquietantes, na atitude ante a morte de um ser querido. Uma grande 

parte da população norte-americana descarta a esse ser no sentido freudiano, o 



defunto desaparece subitamente, não se fala dele porque fazê-lo constitui uma 

indiscrição, todos se comportam como se jamais existira."    

 "Posto que o desvanecimento paulatino da capacidade para saborear os 

acontecimentos prazerosos se origina, em sua maior parte, em habituar-se à situações 

cada vez mais estimulantes, não é de sentir saudades que os homens indiferentes 

procurem situações excitantes sempre novas. Este "neofilismo" abrange mais ou 

menos todas as relações que possa estabelecer o homem com os objetos do meio 

ambiente. Para quem padeça dessa enfermidade cultural crônica, um par de sapatos, 

um traje ou um automóvel perderão todo seu atrativo quando desfrute deles durante 

certo tempo, e o mesmo ocorrerá com a amante, o amigo e inclusive o lar. Por 

exemplo, muitos americanos pretendem vender com surpreendente despreocupação 

todo seus móveis quando mudam de domicílio, e seguidamente compram coisas 

novas. Um incentivo permanente nos anúncios de diversas empresas turísticas é a 

perspectiva de to make new friends.   

 O neofilismo é uma manifestação muito bem acolhida pelos grandes 

fabricantes, posto que a mercê à inculta formação das massas pode contribuir com 

benefícios mercantis em grande escala. "Built-in obsoletion" (inculcar a idéia do 

antiquado): eis aqui um princípio que desempenha um papel muito importante na 

moda do vestido e do automóvel."    

 "Antes de terminar este capítulo conviria considerar as possibilidades 

existentes para combater terapeuticamente a irritação e a morte em vida do 

sentimento. Sendo tão fácil compreender suas causas, resulta extremamente difícil as 

extirpar. Sem dúvida o que falta é o impedimento de origem natural, cuja superação 

fortalece ao homem, pois lhe impõe o desagrado-tolerância e, se consegue fazer o 

aceitar, proporciona-lhe a alegria da confirmação, do êxito. A grande dificuldade 

consiste em que o chamado impedimento deve ser, como dissemos, de origem 

natural. A superação de obstáculos interpostos premeditadamente na vida não 

proporciona satisfação alguma.   

 Para falar a verdade, não nos faltam impedimentos neste mundo, e devemos 



superá-los se quisermos interromper o afundamento da Humanidade; sem dúvida o 

triunfo sobre eles será o suficientemente custoso como para proporcionar satisfatórias 

situações de confirmação a cada um de nós. Uma missão perfeitamente realizável dos 

meios educativos, deveria consistir em divulgar a existência de tais impedimentos."   

                                                     Parte III  

                         OS POLÍTICOS ANTE O CHOQUE  DO FUTURO  

                               Governos sem propostas de mudança   

 No mundo do futuro que se projeta desde este presente, se os governantes das  

nações, estados e províncias, expussessem há algumas décadas, projetos 

demográficos a fim de estabelecer numerosas populações pequenas longe das 

cidades, o mundo de hoje não seria tão parecido ao dos últimos séculos, e não 

teríamos que pensar em um mundo do futuro distinto do de hoje. Tampouco conta 

entre as estratégias a mudança do espírito de competência pelo de cooperação 

solidária, para edificar novas comunidades integrantes de uma humanidade unida, 

logo determinante fracasso da humanidade dividida pela competência. Mas dada a 

falta de estratégias para transformar o mundo, que até agora se pode observar em 

todas as políticas governamentais, em especial do século XX e da atualidade, cabe 

perguntar-se: há um projeto de transformação nas nações, ou o projeto é que tudo 

continue mais ou menos como está? Querem realmente os políticos solucionar os 

problemas dos países, ou pretendem administrar a falta de soluções, mediante 

projetos que deixam a realidade tal como está, pondo-lhe apenas alguns curativos ou 

remendos para aliviar, mas não para terminar com as situações de crise?(1)   

 O planeta não suportará por muito mais tempo os danos ambientais causados 

pela sociedade, sem tornar-se muito mais hostil do que se está. O amparo de bosques 

e selvas com absoluta proibição de desflorestamento, não está de todo clara nas 

políticas do futuro com prazos definidos. A redução de poluentes em níveis 

EXTREMOS, não figura em nenhum plano que fixe para que data terá que proibir a 

fabricação e uso de certas substâncias que estão arruinando a terra, águas e 

alterando o clima. O Protocolo de Kioto sobre redução de gases de efeito estufa recém 



para o 2012 é uma amostra do pouco que lhes urge o urgente. Porque a data para a 

qual se estima que não ficarão geleiras na Terra (muitos deixaram de existir nos 

últimos anos), data em que não ficarão cidades costeiras pelo aumento do nível do 

mar, já prevista pelos cientistas: logo é questão de umas décadas, e não só chegarão 

a ver o desastre netos e filhos dos atuais adultos, mas também muitos destes. 

Reverter o processo climático de aquecimento global, requererá políticas que 

exponham com absoluta claridade que há intenção de solucionar o problema.   

 Mas nenhuma campanha eleitoral de candidatos, nem discursos de 

governantes, apregoam programas de ação para salvar ao ecossistema da catástrofe 

que a ciência anuncia; catástrofe provocada autodestrutivamente pela parte mais 

corrupta e antinatural da humanidade, arrastando ao desastre à parte composta por 

quão humanos vivem em harmonia com a natureza.(2) Ao povo fazem promessas 

trabalhistas, econômicas, dentro de um sistema de produção e consumo que exige a 

continuidade dos fatores industriais que agravam constantemente o estado do meio 

ambiente. Não há políticos que proponham medidas extremas para rebater os efeitos 

da industrialização excessiva. "Crescimento e desenvolvimento" são as metas, 

pensando nas nações e não no planeta.   

 O mundo do futuro que propõem construir os políticos, não difere 

substancialmente do atual. Em 1930, a crise econômica com epicentro em Nova 

Iorque teve alcance internacional. Qualquer acontecimento parecido que ocorresse ali, 

ou alguma catástrofe, teria efeitos devastadores na economia mundial. Os cientistas 

determinaram que o lugar onde está assentada a cidade é agitado a cada tantos 

séculos, por atividade sísmica de intensidade suficiente para destruir o edificado, a 

níveis catastróficos. A pergunta não é se vai acontecer ou não, e sim quando, dizem 

os especialistas. Mas a maioria da população nova-iorquina ignora que há tal risco. As  

políticas econômicas dos países dependem de que lugares como Nova Iorque, ou 

outros pontos nevrálgicos da economia mundial, não sejam afetados por algum 

imprevisto.   

 Riscos por impactos de asteróides são objeto de seguimento e estudo científico  



permanente, e foram objeto de vários filmes recentes, mostrando o que pode se 

passar ao planeta ante um evento tal. Alterações no campo magnético terrestre, 

efeitos eletromagnéticos de fenômenos que em nível cósmico consideram-se 

possíveis, com capacidade de impedir o funcionamento de qualquer aparelho elétrico, 

nos apresentam a possibilidade de um futuro no qual tenhamos que nos arrumar sem 

nada de tudo o que a atual tecnologia nos permite para nosso conforto, trabalho e 

sobrevivência. Parece pouco acreditável que tal coisa possa acontecer, mas bastaria 

uma greve de trabalhadores do grêmio da eletricidade para ficar às escuras; ou 

alguma grave crise econômica que quebre todos os sistemas que movem às 

sociedades, para que em meio da anarquia resultante, tudo se paralise, as fábricas 

fechem, os mantimentos escasseiem, a delinqüência transborde, a polícia retira-se, a 

lei se perca e a desordem conduza a um salve-se quem puder…   

 O mundo do futuro que os políticos vieram definindo, é um mundo dependente 

da tecnologia, da economia, das grandes fábricas, das grandes cidades e de que o 

clima não mude. Mas apenas mudando o clima, alagam-se muitas grandes cidades, 

perdem-se muitas grandes fábricas, quebra a economia e reduz-se a utilidade da 

tecnologia. E o clima já começou a mudar: na África, no monte Kenya perdeu como 

65% de sua geleira, para dar uma idéia do que se passa, também nos gelos de todo o 

mundo, com o destino inevitável ao aumento do nível oceânico.   

 Mas isto que acontece que é tão grave para ser titular constante nos meios de 

imprensa, continua alheio a ela e ignorado pela maioria da gente em todo mundo. A 

explicação: o alerta mundial exigiria ação imediata, e a ação, política que 

indevidamente deverão fazer que o "desenvolvimento" cesse em certos âmbitos 

industriais. Conseqüência: trabalhadores na rua. Mas chegou a hora de parar as 

máquinas e dar um golpe de leme; não para esquivar o iceberg, porque justamente os 

icebergs não serão o problema, a não ser a ausência de icebergs.   

 Esse é o mundo do futuro para o qual governam e planejam os políticos que 

temos por "representantes". Um mundo degradando-se ambientalmente, com uma 

civilização frágil, que não poderá ter futuro quando o sistema paralisar. Não há uma 



consciência que permita amortecer o choque do futuro, o qual fará impacto com todo 

seu rigor na civilização, de seguir-se sem efetuar a devida preparação para 

dimensioná-lo em toda sua realidade.   

                                                       Mundo paralelo   

 Alheio a esse mundo da civilização facilmente vulnerável, haverá um mundo 

paralelo: o das pessoas isoladas que, em pequenos núcleos afastados das cidades, 

eventualmente poderão carecer de eletricidade, de conforto (mais ou menos como até 

agora), e por isso, em caso de estourar uma crise que faça das cidades verdadeiros 

infernos, longe delas essas pessoas viverão mais ou menos como o fazem.    

 No meio do "salve-se quem puder", muitos sobreviventes emigrantes das 

cidades deslocar-se-ão para locais afastados, aonde haverá quem morrerá por não se 

adaptar a uma existência sem forno de microondas, sem empregada doméstica para 

cozinhar, sem carro para passear, sem Master Card, e sem um centavo, ou com os 

bolsos ainda guardando bilhetes que perderam todo valor. Não se trata de um futuro 

de filme de ficção científica, mas sim de um futuro provável com bases científicas.  Os 

políticos não expuseram projetos de países que, ante uma crise nacional ou mundial, 

disponham de uma alternativa para que ao menos uma parte da população fique 

resguardada. Se acaso alguns governantes previram a possibilidade de alguma crise 

tal, e avaliaram as conseqüências possíveis, calculando que percentagens de 

sobrevivência  e de que parte da população, poderia haver, isto não se traduziu em 

nenhum demonstração séria em nível pragmático, de acordo com a realidade ante a 

qual estamos a ponto de chocar. Só uma pequena porção de cidadãos acederia a 

refúgios subterrâneos -isso sim há governos que construíram- com reservas de 

mantimentos para um certo tempo... Mas o mundo da superfície, o dos que em vez de 

refugiar-se como ratos, tenham que seguir adiante como podem, não conta com 

perspectivas de desenvolvimento de projetos comunitários governamentais como o do 

presente exposto.   

 A ausência de políticas governamentais para preparar comunidades afastadas 

das cidades, que estejam relativamente independentes da economia e da tecnologia 



globais, expõe a necessidade de encarar ações não governamentais por parte de 

organizações e de indivíduos a título pessoal. Gente que se proponha trabalhar para 

que, ante a eventualidade de uma crise do sistema, para então já existam núcleos 

suficientemente autônomos para sobreviver e, no possível, viver; entendendo por 

"vida" um intercâmbio com a natureza em maior plenitude do que as cidades 

permitem, e um intercâmbio com outros mais humanizados que no funcionalismo das 

sociedades urbanas.   

 A ameaça de catástrofe ambiental - que já é um fato concreto e não um 

fantasma - não é necessária para que a humanidade compreenda que a vida nas 

cidades requer um descongestionamento, que a contaminação requer um freio a 

tempo, e que os lugares despovoados são ideais para estabelecer-se, em núcleos 

reduzidos, solidários e alheios às ambições materiais desmedidas que propõe a 

sociedade de consumo. Tudo isto devia planeja-se muito antes de que se tornasse 

uma urgência. Mas não foi assim; e como não se fez por vontade, terá que fazer-se 

por obrigação; como não se fez para dignificar a existência, terá que fazer-se para 

continuar existindo.   

 Nesses momentos, para dar uma idéia de que a existência na sociedade 

urbana não está assegurada, basta ter em conta que muitas grandes cidades se 

tornaram inabitáveis com alto risco para seus habitantes, de ser vítimas de delitos. Ali 

não há lei, polícia, nem políticos que possam fazer o suficiente para garantir a ordem 

pública, ou a vida do cidadão. Portanto, a eleição de continuar vivendo abaixo das 

condições supõe não só o risco de que aconteça algo, mas também que, embora não 

lhe aconteça nada, seu estado de alerta e intranqüilidade constante não valha a pena 

ser a rotina diária. Não é sadio. Muitos preferem ir, mas não podem. Outros poderiam 

ir, mas não querem.    

 Viver em paz e com uma boa margem de segurança longe das cidades que se 

voltaram impróprias para a vida, é a ordem de cada vez mais gente, sobretudo aquela 

que tem crenças ou idéias espiritualistas. Embora espiritualidade não é 

necessariamente sinônimo de natureza e de repúdio à vida em grandes capitais, é 



mais provável que a pessoa espiritual seja menos dependente das coisas materiais da 

vida urbana, que a pessoa cuja rotina passe invariavelmente pela dependência dessas 

coisas. Portanto, é mais provável que se vá da cidade a um lugar despovoado ou de 

escassa população, alguém com orientação espiritual, que alguém carente dela, que 

não quer nem pode viver fora da sociedade de consumo. E o problema é o excesso de  

manipulação exercida para fazer do cidadão um consumista, e a falta de orientação 

para fazê-lo livre de tal dependência de coisas externas, e rico em nível interior. Por 

isso uma política que proponha uma forma de vida que não necessitasse dos luxos 

desnecessários que o sistema proporciona, aos quais apresenta como necessidades, 

não contaria com muita adesão. A gente não entende e custará entender que a 

mudança que a sociedade necessita não é a mudança de outros, a não ser o da gente 

mesmo. Que não é o outro que tem que ir à dificuldade do campo ou a montanha para 

que seja um quem fique no conforto capitalista, mas sim é um quem deve tomar a 

iniciativa de ir à bênção do campo ou à montanha. Porque alguém deverá fazê-lo, e  

precisam de voluntários. Alguém deverá deixar de poluir o ar com seu automóvel, e 

para ir em bicicleta, a cavalo ou a pé pelos caminhos do campo, precisam-se 

voluntários. Alguém deverá deixar de alimentar os milionários petroleiros e dos 

hipermercados, para que o produto de seu trabalho beneficie a gente mais próxima a 

ele, e para isso também precisam de voluntários.   

    Nenhum desses voluntários será rico, mas tampouco pobre, ou escravo a 

perpetuidade do sistema impositivo com o que se provê recursos a exércitos e fábrica 

de armamentos. Não verá no estádio aos jogadores de futebol famosos, e talvez nem 

sequer os veja por televisão, mas não lhe faltará tempo para jogar bola, e ser mais 

protagonista que espectador. Não será invejado por seus bens, mas tampouco terá a 

quem invejar. Não chegará a ser famoso ou "importante" para muitos, mas será muito 

importante para todos; começando por quem comunitariamente conviva com  ele, e 

terminando pelo planeta como totalidade.   

 Nesse "mundo novo", paralelo ao mundo de velhas estruturas, poderá lhe 

parecer com muitos iludidos de progredir economicamente, desmotivadora a proposta 



de que os que hoje são pobres, nunca serão ricos, e nem sequer terão alguns dos 

bens materiais de conforto que são considerados uma necessidade elementar. Mas 

tampouco sofrerão a miséria, a falta de trabalho ou a exploração trabalhista, nem o 

risco de cair na delinqüência ou na dependência de drogas. Tampouco sofrerão o 

abandono e a falta de solidariedade na hora da necessidade. Nem padecerão a 

solidão de viver rodeados em uma sociedade de relações superficiais e vazias, muito 

competitivas e pouco ou nada cooperativas.   

 Ao ver em marcha este propósito que comece a executar-se com a 

participação de ONG's e indivíduos em particular, que políticos e empresários fortes 

abram os olhos e desejem integrar-se à ordem, será algo do que não terá que 

depender-se: sem eles, terá que fazê-lo de todos os modos. Mas se governos e 

capitais privados aumentassem as possibilidades de ação neste sentido, o "mundo 

paralelo" ao sistema, que estaremos construindo em conjunto com eles, poderá ter 

perspectivas maiores. Mudará a ótica dos governos? Não se pode ser profético nisto, 

nem para bem nem para mal; portanto não se deve nem acreditar que isso vai ocorrer, 

nem descrer tal possibilidade.   

 Basicamente, não se deve esperar uma definição governamental para chegar a 

ação. Se houver quem pense que terá que recorrer aos governos para estabelecer as 

primeiras comunidades e implementar as primeiras migrações para elas, saibam que 

não será assim: os governos deverão observar os lucros feitos por vias não 

governamentais. Quão milionários poderiam construir as primeiras comunidades com 

seus abundantes recursos, deverão observar com escassos recursos, grupos de 

pessoas empreendedoras terão concretizado a idéia. Este projeto não necessita nem 

milhões de dólares, nem milhões de pessoas para começar: com pouco, pouco a 

pouco, será suficiente para chegar a ser muitos os participantes; não milhares, e sim 

milhões.   

                                                  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Conforme o tratado na Parte I, se todo este projetar tecno-político não tivesse 

em conta o que era "oculto" (agora revelado), o sagrado, o energético, recairíamos em  



construções e projetos carentes dos valores transcendentes que determinam a ordem 

do cosmos. Conceber um modelo de comunidade com novas formas de organização 

social, sem retornar a antigas sabedorias a respeito de como funcionam as coisas no 

Universo, seria nos perder em uma política vazia dos conteúdos e das orientações 

espirituais que uma sociedade superior necessita.   

 Quanto ao tratado na Parte II, se a proposta de comunidades pequenas ante os  

problemas derivados das grandes cidades, não fora a constituir-se na principal 

estratégia a ter em conta para que a Humanidade realmente comece a mudar em 

favor da preservação de si mesmo e do ecossistema, poderíamos passar anos de 

sessão na ONU para procurar soluções dentro do "ordem estabelecida" para 

estabelecer uma "Nova Ordem" que será um pouco mais do mesmo, sem solução 

para a deterioração ambiental e humana.   

 Por isso na Parte III, deixa-se claro que há um risco ambiental iminente, ante o  

qual os políticos que irresponsavelmente adiam medidas para reverter o problema, 

receberão o choque da realidade que não querem enfrentar, quando for irreversível. 

Ante isto, em vez de esperar que os políticos e os capitalistas da economia mundial 

tomem consciência e façam algo, os cidadãos deverão ocupar esse vazio de 

responsabilidades com ações concretas e urgentes, às quais os governantes poderão 

ou não render-se quando compreenderem que o caminho é por ali.   

 Que uma sociedade superior, em vez de estar composta por megalópolis ultra-

técnicas, seja feita de redes de pequenos núcleos comunitários minimamente 

equipados em nível tecnológico, e maximamente desenvolvidos urbanística e 

arquitetonicamente segundo místicas sabedorias ancestrais, poderá parecer um 

retrocesso. E é: o retrocesso à formas de vida mais elevadas e dignas, que se 

perderam por lhe dar poder absoluto a uma mentalidade industrialista e progressista 

sem ordem e sem rumo que não seja o da autodestruição. Faz um século, o futuro 

ideal poderia ver-se refletido em torres gigantes de Manhattan, ou no futurismo da 

"Cidade Gótica" de "Eternamente Batman" ou das construções em "O quinto 

elemento". Hoje, se, em busca de conceitos para a harmonia dos habitats, esse ideal 



não se deslocasse às aldeias indígenas ou à Acrópoles ateniense, talvez possamos 

esperar que o sistema paralise e a Estátua da Liberdade e seu domínio termine como 

em "O planeta dos símios".    

1- Sobre os problemas dos países e  a atitude dos governantes, em seu livro citado 

escreveu Konrad Lorenz: "Alguém se pergunta o que causará mais dano ao espírito da 

Humanidade atual, se a cobiça cega ou a pressa exaustiva. Seja como for, os 

governantes de todas as orientações políticas se esforçam por promover ambas as 

coisas e incrementar até a hipertrofia aquelas motivações que impulsionam ao homem 

para a competência.   

 As luxuosas estruturas resultantes do diabólico ciclo constituído pelo 

crescimento de produção e necessidades com acoplamento regenerativo, conduzirá o 

desastre, cedo ou tarde, aos países ocidentais e, sobretudo, aos Estados Unidos, já 

que sua população não poderá competir vantajosamente com as dos países orientais, 

menos mal-acostumadas e mais sãos. Assim, os governantes capitalistas dão prova 

de uma miopia extremada ao manter até agora esse curso consistente em 

recompensar ao consumidor elevando seu "nível de vida" e lhe impondo, a "condição" 

de prosseguir sua competência -causadora de alta pressão sangüínea e alterações 

nervosas - com o próximo."   

2- Sobre a  tendência autodestrutiva da humanidade, diz em sua obra citada Konrad 

Lorenz: "Todas as faculdades inerentes ao homem e derivadas de suas profundas 

percepções na natureza circundante, é dizer, o progresso de sua tecnologia, os 

adiantamentos das ciências química e médica, tudo que parece feito para diminuir os 

sofrimentos humanos se traduz, de forma horripilante e paradoxal, em uma corrupção 

da Humanidade. Esta ameaça faz precisamente o que quase nunca tentaram os 

sistemas viventes, a saber, estrangular-se a si mesmo. Mas o mais espantoso deste 

acontecer apocalíptico é que as qualidades e aptidões ótimas, as mais nobres do 

homem, aquelas que conceituamos e valorizamos com razão como especificamente 

humanas, são as primeiras em sucumbir, a julgar pelas aparências."    



                                                     BANDEIRA DA PAZ   

                                           Estandarte Do Símbolo Da Paz  

                                                Antecedentes históricos  

 O signo da tríada pode encontrar-se por todo mundo com uma variedade de 

significados. Alguns o interpretam como um símbolo do passado, presente e futuro, 

rodeados pelo círculo da Eternidade; outros consideram que se refere à religião, 

ciência e arte, agrupados no círculo da Cultura. Mas independentemente da 

interpretação, o signo em si possui características universais extremamente 

representativas.   

 O mais antigo dos símbolos índios, Chintamani, o signo da felicidade, compõe-

se deste símbolo e a gente pode encontrá-lo no Templo do Céu no Pekin. Aparece em 

os Três Tesouros do Tibet; sobre o peito de Cristo na famosa pintura de Memling; em 

a Virgem de Estrasburgo, sobre os escudos dos Cruzados e sobre o brasão dos 

templários. Pode apreciar-se nas lojas das famosas espadas caucáseas conhecidas 

como "Gurda".  

 Aparece como símbolo em uma variedade de sistemas filosóficos. Pode 

encontrar-se nas imagens de Gessar Khan e Rigden Jyepo; no "Tamga" de Tamerlán 

e no escudo de armas dos Papas. Pode-se apreciar nas obras dos antigos pintores 

espanhóis e de Ticiano, no ícone antigo de São Nicolás em Bari e no de São Sergio e 

da Sagrada Trindade.  

 Pode encontrar-se no brasão da cidade do Samarkand, em antiguidades 

etíopes e cópticas, nas montanhas da Mongólia, em aros tibetanos, sobre os 

ornamentos nos peitos de Lahul, Ladak e em todos os países dos Himalayas, e na 

cerâmica do período neolítico.   

 É chamativo sobre os estandartes budistas. O mesmo signo está estampado 



nos cavalos mongóis. Nada, então, poderia ser mais apropriado para unir todas as 

raças que este símbolo, o qual não é um mero adorno, e sim um signo que leva em Si 

um grande significado.   

 Existiu por períodos de tempo indetermináveis e se pode encontrar ao longo de 

todo mundo. Ninguém portanto pode pretender que pertence a nenhuma seita, 

confissão ou tradição em particular: representa a evolução da consciência em todas 

seus facetas variadas.  Quando se trata de defender os tesouros do mundo, não se 

poderia escolher um melhor símbolo, posto que é universal, de uma antigüidade 

indecifrável, e carrega um significado que deve encontrar eco em todo coração.   

"Onde há Paz, há Cultura   

Onde há Cultura, há Paz."   

Nicholas ROERICH (1874- 1947) ©1996 Centro internacional para a Paz mediante o 

Estandarte do símbolo da Paz; Museu do Nicholas Roerich © Nicholas Roerich 

Museum, New York   

 Envie seus comentários e sugestões a webmaster@roerich.org   

                                              Credo à Bandeira da Paz  

 Ante esta Bandeira Universal da Paz, prometemos honrar este símbolo, lutando 

incansavelmente pela Paz.   

 Desejamos que terminem as guerras entre as nações, mas também que 

acabem as lutas internas entre irmãos e compatriotas...   

 E que as rixas pessoais desapareçam da Terra para que reine o amor entre 

todos os homens.   

 Sabemos que a paz começa no coração de cada homem. Engendra-a cada um 

dentro de si mesmo. Por isso, ante esta benemérita bandeira universal, que encarna a 

saudação de Cristo: "A PAZ SEJA COM TODOS VÓS".   

 Prostramos a alma e nos comprometemos aqui dizendo mentalmente:   

 "Prometo solenemente não albergar mais ódio algum. Noite a noite, me lavarei 

de qualquer ressentimento e sorrirei na escuridão, muito cordialmente àquele que 

neste dia, ou em dia distante, fez-me mal.   



 Todos exigimos o desarmamento das nações. Eu começarei por me desarmar 

de represálias e de vinganças.    

 Impedirei que os meninos e os jovens herdem os ódios ancestrais de sua 

nação contra qualquer outra nação.   

 Amarei como compatriotas a quem não o é, que habitem em qualquer região 

"do Cosmos" (do planeta), sem me importar com diferença de raças, política ou 

religião, porque não olharei o que nos distingue e nos separa, a não ser unicamente 

aquilo em que coincidimos: NOSSA ESSÊNCIA DIVINA!   

 Dessa maneira chegará o dia em que se derrubem muralhas e fronteiras, e já  

ninguém se sinta estrangeiro em nenhuma parte.   

 Prometo aqui, solenemente, ser cada dia mais irmão dos homens próximos ou 

distantes e me convencer por fim, que todos somos Um, por ser filhos de um mesmo 

pai, de Deus que se chama AMOR.   

 Em resumo: EU, SER HUMANO, vou ser pacífico para poder chegar a ser um 

Pacificador. E que escutem este juramento: MINHA CONSCIÊNCIA, A BANDEIRA DA 

PAZ e DEUS."   

 Publicado no livro Raios de sol, de Marisol Massola, Argentina, 1993  

       HISTÓRIA  

 O primeiro Jardim da Paz foi feito em 1936, na Argentina, na cidade de La 

Prata. A idéia era estabelecer um jardim simbólico integrado pelas Flores Nacionais e 

as Bandeiras de todos os países. Seu objetivo primitivo era efetuar uma chamada à 

confraternidade e à concórdia universal.    

 Este monumento da paz, de características únicas no mundo, foi estabelecido 

nos jardins do Teatro Argentino, que era o 2° da Sudamérica e um dos mais 

importantes do mundo.   

 A pouco de ser criado, teve eco fora do país, com projetos de parques similares 

no Chile, Brasil, Peru, Venezuela, Suíça, e que primeiro concretizaram Inglaterra e 

Colômbia, concientes seus governos de que era uma forma de promover na sociedade 

um sentimento pacifista.   



 Há novos projetos similares dentro dos fins da Organização da Humanidade 

Unida (O.H.U.).   

                                                   JARDINS DA O.H.U.  

 Dentro dos planejamentos para levar adiante os fins pacíficos da Organização 

da Humanidade Unida, destaca-se a proposta de criação de parques e jardins para a 

integração e a promoção da paz entre os povos. Em espaços verdes, a colocação de 

bandeiras e flores nacionais, a realização de atividades culturais folclóricas, 

festividades, manifestações e meditações pela paz mundial, são algumas das formas 

possíveis de levar a cabo o propósito.   

 A realização pode ser efetuada mediante organizações não governamentais, 

como entidades ecologistas, pacifistas, espiritualistas, e em combinação com 

organismos de governo das áreas culturais, de relações internacionais, de espaços 

verdes ou meio ambiente, de obras públicas, e demais que possam ter relação com o 

estudo, aprovação e implementação de projetos desta índole.   

 Nesta página será publicado todo projeto que levemos adiante, ou que 

pretendam realizar que envie informação a respeito.   

PLANEJAMENTO DE PASSOS, ANO POR ANO, DE UMA NOVA ORDEM PARA O 

ANO DE 2013  

2013: Pleno funcionamento. Seis milhões de comunidades, para albergar no total da 

humanidade saturando a quantidade máxima de espaços habitáveis, ou habitadas 

debaixo de um teto, com populações menores aos 500 ou 100 habitantes. Mas essa 

quantidade de seis milhões de comunidades deve realizar-se.   

                                 2012: Transição final, 22 de dezembro.   

PLANO-1:                                              PLANO-2:                                      PLANO-3:  

CÁLCULOS MAIS                                 CÁLCULOS                      CÁLCULOS MENOS  

OTIMISTAS                                           EQUILIBRADOS              OTIMISTAS 

Internet, meios de                                Internet, meios de              Internet, meios de  

imprensa, programas de                imprensa, programas de      imprensa, programas de 

rádio e TV: abundante             rádio e TV: moderada     rádio e TV: escassa 



publicação, e                                      publicação, e                              publicação, e  

retransmissão com                             reprodução gradual                 retransmissão lenta  

acelerado  efeito                            efeito multiplicador, dos        efeito multiplicador, dos  

multiplicador, dos                             projetos: Reforma ONU,          projetos: Reforma  

projetos: Reforma                                O.H.U. -Rede                        ONU, O.H.U. -Rede  

ONU, O.H.U. - Rede                         Intercomunitária Mundial.         Intercomunitária  

Intercomunitária Mundial                   Reuniões: grupos de                      Mundial.    

.                                                         indivíduos em algumas           Reuniões: grupos de  

Reuniões: grupos de                        cidades de uns cinco          indivíduos em algumas  

indivíduos  em algumas                    países.                                 cidades de menos de  

cidades de uns dez                                                                           cinco países países.  

países.  

Internet, meios de                              Internet, meios de                 Internet, meios de  

imprensa, programas de               imprensa, programas de       imprensa, programas de 

rádio e TV: maciça                       rádio e TV: abundante            rádio e TV: moderada 

publicação, e                                publicação, e                               publicação, e  

retransmissão com                       retransmissão com                    reprodução com  

acelerado e muito alto                 acelerado e alto efeito                    gradual efeito  

efeito multiplicador, dos                   multiplicador, dos                     multiplicador, dos 

projetos: Reforma                     projetos: Reforma ONU,                projetos: Reforma 

ONU, O.H.U. -                              Rede O.H.U. -Rede                      ONU, O.H.U. -Rede 

Intercomunitaria                                Intercomunitária                       Intercomunitária 

Mundial.                                                Mundial.                                    Mundial.   

Livros: publicação de                   Livros: publicação de               Livros: publicação de  

os projetos em                              projetos em alguns                   projetos em algum  

numerosos  títulos                         títulos editados e                      título editado e  

editados e                              comercializados em vários             comercializado em  

comercializados em                     países.                                     alguns poucos países.  

  muitos países.                         Reuniões: grupos de                    Reuniões: grupos de  



Reuniões: grupos de              indivíduos em algumas                 indivíduos em algumas 

indivíduos, instituições             cidades de uns dez                       cidades de uns cinco 

culturais, ONG's,                       países.                                              países.   

empresários, políticos a          O.H.U.: para  meados                    O.H.U.: para finais  

níveis municipais e                de ano, constituição como               de ano, constituição  

estatais, em algumas            ONG., e regulamentação de               como ONG., e  

cidades de vários                        as bases da normativa                 regulamentação das  

países.                                         interna para as                              bases da normativa 

O.H.U.: para inícios                     comunidades.                                  interna para as  

de ano, constituição                    Comunidades: ao menos                 comunidades. 

como ONG.,                                   e uma experiência              Comunidades: ao menos  

regulamentação das                  comunitária de dezenas de          uma experiência  

bases da normativa                 pessoas por cada um de           comunitária de dezenas  

interna para as                          os dez países onde se          de pessoas por cada um  

comunidades.                           realizem reuniões, para             dos cinco países onde  

Comunidades: ao                        meados  de ano.                      realizem-se reuniões,  

menos uma experiência                                                           por volta de finais de ano. 

comunitária de dezenas  

de pessoas por cada um    

dos dez países onde  

realizem-se reuniões,  

por volta de inícios de ano.  

 Não sabemos quanto possa custar à humanidade levar a cabo este projeto, 

mas sim, sabemos quanto possa lhe custar não levá-lo a cabo: muito mais caro; 

portanto, sua realização será muito mais mudança que sua não realização. E isso 

deve ser motivo suficiente para trabalhar no projeto sem reparar em gastos, custe o 

que custar.  Comandante Clomro,  setembro de 2001    

  

Documento 9. PARTICIPE: Em que: Em uma ditadura mundial maçônica e 



claramente pagã?  

 Se o Projeto O.H.U. e a reforma da O.N.U. representam para você cursos de 

ação com os quais se identifica, sente que não deve ser alheio, e está disposto a 

tomar parte neles, pode enviar seus comentários, propostas, idéias, e interconectar-se 

com gente do mesmo pensamento por esta via:   

                                           Uma não tão nova ordem mundial   

                                           Época de 9 de Novembro de 2001   

 Os atentados representam uma inflexão importante no sistema internacional 

mas não uma mudança decisiva, ao menos de momento. É o fim da transição da 

Guerra Fria. Da queda do muro de Berlim à queda das Torres Gêmeas. Em princípio 

se supunha que a transição seria para um sistema de equilíbrio de grandes potências, 

como na Europa de XIX. Mas foi para um sistema unipolar. E com os acontecimentos 

de Nova Iorque e Washington as relações básicas de poder que configuram o sistema 

não mudaram, mas bem se reafirmaram. Não surgiu uma coalizão de grandes 

potências que contrapese à única superpotência. Colin Powell, o secretário de estado, 

pode dizer que os Estados Unidos, e especialmente a Administração Bush, eram 

criticados por seu unilateralismo, mas que agora ele passa as 24 horas do dia 

negociando com o mundo inteiro. Sim, mas de uma maneira muito unilateral.   

 O terrorismo inquieta todos os governantes do mundo. Inclusive, ou 

especialmente, os que patrocinam de alguma forma o terror se aborrecem quando se 

dirigem contra eles. De fato confundem oposição com terrorismo. Esse temor 

contribuiu à solidariedade universal dos estados com a vítima do maior atentado da 

história. Até à Saddam e Fidel lhes pareceu feio ficar desprendidos e se viram na 

necessidade de encontrar alguma boa palavra, fazendo a distinção entre povo e 

governo.   

 Mas também contou que muitos intuem que, igual a economia, se aos Estados 

Unidos vai mal em política iremos todos mal. O papel de polícia mundial pode ser 

irritante, mas, retórica a parte, sente falta se falta. É o único fator de ordem mundial. E 

estar fortalecido tem suas vantagens, especialmente quando o forno não está para 



pão-doces. Por isso a tragédia foi também para todos os governantes do mundo uma 

ocasião única de chamar a atenção do executivo americano. O britânico Blair ganha o 

concurso mas muitos vão atrás. E quando as adesões não são tão espontâneas as 

pessoas de Bush dispõem de uma ampla armadura de meios para pressionar. O 

paquistanês Musharraf anunciou a seu povo a colaboração com os EUA como algo ao 

que não ficava mais remédio. Bush deu braço a torcer à israelense Sharon dizendo 

que era o primeiro líder do 11 de setembro que lhe negava o que lhe estava pedindo 

(uma reunião entre o Peres e Arafat).   

 Claro está que em política, como em física, toda ação engendra uma reação. 

Os Estados Unidos podem ser, como diz o ministro francês de exteriores Vedrine, uma 

hiperpotência, mas não são uma onipotência. A América está neste momento 

mandando mais que nunca, mas ao mesmo tempo criando-se dependências. O 

trabalho de Powell aceita-se como indispensável, mas há muita prevenção em 

Washington contra as servidões que impõe uma coalizão e é firme a vontade de que 

preservá-la não se converta em um fim que suplante os objetivos bélicos. É inevitável 

que as colaborações tenham um preço e que os que acessaram a elas a contra gosto 

reclamem compensação. Mas tampouco os que se somaram encantados renunciam a 

seu prêmio.  

 Putin pode ser o grande ganhador. De entrada já conseguiu que os ocidentais 

ponham surdina às críticas a brutal maneira em que suas tropas combatem na 

Chechenia. Seu principal objetivo é entrar nas instituições financeiras internacionais. 

Pode conseguir algo parecido ao reconhecimento de uma esfera de influência nas 

repúblicas ex-soviéticas do Cáucaso e Ásia Central. Estas esperam justamente o 

contrário. Um distante e poderoso padrinho que atenue a incômoda influência do 

antigo amo e prepotente vizinho. Seus dirigentes, todos eles antigos comunistas 

meteoricamente reciclados, vivem no temor do radicalismo islâmico. Uzbekistán, 

Tayikistán e Kirguizistán estão dentro. As duas primeiras, junto com o Turkmenistán 

são fronteiriças do país dos talibaneses e todas têm parental étnica do lado afegão. O 

conflito concerne-lhes muito diretamente. Uzbecos e tayicos são dois dos principais 



componentes da chamada aliança do Norte.  

 Paquistão, o vizinho do Sul, é o país estrategicamente mais necessário para os  

EUA e o mais afetado pela guerra. Os pashtún, principal minoria do Afeganistão e 

suporte étnico do regime taliban, acham-se quase por metades de ambos os lados da 

fronteira e têm um peso  importante no exército paquitanês. Mas o que mais pesa é a 

religião, que cria uma passional identificação da maioria do país com o regime 

islamista de seu vizinho. O governo militar tem que caminhar por uma endiabrada 

corda frouxa, arqueada e quebradiça. Embora islâmico não é islamita, mas tem que 

contar com as forças radicais com as quais não simpatiza. Seu interesse pelo taliban é 

acima de tudo uma vaga estratégica. Para eles o Afeganistão é a possibilidade de 

acesso a Ásia Central, onde esperam exercer sua influência jogando com as 

afinidades religiosas. Também têm postos seus olhos sobre as oportunidades 

econômicas da zona. O projeto de um gasoduto que levasse o gás turkmeno até os 

portos paquistanês do Índico foi impossibilitado durante os anos 90 pela incessante 

instabilidade do país, mas não renuncia a qualquer governo do Paquistão. Sua 

participação passiva na guerra permite impor vetos sobre o futuro da ordem afegã. 

Enquanto isso já recebem prêmios econômicos. E o mais importante e verdadeiro 

símbolo ilustrativo da ambivalência da coalizão: a questão de Cachemira e o fator 

hindu. Cada lado do triângulo trata de tirar maior partido. Para os americanos é o 

principal triunfo com que levar Musharraf para seu redil. Uma vez que o conseguiram 

Washington se encontra no meio do conflito. Pressiona e se vê pressionado por 

ambos. É um campo de minas. Seu poder não é ilimitado.   

 Se o regime militar paquitanês fora varrido pelo furacão islâmico Ben Laden 

poderia pôr suas pecadoras mãos sobre armas nucleares. Se caísse a casa de Saud 

na Arabia os poria sobre os recursos necessários para adquiri-las e a possibilidade de 

utilizar o petróleo como arma econômica. Se Mubarak fora a vítima, poderia controlar o 

país chave do mundo árabe-islâmico. Se fosse Indonésia criaria uma descomunal 

instabilidade no sudeste asiático. Em cada caso os governos têm que escolher entre 

não promover a revolta islâmica exasperando-os com seu apoio aos americanos e não 



facilitá-la propiciando a derrota da causa antiterrorista. Muitas coisas podem sair mal e 

todas influenciarão no futuro da ordem mundial.   

Manuel Coma  Presidente  Grupo de Estudos Estratégicos.  

                                           Uma Nova Ordem Mundial   

 Em 1976 o Clube de Roma publicou o relatório chamado Rio no qual se 

considerava a necessidade de estabelecer, quanto antes, uma nova ordem 

econômica. Sua urgência se converte cada vez mais imperiosa. Fazer previsões sobre 

o futuro sempre é arriscado e perigoso, porque pode converter-se na projeção pelo 

retorno amanhã dos projetos que já necessitariam hoje. Além disso a história ensina 

que, muito freqüentemente, os tiros sucedidos foram em direções totalmente 

inesperadas. Mas também é certo que a economia é uma ciência social que, 

ocupando-se dos problemas mais imediatos, trabalha sempre com um prudente 

horizonte à longo prazo. Em um momento como o de hoje, em que os problemas são 

muito preocupantes -e inclusive angustiantes- é necessário que a economia não fique 

totalmente absorvida pelo urgente presente e crie as bases que permitam alcançar 

essa nova ordem econômica que economistas, sociólogos, humanistas, etc. vão com 

trabalho e ainda duvidam, vislumbrando.  

 Em primeiro lugar, terá que assumir e acertar corretamente o impacto que há 

provocado, e que continuará provocando, a micro-eletrônica. Os desenvolvimentos da 

automatização, a informática e a robotização, comportam por eles mesmos, uma 

positiva e progressiva redução do que hoje entendemos por trabalho humano em sua 

parte mais árdua e difícil. Esta tecnologia libera o homem da escravidão que 

representam as dedicações mais penosas o que inclusive suporá um aumento do 

tempo livre que poderá ser utilizado  em atividades recreativas e culturais.  

 Mas para alcançar esta finalidade, é necessário aplicar estes novos 

conhecimentos científicos, de forma não destrutiva, (terá que recordar que os avanços 

mais rápidos alcançados na micro-eletrônica se devem à pressão militar, à fabricação 

de armamentos com mísseis, projéteis…) e orientar as investigações para meios que 

possibilitem um autêntico bem-estar coletivo, que se fundamente em uma melhor 



qualidade de vida.  

 Em segundo lugar, no caminho para essa nova ordem econômica, expõe-se 

uma forte antinomia: enquanto os países ricos pedem uma maior racionalização dos 

recursos, os países mais pobres reclamam uma maior participação nas riquezas. 

Embora às vezes dramáticas, estas posturas não são sempre necessariamente 

contraditórias.  

 Terá que favorecer e fomentar a aproximação entre os países desenvolvidos e 

os que estão menos ou muito pouco. São necessárias atitudes autenticamente 

solidárias. Em uma "Colocação Oportuna Européia" organizada pelo Âmbito de 

Investigação e Difusão Maria Corral, tratou-se precisamente deste tema, um dos 

apresentadores, Luís de Sebastián Carazo (doutor em Ciências Econômicas pela 

Universidade de Genebra) quem advertia que, em caso de manter as tendências 

atuais, e no ano 2.025 as quatro quintas partes dos países do mundo seriam 

subdesenvolvidos. Precisa-se de uma melhor redistribuição dos recursos. Há 

suficiente para todos, mas é necessária uma autêntica atitude de solidariedade entre 

os diferentes países.  

 Temos que ter em conta, também, que o crescimento da população mundial 

alcançou limites insustentáveis sobretudo nos países chamados do terceiro mundo. 

Calcula-se que as gerações presentes consumirão, durante sua vida, mais recursos 

naturais que todas as gerações do passado histórico.  

 Temos que partir da realidade. Como dizem Bárbara Ward e René Dubois em 

seu livro titulado "Uma só terra", só temos um mundo e, portanto, devemos sabê-lo 

explorar com racionalidade e medida. O citado Clube de Roma, em seu relatório 

intitulado "Os limites do crescimento", chega à conclusão que se continuar as 

tendências atuais, chegaremos a esgotar os recursos do planeta, apesar das 

reciclagens.  

 Terá que contribuir com medidas para proteger e conservar o meio ambiente 

mundial. É necessária uma exploração racional dos recursos. Optando a favor da vida, 

dos seres humanos já existentes, têm-se que potencializar medidas humanistas que 



comportem um crescimento zero da população. Em definitivo terá que começar a ter 

uma visão global dos problemas que implique uma atitude de harmonia com a 

natureza. A malversação é algo que tem que ser totalmente abolido. Os economistas 

têm que escutar cada vez mais as contribuições que vêm do campo da ecologia. 

Temos que substituir a idéia do grande crescimento qualitativo de uns poucos pela 

idéia do possível crescimento qualitativo de todos.  

 E em terceiro lugar, terá que estabelecer as bases de um novo sistema 

monetário que garanta a estabilidade, nesta matéria, dos diferentes países.  

 Se em 1960 surgiram as primeiras disfuncionalidades no sistema monetário 

criado pelo Bretton Word, pouco mais tarde, em 1971, este sistema foi ferido de morte 

quando o dólar deixou de ser conversível. Terá que encontrar um novo sistema 

monetário internacional (muito menos dependente das flutuações de uma só moeda) 

que favoreça ao máximo uma estabilidade internacional. Muitos economistas 

começam a ver a necessidade urgente de estabelecer novos acordos que ao fim 

acreditam as bases financeiras estáveis da nova economia.  

 Vamos para uma nova ordem econômica, para bem ou para mal. À políticos, 

sociólogos, economistas, humanistas e outros entes ou associações que procuram 

boas soluções aos problemas presentes que sejam, de uma vez, firmes apoios de um 

futuro mais apetecível. Jordi Cussó Porredón, Economista. Maio 1984 

O cardeal Ratzinger critica a nova ordem mundial que propõe a ONU: O Ocaso 

da Filosofia do Amor  

 Na chamada Cúpula do Milênio, das Nações Unidas, o maior encontro de 

Chefes de Estado e de Governo da História, celebrado em Nova Iorque de 6 a 8 de 

setembro, refletiu-se sobre o papel que deve desempenhar este organismo 

internacional e as reformas que se requerem para que cumpra sua missão de paz e de 

defesa dos direitos humanos. Com este motivo, o cardeal Joseph Ratzinger, Prefeito 

da Congregação para a Doutrina da Fé, faz esta reflexão sobre o papel da ONU neste 

novo milênio.    

 No século XIX, a fé no progresso consistia ainda em um otimismo genérico, 



que esperava da marcha triunfal das ciências uma progressiva melhoria da condição 

do mundo e o aproximar-se, de maneira cada vez mais premente, a uma espécie de 

paraíso; no século XX, esta mesma fé assumiu uma conotação política. Depois do 

fracasso do marxismo e as evidentes limitações do modelo liberal —constata o cardeal 

Ratzinger em um artigo que apareceu faz poucos dias no jornal italiano Avvenire—, 

surge a nova ordem mundial, que acha expressão cada vez mais evidente na ONU e 

em suas Conferências internacionais. Nos encontros como os celebrados sobre a 

população (no Cairo, 1994) e sobre a mulher (em Pekín, 1995), ficou claro uma 

verdadeira e própria filosofia do homem novo e do mundo novo.  

                              REDUZIR OS COMENSAIS DA MESA COMUM   

 Uma filosofia deste tipo não tem já a carga utópica que caracterizava o sonho 

marxista —explica—; pelo contrário, é muito realista, assim que fixa os limites dos 

meios disponíveis para alcançá-lo e recomenda, por exemplo, sem por isso tratar de 

justificar-se, que não faz falta preocupar-se com o cuidado daqueles que já não são 

produtivos ou que não podem já esperar uma determinada qualidade de vida. Esta 

filosofia —continua dizendo— não pede aos homens, habituados à riqueza e ao bem-

estar, fazer sacrifícios para alcançar um bem-estar geral, mas sim propõe estratégias 

para reduzir o número dos comensais na mesa da Humanidade, para que não se veja 

afetada a pretendida felicidade que estes alcançaram.  

                                    MULHER CONTRA MULHER   

 A peculiaridade desta nova antropologia, que deveria constituir a base da nova 

ordem mundial —revela—, resulta evidente, sobretudo, na imagem da mulher, na 

ideologia do "Women's empowerment" (o poder para as mulheres), nascida da 

Conferência de Pekín. Objetivo desta ideologia é a auto-realização da mulher: 

entretanto, os principais obstáculos que se interpõem entre ela e sua auto-realização 

são a família e a maternidade.  

 Por isso —critica o cardeal alemão ao explicar as posições de agências da 

ONU—, a mulher deve ser liberada, de modo especial, pelo que a caracteriza, quer 

dizer, de sua especificidade feminina. Esta última está chamada a anular-se ante uma 



Gender equity (eqüidade de gênero) e equality (igualdade), ante um ser humano 

indistinto e uniforme, na vida do qual a sexualidade não tem outro sentido senão o de 

uma droga voluptuosa, da qual se pode fazer uso sem nenhum critério.  

                                         FILOSOFIA DO EGOÍSMO   

 No medo à maternidade que se deu procuração de uma grande parte de 

nossos contemporâneos entra certamente em jogo também algo ainda mais profundo 

—esclarece—: o outro é sempre, afinal de contas, um antagonista que nos priva de 

uma parte da vida, uma ameaça para nosso eu e para nosso livre desenvolvimento.  

 Nos dias de hoje não existe já uma "filosofia do amor" —conclui Ratzinger—, a 

não ser somente uma "filosofia do egoísmo". É justamente nisto onde o homem é 

enganado. Em efeito, no momento no qual desaconselha amar, desaconselha, em 

última análise, ser homem. Por este motivo, neste ponto do desenvolvimento da nova 

imagem de um mundo novo, o cristão —não só ele, mas de todos os modos ele antes 

que os outros— tem o dever de protestar.  

                                           Avvenire-Alfa e Omega  

 A voz “Nova Ordem Mundial” tem mais de  1000 páginas Web.   

Documento Nº 10. Superpopulação? O Relatório Kissinger. É ele quem tem que nos 

fazer a Nova Ordem Mundial, Não, o sentimos!   

(Talento demoníaco judeu, sionista, maçom e sempre violentou os Direitos humanos 

nos quais não acredita e os usa como cobertura como a ONU atual de Kofi Annan e 

suas feministas radicais: para ele e seus arqui-multimilionários as quais assessora, o  

fim justifica todos seus meios). Este é um documento revelador do qual falamos aqui.  

 Embora é certo que a discussão atual sobre o tema do aborto não tem um 

marco oficial, constantes publicações bombardeiam à opinião pública inclinando-a a 

uma posição que carece de fundamento científico e que obedece mais as ideologias 

nem sempre de uma orientação bem definida.  

 Em efeito, não podem precaver-se no estudo deste tema o papel que joga a 

posição política existente detrás da situação geodemográfica atual, situação que 

preocupa em particular aos Estados Unidos (no caso concreto do México) e em geral 



ao países desenvolvidos (em relação aos países africanos e árabes).  

 O documento NSSM 200, conhecido sob o nome de relatório Kissinger, tem por 

título “Implicações do crescimento da população mundial para a segurança dos 

Estados Unidos e seus interesses de ultramar”  (Implications of Word wide Population 

Growth fo U. S. Security and Overseas Interests), foi elaborado em 1974 a pedido de 

Henry Kissinger, então Secretário de Estado, e foi dado conhecer quinze anos depois, 

em 1989. Este prova litográfica considera indispensável para a segurança dos Estados 

Unidos pôr em obra uma política de controle demográfico nos países do Terceiro 

Mundo (cfr. P. 137). Ao lado da pílula e da esterilização, faz-se igualmente menção ao 

aborto (cfr. P. 101). Este documento (classificado em 10 de dezembro de 1974 pelo 

Harry C. Blany e desclasificado em 3 de julho de 1989 por ordem executiva 12358) 

explica que os países em desenvolvimento devem ser os primeiros objetivos das 

campanhas antinatalistas: "Dever-se-á insistir - assevera-se no documento-

prioritariamente nos países em desenvolvimento que são quão maiores crescem com 

rapidez, e onde o desequilíbrio entre o número crescente de habitantes e o 

desenvolvimento potencial traz consigo os mais sérios riscos de instabilidade, de 

inquietação e de tensões internacionais. Estes países são: Índia, Bangladesh, 

Paquistão, Nigéria o México, Indonésia, Brasil, Filipinas, Tailândia, Egito, Turquia, 

Etiópia e Colômbia».  

 Estas previsões de Kissinger têm mais significado para os países 

desenvolvidos depois de que a Divisão de População da ONU publicou em 1996 a  

segunda edição de seu relatório bienal. Em seu World Populations Prospects The 

1996 Revisión prognostica que a diminuição da população se generalizará em meados 

do século XXI.  

 A partir de tal prova litográfica, publicaram-se distintas paráfrase, como a de 

Nicholas Eberstadt, do Centro de Estudos sobre População e Desenvolvimento da 

Universidade Harvard (The Public Interest, outono 1997); os comentários de Ben 

Wattenber, do America Enterprise Institute, autor do livro The Birth Dearth ou "a 

carestia de nascimentos» (The New York Times Magazine e The Globe and May 13- 



XII-97); e as análise do jornalista britânico Matt Ridley  (The Sunday Telegrapti, 9- XI-

97), e The Economist (20-XII-97).  

 Segundo estes estudos, enquanto que o índice de fecundidade (número de 

meninos por mulher) mundial era de 5 em 1950, baixou para 4 em 1974, a 2.9 em 

1990 e a menos de 2.8 na atualidade. Esta configuração oferecia diversos matizes em  

1990 segundo as diversas zonas econômicas do mundo. Enquanto que nos países 

desenvolvidos o índice de fecundidade nesse ano era de 1.7, nos países em 

desenvolvimento representa em 3.3, e nos menos desenvolvidos representava mais 

de 5.  

 Como é claro, a preocupação de implosão demográfica se centrava nos países 

mais desenvolvidos, 51 países apresentam e implosão demográfica e logo aparecerá 

em 37 mais. Mas não só isso é o preocupante. A partir dessa data seguiu e descia, 

representando na atualidade tão somente 1.5 de fertilidade, e se calcula que para o 

ano 2008 chegue a 1.4.  

 Por parte dos países em vias de desenvolvimento, de um índice de fertilidade 

de 3.3 de 1990, passará aproximadamente aos 2 no ano 2020 e a 1.6 no ano 2050. Os  

países menos desenvolvidos somente alcançarão um índice de fertilidade inferior a 2 

aproximadamente depois do ano 2035.  

 Segundo o referido estudo, teme-se que a partir do ano 2050 a população 

mundial alcance índices de fertilidade inferiores a 0.7, o que representaria que cada 

geração é 30% menor que a anterior. Para que a população conserve-se 

quantitativamente estável, necessita-se um índice de fertilidade de 2.1.  

 Mas as expectativas têm mais sentido se se analisa que a referida implosão 

demográfica já é um fato generalizado ao menos em certas regiões do planeta. Em um 

estudo publicado pelo United Nations Population División, Departamento of Economic 

and Social Affairs, wiht support fiom de uma Population Fund (UNFPA),  denominado 

World  Abortion Policies, 1994, apresenta, entre outras coisas, a situação mundial da 

taxa de fertilidade.  

 Comentário de Vicente Oltra: Vai perspicaz o tal Kissinger conseguiu o 



contrário. Mas como sionista e maçom seus objetivos conseguidos, de acordo com os 

planos do clã ao que pertence, não sei em que grau. Esses objetivos são só 

conhecidos pelos Altíssimos Graus e os arqui-multimilionários  [(islamistas, sionistas e 

wasp'asianos) +  maçonaria em geral = Capitalismo Selvagem.  

 Os países ricos são os que diminuíram sua população e agora quer obter - 

pelas feministas radicais da ONU - à força em contra de constituições como na 

Argentina, quando já se vê que não é necessário. Mas é que assassinar em um puro 

holocausto-abortário, nunca foi uma medida sã, mas bem de loucos e é uma 

imoralidade flagrante que julgará o Tribunal Internacional Penitenciária no qual já ao 

Kissinger trata de pôr o juiz Garzón por outras arbitrariedades como veremos no Cone 

Sul e outras latitudes geográficas. Não foi esse senhor o que disse que os direitos 

humanos são uma tolice? Depende para quem claro.  

                  Os direitos humanos "estupidez sentimentais", segundo Kissinger   

Ramón Luis Cunha*   

 Faz falta ser um grande cínico para converter-se em um grande político 

internacional? A executória de Henry Kissinger, que reinou sobre os Assuntos 

Exteriores norte-americanos com Richard Nixon e Gerald Ford, quer dizer, sobre as 

relações internacionais do planeta, parece dar a esta pergunta uma opróbia resposta 

positiva. Em dezembro de 1974, irritado ao parecer pelas demandas dos defensores 

dos direitos humanos, soltou Kissinger “sentimentais". Deplorável, não? Ao abrir agora 

os arquivos de sua longa época de secretário de estado, saiu a flutuação seu 

pragmatismo culpado e os males da política de blocos. Por culpa da tensão leste- 

oeste mas também em áreas da defesa radical dos interesses econômicos 

americanos, o renomado diplomático deu seu apoio às piores ditaduras da Terra. 

Permitam-me abandonar durante um momento a ânsia jornalística e repetir um lugar 

comum que resulta muito gráfico e que economiza mil explicações. A respeito dos 

déspotas latino-americanos, Washington costumava dizer: "Sim, pode ser que seja um 

filho da puta, mas é "nosso" filho da puta". E não era outra a reiterada atitude de Henry 

Kissinger em relação às mais ferozes autarquias, segundo as revelações das reuniões 



semanais com seus colaboradores do Departamento de Estado. "Aqui fazemos 

política externa, não regeneração moral", costumava dizer. Inquietante, não? 

Sobretudo tratando-se de um prêmio Nobel da Paz, distinção obtida em 1973 por sua 

contribuição à pacificação do Vietnam e compartilhada com o negociador vietnamita 

Le Duc Tho, que declinou o galardão por considerar a tarefa inacabada.   

 Em relação à Grécia dos Coronéis em 1974, à ditadura militar na Tailândia em 

1971 ou ao regime totalitário do Indonésia em 1976, Henry Kissinger só tinha este 

comentário nos lábios: "Mas no que podem prejudicar estas situações aos interesses 

norte-americanos?" Tampouco se detinha nas minúcias da corrupção. Quando em 

março de 1975 o comentaram que a United Fruit tinha lubrificado com uma importante 

soma ao presidente da Honduras da época para obter a renovação da concessão, 

perguntou se tal coisa já se fez antes e ante a resposta afirmativa, disse: "Vale, 

falemos pois de  coisas importantes". Em 1974 foi o grande mentor de Pinochet e de 

seu regime. Em uma nota para o presidente Ford informava as execuções sumárias e 

da prática de tortura no Chile como se se tratasse de algo natural. E sublinhava que o 

novo poder de Santiago arrumava o problema da expropriação das companhias norte-

americanas antes de concluir: "Interessa-nos claramente a sobrevivência da Junta, à 

qual devemos dar nosso apoio discreto mas firme". Entristecedor, não?  

*Jornalista e Titular da Cadeira Unesco, "Minorias, nacionalismos e culturas 

transnacionais"   

 Comentário de Vicente Oltra: Suponho que o aborto é um assassinato ou é um  

direito humano: para os que assassinam antes de nascer? Que tal se se houvesse 

posto em marcha antes de que nascessem os que o promoveram?  

                                         Resumo do Memorandum 200  

 Resumo do Memorandum  de Estudo da Segurança Nacional Nº 200. Pelo Dr. 

Luis A. Vedoya  

 Interesse ultramarinos dos Estados Unidos, com data de 10 de dezembro de 

1974. Classificado pelo Harry C.Blaney III. Desclasificado em 3 de julho de 

1989.(Ordem Executiva 12358.)   



 Este sumário do relatório "NSSM 200" responde aos seguintes pontos:   

1. Qual é a origem do "Planejamento familiar" e a razão da difusão mundial dos 

métodos anticoncepcionais.   

2. Quais são os pretextos invocados para a implementação do controle da população 

nos países em vias de desenvolvimento.   

3. Quais são os verdadeiros objetivos da política demográfica atual dos EUA   

4. Qual é a estratégia traçada para obter a receptividade do controle populacional por 

parte dos países pobres e para encobrir seus verdadeiros objetivos.   

5. Que função desempenha a educação na estratégia traçada no documento.   

6. por que a mudança das crenças populares constitui um dos meios propostos nas 

estratégias populacionais.   

7. Que papel jogam os organismos internacionais (ONU, UNICEF, FNUAP, Banco 

Mundial e outros) nas políticas de população dos EUA   

8. Que rol atribuíram os planos de controle da população aos dirigentes políticos dos 

países em vias de desenvolvimento.   

Antecedentes   

 O Memorandum de estudo da segurança nacional Nº 200 (NSSM 200) original, 

sobre o tema "Implicações do Crescimento da população mundial para a segurança 

dos EUA e seus interesses de ultramar", foi publicado o 24 de abril de 1974, assinado 

pelo Henrry A. Kissinger e dirigido aos seguintes funcionários do governo dos EUA: 

Secretário de Defesa e de Agricultura; Diretor da Agência Central de Inteligência, 

Secretário Delegado de Estado e Administrador da Agência para o Desenvolvimento 

Internacional (AID), com cópia para a Junta de Comandantes em Chefe.   

 Nesse estúpido, Kissinger expressou: "O Presidente ordenou um estudo sobre 

o impacto do crescimento da população mundial na segurança dos EUA e seus 

interesses de ultramar". Foi requerido para examinar temas tais como "os problemas 

que os EUA deverão confrontar como conseqüência da competência pelos recursos " 

e das possibilidades "de políticas estrangeiras que afetem a estabilidade 

internacional". Esteve especialmente dirigido a examinar as implicações 



internacionais, políticas e econômicas, do crescimento da população antes que os 

aspectos ecológicos e sociológicos ou outros", e inclui "Recomendações para intervir 

em assuntos populacionais no estrangeiro particularmente nos países em 

desenvolvimento". O estudo foi coordenado pela Junta de Secretários ajudantes do 

Conselho de segurança nacional e completado em 29 de maio de 1974 para ser 

"posto a consideração do presidente".   

 Uma vez terminado e revisado, Kissinger enviou em 16 de otubro de 1975 um 

memorandum confidencial à Casa Branca, dirigido ao então Presidente Gerald Ford, 

que incluía o estudo concluído em 10 de dezembro de 1974. Em neste recomendava 

ao presidente que expedisse um Memorandum executivo confirmando a necessidade 

de "liderança dos EUA nos assuntos referentes à população mundial" e aconselhando 

seguir a política de tal estudo, com algumas exceções menores. Essas 

recomendações adicionais aconselhavam reajustar os recursos destinados ao 

planejamento familiar; pôr forte ênfase em motivar aos dirigentes dos países chave em 

vias de desenvolvimento para que aceitassem as atividades de planejamento familiar e 

obter uma série de relatórios anuais e suficientes recursos para outros países além 

dos países secretos. Este memorando incluía o projeto de memorandum executivo 

propiciado para a assinatura do presidente.   

 Em 26 de novembro de 1975 foi expedido o Memorandum de Resolução de 

Segurança Nacional (NSDM 314). O mesmo continha anexas as recomendações 

políticas do estudo e os pontos adicionais propostos por Kissinger. Foi assinado por 

Brent Scowcroft e dirigido aos Secretários de Estado, do Tesouro, de Defesa, de 

Agricultura e do H.E.W.; ao Administrador da Agência para o Desenvolvimento 

Internacional, com cópias para a Junta de Secretários Ajudantes do Conselho 

Nacional de Segurança, os diretores da OMB, Inteligência Central e da Junta de 

Conselheiros Econômicos, a Junta de Comandantes em Chefe e o Conselho de 

Qualidade Ambiental. (Nota do autor.)   

                              Próposito e metas do Estudo NSSM 200   

 O estudo contido no NSSN 200 apresenta uma análise demográfica do 



crescimento da população mundial nos países menos desenvolvidos (LDC's), com 

especial ênfase nas questões perfiladas no memorandum original, e com uma série de 

recomendações para incrementar e estender a eficácia dos esforços para o controle 

populacional em ultramar. Adicionalmente, o estudo faz vagas referências às razões 

que fundamentam a política dos EUA em relação ao crescimento da população no 

Terceiro Mundo, o qual provavelmente explica porquê o documento se manteve 

classificado durante 15 anos.   

                                        Análise demográfica   

 Muitas das afirmações demográficas do estudo revestem o carácter de 

prédicas Maltusianas sobre a falta de recursos agrícolas. Elas são apresentadas como 

material de fundo. No estudo não se realizou nenhum esforço para explicar ou 

defender a exatidão desses argumentos; mas bem estes são postos no contexto dos 

interesses dos EUA. 

 Por exemplo, na página cinco da introdução se sustenta que as necessidades 

das populações dos países do Terceiro Mundo com respeito aos recursos naturais 

mundiais "causarão graves problemas que poderiam afetar aos EUA, por causa da 

necessidade que lhe expõem de contribuir com maior apoio financeiro e do esforço 

dos países em vias de desenvolvimento (LDC) para obter maiores tratados comerciais 

através de preços mais elevados para suas exportações".   

 Em outra parte, o documento faz referência ao alto custo comparado de 

financiar um desenvolvimento positivo e "a que seria muito mais efetivo usar essas 

contribuições para fins de controle populacional que elevar a produção através de 

investimentos diretos em irrigação, projetos de energia e indústrias".   

 Também se incluem comparações da relação de idade das populações dos 

países industrializados e dos países em desenvolvimento (pág.6). O relatório faz 

alusão, além disso, à conexão entre recursos, desenvolvimento e crescimento da 

população, fazendo notar que as nações pré-industriais experimentaram 

historicamente um incremento de população durante os tempos em que suas 

economias experimentavam transição (pág.44-45).   



 "A teoria econômica indica que o modelo de consumo de matéria prima varia 

segundo o nível de atividades econômicas. Um exame do uso intensivo da matéria 

prima (quantidade suplementar de matéria prima necessária para obter uma unidade 

adicional de Produto Bruto Nacional), mostra que antes de que se alcance um nível 

particular do PBN, os recursos naturais começam a declinar.  

 "Muitos países desenvolvidos alcançaram este ponto de declínio causado pelo 

uso intensivo. Para outros países que não alcançaram este nível de desenvolvimento 

econômico, sua população usualmente atravessa pelo estado de rápido crescimento 

prévio à industrialização. Isto se deve às facilidades na aplicação de políticas de saúde 

aperfeiçoadas e ao conseqüente declínio de suas taxas de mortalidade enquanto as 

de natalidade se mantêm altas".   

 O estudo acautela sobre o fator crescimento político e estratégico daqueles 

países onde os EUA têm particulares interesses e sobre o "crescente poder... no 

cenário mundial" das demais nações.   

 Mais adiante o relatório aconselha "que o Presidente e o Secretário de estado 

acordem especial importância ao tema do crescimento da população..." (pág. 18). 

Além disso, as diretivas anexas às recomendações contidas e no estudo incluem 

"como objetivo mundial: modificar os níveis de fertilidade para o ano 2000". 

(NSDM 314.)   

                                   Recomendações políticas   

 O estudo identifica a 13 países chaves nos quais os EUA possui um interesse 

político e estratégico. Essas nações, compreendidas na lista da pág. 15 da introdução 

são: Índia, Blangadesh, Paquistão, Nigéria, México, Indonésia, Brasil, Filipinas, 

Tailândia, Egito, Turquia, Etiópia e Colômbia.   

 O tema central do estudo é a necessidade de acelerar o esforço por combater 

o crescimento da população no mundo em desenvolvimento. Enquanto confessa que  

a assistência bilateral a alguns destes países pode não ser aceitável (introdução pág. 

15), propõe não obstante incrementar o orçamento para o controle populacional da 

USAID e efetuar maior contribuição para a assistência às agências multilaterais. 



Sugere-se converter à população do país anfitrião em protagonista dos planos de 

desenvolvimento, assegurando amplo acesso às tecnologias contraceptivas e à 

implementação de projetos de assistência estrangeira, "oferecendo grandes 

promessas de motivações crescentes para famílias pequenas" (introdução, pág.17).   

 Por causa de "a maior implicação em política externa da estratégia 

populacional recomendada" e o "grande interesse da Agência neste assunto" 

(introdução, pág. 25), o estudo recomenda que a responsabilidade da execução da 

política e dos controles a levar-se a cabo sobre as atividades em matéria de 

população, sejam atribuídas ao Comitê de Secretários Ajudantes do Conselho de 

Segurança Nacional. Uma proposta alternativa é que os programas de população 

sejam postos a cargo do Conselho de Coordenação para o Desenvolvimento 

(introdução, pág. 26). (Isto foi rechaçado no Memorandum Executivo de Segurança 

Nacional Nº 314.)   

                                 Interesses de segurança dos EUA   

 Os interesses de segurança nos países menos desenvolvidos (LDC's), 

segundo  sustenta o estudo, envolvem dois temas.   

 O primeiro consiste nos fatores comerciais e políticos relativos, incluindo o 

concernente a uma mudança potencial no equilíbrio da influência política e até no 

poder militar no mundo em desenvolvimento, como conseqüência do crescimento 

populacional dos (LDC's). A este respeito, o projeto examina as projeções de 

comprimento prazo dos efeitos dessas transições políticas e demográficas sobre a 

segurança dos EUA.   

 O estudo assinala que "Conflitos que são a primeira vista políticos têm em 

realidade raízes demográficas" (pág. 11 introdução), e adiciona que "as ações 

revolucionárias e os golpes contra revolucionários terminam expropriando os interesse 

forâneos... não são bons para tal interesse nem para os governos dos países onde 

ocorrem". É assim "as conseqüências políticas dos atuais fatores populacionais nos 

LDC's" podem criar "problemas políticos e muitos outros para a segurança dos EUA"    

 O relatório tenta demonstrar que a perda de mercados para os produtos dos 



EUA devida à diminuição de população além dos mares, seria compensada pela 

contínua vantagem de que desfrutarão dos EE.UU ao manter uma aparência de 

controle sobre a ordem mundial.   

 "Do ponto de vista dos interesses dos EE.UU, a redução das necessidades 

alimentares dos LDC's seria claramente vantajosa. Estes não reduzirão os mercados 

comerciais americanos para mantimentos, desde que a redução dos requerimentos 

nos LDC's derivada de um crescimento mais lento da população, só afetaria às 

solicitudes privilegiadas e às subvenções de ajuda alimentícia, mas não às vendas 

comerciais....(Isto) poderia melhorar as possibilidades de um desenvolvimento a longo 

prazo e de integração em uma ordem mundial pacífica" (pág. 31).   

 O documento inclui uma breve discussão sobre o rol da população em suas 

aspirações sociais, conflitos e mudanças políticas. Alguns fatores, como os raciais, 

étnicos, culturais e as diferenças religiosas-particularmente quando existem "diferentes 

proporcionais de crescimento populacional entre estes grupos" - são examinados 

como causas subjacentes das mudanças políticas, ou do poder. Essas diferenças no 

crescimento das taxas de natalidade das populações podem jogar um rol fundamental 

no acontecimento de mudanças políticos e conflitos onde seja; "a densidade 

populacional, a superpopulação, é muito menos importante que o que geralmente se 

acredita neste aspecto" (pág. 47).   

 Outra consideração é a juventude relativa - a alta proporção de gente jovem - 

nas nações com alta fertilidade, a diferença do que ocorre nas sociedades de baixa 

fertilidade. A gente jovem que prevalece nas populações de alta fertilidade, diz o 

estudo, podem ser convencidas mais facilmente para atacar objetivos como as 

corporações multinacionais e outras influências forâneas (Ex. "imperialismo", pág. 69).   

 Os sentimentos e opiniões leste-oeste se demonstram em um relatório da 

embaixada dos EUA em Dacca, Bangladesh (Dacca, 19 de Junho de 1974), 

relacionado em detalhe nas páginas 79 e 80 do estudo.  "Bangladesh é justamente 

agora um sólido suporte das posições do Terceiro Mundo, que advoga por uma melhor 

distribuição da riqueza mundial e pela extensão de concessões comerciais para as 



nações pobres. Como o problema de Bangladesh cresce e sua habilidade de obter 

ajuda para manter a paz fracassa, sua posição internacional provavelmente se 

radicalizará em inevitável oposição aos interesses dos EUA em obter melhores 

resultados, enquanto procura alinhar-se com outros países com o propósito de forçar 

uma ajuda adequada" (pág. 80).   

 Não aparace no relatório outra avaliação detalhada das políticas dos outros 

"treze países chave", mas se chega à conclusão de que, apesar da estratégia de 

controle de população, "o crescimento desta na África aumentou grandemente antes 

de começar a declinar" (pág. 20). O crescimento populacional terá distintos efeitos em 

diferentes parte do continente, adiciona, mas aqueles países ricos em recursos 

naturais estarão mais capacitados "para concretizar sua expansão populacional" (pág. 

21).   

 "A Nigéria entra nesta categoria. Hoje, é o país mais povoado do continente, 

com uma quantidade de 55 milhões de pessoas em 1970. A população da Nigéria ao 

final deste século está calculada em torno de 135 milhões de pessoas. Isto sugere um 

crescimento político e estratégico para a Nigéria, ao menos na África do Sul no 

Sahara" (pág. 21).   

 A população do Egito também se incrementará significativamente, afirma o 

estudo. "O grande e crescente tamanho da população egípcia, constitui e o será por 

muitos anos uma importante consideração na formulação de muitas políticas 

estrangeiras e domésticas, não só do Egito, mas também de seus países vizinhos" 

(pág. 22). Segundo o documento, Brasil, como a Nigéria, "claramente domina 

demograficamente o continente (América Latina) (pág. 22); sua população 

provavelmente chegará a igualar a dos EUA em fins do século. Assim, o relatório 

adverte sobre um "crescimento do poder do Brasil na América Latina e no mundo 

durante os próximos 25 anos" (pág. 22).   

 O relatório também reconhece que os EUA com seu 6% da população mundial, 

consome um terço de seus produtos.   

 A segunda questão relacionada com a segurança dos EUA se refere a suas 



possibilidades de acesso aos minerais necessários para usos militares e industriais de 

cuja importação depende os EUA. Nos lugares onde estes "materiais críticos e 

estratégicos" encontram-se, por conseguinte, os interesses econômicos dos EUA 

coincidiram com as considerações militares.   

 "A localização das reservas conhecidas de minerais de alta pureza favorece a 

crescente dependência de todas as regiões industrializadas da importação daqueles 

dos países menos desenvolvidos. Os problemas reais do abastecimento de minerais 

residem, não na insuficiência física deles, mas nas possibilidades político-econômicas 

de acesso aos mesmos, dos acordos de exploração e da distribuição dos benefícios 

entre os produtores, consumidores e os governos dos países anfitriões" (pág. 37).   

 O relatório adverte em suas páginas 37 e 38 sobre a ausência de estabilidade 

política (ou de políticas confiáveis para os EE.UU.)...nos LDC'S.   

 "... as concessões a companhias estrangeiras podem ser expropriadas ou estar 

sujeitas a intervenções arbitrárias. Onde por uma ação do governo, por conflitos 

trabalhistas, sabotagem ou distúrbios civis, ocasione-se o lento fluir de matérias 

primas, o fluxo deve ser acelerado. Embora a pressão populacional não é obviamente 

o único fator envolvido, esse tipo de inconveniente é muito menos provável sob 

condições de crescimento, ou crescimento zero da população".   

 Assim, continua o estudo (pág. 43), o controle das populações estrangeiras se  

converte em um tema para a segurança industrial e militar dos EUA.   

 "Algo deve ser levado a cabo para resguardar a interrupção de fornecimentos 

...A economia dos EUA vai requerer maiores e crescentes quantidades de minerais de 

outros países, especialmente dos menos desenvolvidos. Este fato realça o interesse 

dos EUA na estabilidade econômica e social dos países fornecedores. Quando queira 

que se produza um declínio nas pressões populacionais exteriorizadas em índices de 

natalidade reduzidos, ali podem aumentar as perspectivas de tal estabilidade. A 

política populacional chega a ser assim de grande importância quanto ao fornecimento 

de recursos e aos interesses econômicos dos EUA"    

                       Estratégias políticas para o controle de população   



 As sugestões para a implementação de uma política estratégica mundial 

incluem um componente de "política de desenvolvimento" tendente a que os dirigentes 

dos LDS's sejam "persuadidos" para que ajudem a conseguir reduções nos índices de 

natalidade favoráveis aos objetivos mundiais dos EUA O problema de vencer a 

resistência aos programas se apresentou em ocasião da discussão do Plano de Ação 

para a População Mundial em agosto de 1974 e a qual os EUA contribuíram em 

muitos pontos essenciais (pág. 86).   

 "Houve uma consternação geral, portanto, quando ao começo da conferência o 

plano foi submetido a um ataque fulminante que se prolongou por cinco horas, 

encabeçado pela Argélia, com o apoio de vários países africanos; Argentina, apoiada 

pelo Uruguai, Brasil, Peru, e, em forma mais limitada, por outros países da América 

Latina; o grupo de países do Este Europeu (menos România); o PRC e a Santa Sede" 

(págs. 86\87).   

 Essas objeções feitas à WPPA se fundaram em demandas de uma "nova 

ordem econômica internacional", como base para um desenvolvimento econômico 

social respeitoso da soberania nacional dos LDC's (pág. 87). Como semelhantes 

ideologias não coincidem com a política desejada pelos EUA de manter uma partilha 

não igualitária do poder e a saúde mundial, o documento acentua a necessidade de 

aplicar, de um modo sutil e efetivo, pressão sobre os países estrangeiros e seus 

dirigentes com o propósito de desgastar estas opiniões.  

 "As crenças, ideologias e enganos expostos por muitas nações no Bucarest 

indicam mais fortemente que nunca a necessidade de uma educação mais extensa 

dos dirigentes de muitos governos, especialmente da África e alguns de América 

Latina. Devem propor aproximações para dirigentes de países determinados, levando 

em conta suas idéias atuais e para atender suas inquietações particulares" (pág.96).   

 Os esforços tendentes a manipular as decisões da política doméstica referente 

à projetos de população compreendem, acima de tudo, sofisticados intentos de 

propaganda a respeito dos "benefícios" da redução da população.   

 "É fundamental para qualquer estratégia efetiva chegar a um compromisso 



mundial político e popular para a estabilização da população. Isto requer o apoio dos 

"países chave" e será possível unicamente se eles virem com claridade o impacto 

negativo do crescimento irrestrito da população e acreditam que é possível resolver 

esse assunto mediante uma ação do governo. Os EUA deverão instigar aos dirigentes 

dos LDC's a avançar no planejamento familiar" (introdução, pág. 18).   

 Semelhantes esforços, é óbvio, levam tempo, mas o estudo informa que o 

controle dos EUA sobre o crescimento da população estrangeira, no qual é crucial um 

planejamento de comprimento: "A estratégia proposta chama a concretizar uma 

aproximação coordenada para responder ao importante interesse da política externa 

dos EUA em controlar a influência do crescimento da população sobre os sistemas 

políticos, econômicos e ecológicos do mundo. O que é incomum no tema da 

população é que este interesse político externo deve ter um horizonte temporário 

muito mais longínquo que o de outros objetivos" (pág. 100).   

 O mesmo estudo acautela que "devemos tomar cuidado de que a aparência de 

nossas atividades não se ofereça aos olhos dos LDC's como uma política de um país 

industrializado dirigida contra um LDC (introdução, pág. 21 e 22), e mais adiante 

sugere que os esforços para o manejo da população dos LDC's ajudem aos "dirigentes 

dos LDC's a integrar os fatores populacionais em planos nacionais, particularmente no 

relacionado aos serviços de saúde, educação, recursos agrícolas e desenvolvimento 

..." e "relacionar as políticas de população e planejamento familiar com os maiores 

setores de desenvolvimento: saúde, nutrição, agricultura, educação, serviços sociais, 

trabalhos organizados, atividades femininas e desenvolvimento da comunidade" 

(introdução, pág. 21). Mais adiante, o estudo sugere que o conceito de integrar o 

planejamento familiar com os serviços de saúde da população constitui uma forma de 

eliminar qualquer suspeita por parte do oficialismo e do público do país hóspede.   

 "Finalmente, provendo o planejamento familiar integral e os serviços de saúde 

sobre uma larga base ajudará aos EUA a rebater a acusação ideológica de que estão 

mais interessados em frear o número de pessoas nos LDC's que em seu futuro e seu 

bem-estar. Enquanto isso possa ser argüido, e argüido com efetividade, essas 



limitações de números podem ser um dos fatores críticos para intensificar o 

desenvolvimento potencial e aumentar as probabilidades de bem-estar, devemos 

reconhecer que os que argumentam sobre linhas ideológicas, fizeram muito para que 

naufragasse a contribuição dos EUA para os programas de desenvolvimento e de 

saúde, enquanto crescem constantemente as contribuições para programas 

populacionais. Ainda quando puderem dar muitas explicações para estas tendências, 

o fato é que foram estorvo ideológico para os EUA no avanço crucial do 

desenvolvimento das relações com os LDC's (pág. 177).   

 A persuasão, a propaganda e o controle dos prejuízos constituem 

considerações essenciais nas recomendações do estudo, mas a coerção está 

extensamente insinuada com respeito aos projetos da AID. A página 20 da Introdução 

sugere que os métodos "para reforçar o planejamento populacional no plano de 

desenvolvimento nacional (devesse incluir) considerações sobre fatores populacionais 

e políticas populacionais em todos os Documentos de Assistência aos Países 

Estratégicos (C.A.S.P) e documentos de múltiplos anos do Programa de Assistência 

ao Desenvolvimento (D.A.P.).   

 O mecanismo de alimento como arma sai à luz na pág. 106 do estudo.   

 "Também há um precedente estabelecido para ter em conta na execução de 

necessidades assistenciais pelo AID e os grupos consultivos. Já que o crescimento da 

população é um fator determinante no aumento da demanda de mantimentos, ao 

distribuir escassos recursos PL 480 deve-se ter em conta que medidas tomou cada 

país, tanto no controle populacional como na produção de mantimentos. Nestas 

delicadas relações é importante evitar em estilo e essência, de qualquer forma, toda 

aparência de coerção" (pág. 106 e 107).   

 De acordo com o estudo, os esforços para motivar aos dirigentes serão 

suplementados com outro esforço para sustentar a ajuda em certas atividades dentro 

do ramo legislativo. "Assim, existe a necessidade de reforçar as atitudes positivas 

daqueles que no Congresso apóiam a atividade dos EUA no terreno da população e 

conseguir sua ajuda para persuadir a outros"(pág. 117).   



 O uso de outras agências e ramos do governo, assim como também das 

instituições multilaterais terão um importante papel em obter que os países hóspedes 

sejam mais receptivos da iniciativa dos EUA no campo de controle populacional; 

sobretudo e particularmente em países onde haja resistência a projetos de população.   

 O estudo anota, por exemplo, que alguns dos 13 países prioritários já são 

"receptivos da assistência" para atividades populacionais, embora em outros países de 

alta prioridade" a assistência dos EUA é limitada pela natureza das relações políticas e 

diplomáticas" ... Índia e Egito, por exemplo...; "ou por falta de um maior interesse do 

governo em programa de redução da população" (por ex. a Nigéria, Etiópia, México, e 

Brasil). Em alguns casos, a assistência técnica e financeira externa, se é desejada 

pelos países, deverá vir de outras importantes organizações privadas e internacionais 

(muitas das quais recebem contribuições da AID) (pág. 127- 128).   

 Outra diretiva do estudo requer que os EUA "disponham programas de 

familiarização no Quartel Mestre da ONU em Nova Iorque, para ministros dos 

governos, funcionários de alto nível político e dirigentes influentes na vida privada" 

(introdução pág. 20- 21).   

 As embaixadas poderiam também utilizar potencialmente sua capacidade de 

inteligência para aproveitar toda oportunidade para promover as atividades 

populacionais nos NDC's que não cooperam nelas.   

 "O USG (o governo dos EUA) teria que interessar-se (por exemplo, através de 

suas embaixadas), nos problemas e os programas de população (se houverem) de 

alguns países para reduzir a taxa de natalidade. Além disso, naqueles países de 

grande prioridade, nos que a assistência à população é agora limitada por uma ou 

outra razão, devemos estar dispostos a expandir nossos esforços para demonstrar à 

seus dirigentes as conseqüências de um crescimento demográfico rápido e os 

benefícios das ações para reduzir a fertilidade" (pág. 128).   

 O estudo também destaca as possibilidades de usar as comunicações via 

satélites para a propaganda.   

 "Além da busca de como chegar e influenciar aos dirigentes, as melhoras de 



contribuições no mundo dirigidas ou relacionadas aos problemas populacionais, 

deveriam ser encaradas através de uma crescente ênfase sobre programas de 

educação e motivação para a população, os meios de comunicação e a restante, pela 

ONU, a USIA e a USAID. Devemos dar maior prioridade à nossos programas mundiais 

de informação relacionados com esta área e considerar a expansão de acertos 

colaborativos com instituições multiraterais em programas de educação" (pág. 117).   

 Mas o documento acautela a respeito de que o uso da USIA\UOA de 

comunicações pode aparelhar contratempos.  

 "A AID tem muito mais experiência nos numerosos problemas encontrados no 

uso das comunicações modernas para a educação de populações rurais. Em primeiro 

lugar, existe um sentimento difundido nos LDC's a respeito das comunicações via 

satélite, expresso vigorosamente no Comitê de Espaço Exterior da ONU. Muitos 

países não querem que as emissoras de países vizinhos sejam ouvidas em seus 

territórios e temem propaganda não desejada e à subversão por parte de emissoras 

hostis. A experiência da Nasa sugere que os EUA deve tratar muito delicadamente 

este tema quando se tratar de assistência no conteúdo do programa" (pág. 191).   

 Entretanto, o relatório é favorável a estes manejos das comunicações a partir 

da página 198. "Como a maior parte da política informativa dos EUA, melhorados mas 

até limitados programas da USIA para comunicar informação sobre questões de 

população deveriam ser reforçados até o nível adequado à importância do tema".   

                                                  Liderança dos EUA   

 Uma importante proposta deste estudo sobre política de população é o controle 

por parte dos EUA das empresas multilaterais, nas palavras do relatório (págs. 113 e 

114), para "aspirar uma ação futura dos governos dos LDC's e outras instituições..." 

Para este fim, os EUA devem trabalhar conjuntamente com outros países 

desenvolvidos... "...em um esforço internacional colaborativo na investigação sobre a 

reprodução e o controle da fertilidade humana abrangendo a biomedicina e os fatores 

sócio-econômicos".   

 "Os EUA, mais adiante se oferecem a colaborar com outros países doadores 



interessados e organizações (por exemplo WHO, FNUAP, Banco Mundial, UNICEF)" 

em outras atividades que pudessem incluir o planejamento familiar. (págs. 113 e 114).   

 Resulta interessante que o documento confesse que "O Departamento de 

Estado dos EUA e a AID tiveram um papel importante ao estabelecer o Fundo das 

Nações Unidas para as Atividades de População (FNUAP), o qual atuará como uma 

ponta de lança em um esforço multirateral nos assuntos de população, como um 

complemento das ações bilaterais da AID e dos demais países contribuintes" (pág. 

121). Isto serve, anota o estudo, para brindar a aparência de diversificar as fontes (e 

ocultar os propósitos) dos programas de controle da população dirigidos aos países 

menos desenvolvidos (pág. 106). "Também existe o perigo de que algum dos 

dirigentes dos LDC's ao desenvolverem-se pressionem dentro de seus países por 

causa do planejamento familiar, como uma forma de imperialismo econômico e racial, 

o qual poderia gerar um sério contra golpe".   

 Portanto, o uso das multilaterais para conseguir os objetivos dos EUA sobre o 

tema populacional requererá que os EUA prevejam as quantidades adicionais de 

dinheiro para essas instituições à medida que a assistência à população seja aceita 

pelos dirigentes dos LDC'S. Mas a "lavagem" dos investimentos para o controle 

populacional dos EUA através das multilaterais servem a outro propósito adicional, ao 

qual os autores do estudo atribuem importância.   

 "É vital que os esforços por desenvolver e fortalecer um compromisso com os 

dirigentes dos LDC's não sejam vistos por eles como a política de um país 

desenvolvido para inutilizar seus esforços ou para reservar seus recursos para ser 

usados pelos países ricos. Qualquer suspeita sobre isto poderia causar um sério 

passo para trás adverso à causa da estabilidade populacional" (pág. 114).   

 "Os EUA podem ajudar a minimizar os encargos de uma motivação imperialista 

escondida detrás de seu apoio às atividades em matéria populacional afirmando 

reiteradamente que tal ajuda deriva da preocupação sobre: a) o direito do indivíduo de 

determinar livre e responsavelmente o espaço de seus filhos; b) o desenvolvimento 

fundamental sócio-econômico dos países pobres..." (pág. 115).   



 A discussão sobre o papel do Banco Mundial aparece também no estudo, em 

que pese a que, quando o mesmo foi escrito, o Banco não era tão ativo como agora 

em  questões de população (pág. 148). "O compromisso do Banco nesta área abrirá 

possibilidades de colaboração" e na pág. 149, "Com um maior compromisso dos 

recursos do Banco e consultas mais a fundo com a AID e o FNUAP se poderia chegar 

a resolver mais a fundo o conjunto do problema".   

                                                 Cortando os índices de natalidade   

 O estudo particulariza quais são as três causas maiores para os altos índices 

de natalidade. Primeiro, algumas pessoas carecem de conhecimento ou acesso ao 

controle de natalidade. Segundo, pode existir o que o estudo chama "motivação 

inadequada" para limitar a fertilidade. E, terceiro, houve "lentidão na mudança das 

preferências familiares" ainda quando estiveram implementados programa para 

motivar (introdução, págs. 6 e 7).   

 A primeira causa pode ser resolvida subministrando, aproximando e provendo 

contraceptivos àqueles que os peçam livremente por suas próprias motivações 

pessoais. A resposta ao segundo e terceiro fator exige mudar as atitudes e crenças 

dos setores populares. Para acompanhar isto, adverte o estudo, "no programa de 

ajuda geral deveria dar-se prioridade à políticas de desenvolvimento seletivo para 

setores, oferecendo grandes promessas de motivação crescente para as famílias 

pequenas" (introdução pág. 17). O estudo coloca desta forma: "Está claro que a 

disponibilidade de serviços contraceptivos e informação não é uma resposta completa 

ao problema da população. Em vista da importância dos fatores sócio-econômicos em 

determinar o tamanho de família desejada, a assistência estratégica deve incrementar 

sua concentração em políticas seletivas que contribuam ao declínio da população, 

como também a outros objetivos" (pág. 108).   

 Como indica o expresso precedente, os projetos de aproximação dos EUA aos 

governos dos LDC's para que adotem o controle de planejamento populacional 

implicam invocar o direito do indivíduo de determinar livremente o número e 

espaçamento dos filhos e as necessidades fundamentais do desenvolvimento sócio- 



econômico dos países pobres. Mas esse raciocínio, tal como está articulado no 

relatório, encontra-se claro e especificamente, é instrumento para "ajudar a minimizar 

os encargos de uma motivação imperialista oculta detrás das atividades sobre 

população (pág. 115). O propósito do controle de população não é brindar um 

"serviço", mas alcançar objetivos demográficos claramente definidos.   

 O estudo examina deste modo a educação como um modo de alcançar índices 

de natalidade mais baixos e não como um direito cultural da população. Uma 

estratégia a longo prazo para assegurar a aceitação e o uso dos programas de 

planejamento familiar nos países anfitriões inclui prover "níveis mínimos de educação, 

especialmente para as mulheres" e doutrinação para a geração que cresce quanto ao 

atrativo de formar famílias pequenas (pág. 111).   

 Além de enfatizar a conveniência do uso do dinheiro de assistência estrangeira 

para criar condições que conduzam o controle populacional, o documento inclui um 

ponto de vista "alternativo", o qual sustenta que "podem necessitar-se programas 

obrigatórios e deveríamos considerar estas possibilidades agora" (pág. 118). As 

perguntas relacionadas com esta proposta compreendem: "Serão os mantimentos 

considerados como um instrumento de poder nacional? Seremos forçados a escolher 

a quem ajudar razoavelmente e, se assim acontecer, serão os esforços para o controle 

populacional o critério para essa assistência?"   

 "Estão os EUA preparados para aceitar um racionamento alimentício para 

ajudar às pessoas que não pode ou não quer controlar seu crescimento 

populacional?"    

 "Em caso de que as recomendações e opções não sejam as adequadas para 

solucionar este problema, consideraria um estudo no futuro e uma ação adicional 

neste campo, como se expressa acima?" (pág. 119 e 120).   

 O relatório cita a possibilidade de efetuar pagamentos diretos aos que aceitem 

a planejamento familiar (pág. 118), e informa sobre controvertidos, mas importantes 

êxitos na Índia, onde os incentivos financeiros junto à outras motivações fizeram que 

grande quantidade de homens aceitacem a vasectomia.   



                                                       Atividades   

 Vastos e crescentes desembolsos são recomendados no estudo (pág. 171), 

assim como o desenvolvimento e uso de drogas contraceptivas injetáveis de larga 

duração e a esterilização permanente (págs. 172\173). O tema do aborto é tratado 

com uma longa nota ao pé das páginas 182\184 do estudo. Diz ali que a Lei Federal 

proibe que os recursos de assistência estrangeira sejam usados para abortos. 

Entretanto, faz notar que em muitos países os estatutos ou leis sobre o aborto não são 

estritamente cumpridos e que "em alguns países com leis muito restritivas os abortos 

podem ser levados a cabo como médicos, abertamente e sem nenhuma interferência 

das autoridades (págs. 182 \183).   

                                                  Conclusões e resumo   

 Os aspectos mais importantes do estudo podem ser resumidos da seguinte 

maneira: O relatório reconhece que o crescimento da população constitui um 

fenômeno natural nas sociedades pré-industriais. As populações em crescimento, 

particularmente nos países grandes, aumentam a capacidade nacional para expor 

demandas no mercado internacional, assim como também sua influência política...ao 

menos regionalmente e, enventualmente, ao redor do mundo. Daí que se possa 

sustentar que a maior motivação da política populacional radica na preocupação de 

que as taxas de crescimento da raça humana nos LDC's possam desequilibrar a 

balança do poder em prejuízo dos países industrializados do hemisfério norte e em 

benefício das emergentes nações do sul. A preocupação pela "instabilidade" política 

inclui, em grande parte, projeções do incremento da ideologia anti os EUA e anti- 

imperialista entre as nações potencialmente poderosas e o efeito que isto produziria 

sobre uma vasta extensão dos interesses dos EUA.   

 As recomendações do estudo, revelam mais adiante um esforço bem 

organizado pelo governo dos EUA para "colaborar" com, ou exercer o poder sobre 

instituições multilaterais, tais como o Banco Mundial e várias agência dentro das 

Nações Unidas para conseguir os objetivos políticos dos EUA, particularmente (neste 

estudo) até o ponto em que esses objetivos se encontram relacionados com o controle 



populacional. Igualmente importante é o enfoque do estudo sobre o uso da assistência 

bilateral para o desenvolvimento, como uma arma para induzir à pessoas e governos 

dos LDC's a cooperar com os esforços dos EUA no controle populacional e os níveis 

de crescimento.   

 A confiança dos dirigentes dos LDC's é essencial na implementação do 

controle da população nos treze "países chave", assim como no resto do mundo em 

desenvolvimento, e enfatiza a necessidade de implementar ideologias e estratégias 

com o propósito de convencer às cabeças de governo a adotar a política de controle 

da natalidade patrocinadas pelos EUA. O Dr. Luis A. Vedoya é advogado e líder 

provindo da Argentina. Este resumo preparado pelo Dr. Vedoya e publicado por Vida 

Humana Internacional em 1999. Vida Humana Internacional tem disponível a tradução 

completa do original deste Memorandum (106 páginas), solicite-a enviando um 

donativo de $5 (dólares). Enderece ao Memorandum de Resolução de Segurança 

Nacional (NSDM 314, em inglês).   

                                           Mapa da "cultura da morte"   

                                           A cultura da morte em geral    

•  O que é a "cultura" da morte?   

•  O movimento antivida em nível internacional   

•  A internacional da anticoncepção: Um monstro de muitos tentáculos   

•  Terminologia da "cultura" da morte   

•  O movimento antivida na América Latina   

•  Estratégias para legalizar o aborto na América Latina   

•  A "cultura" da morte nos Estados Unidos e suas vítimas   

•  A Nova Era e o controle demográfico   

•  A nova ordem mundial e a segurança demográfica   

•  A saúde reprodutiva   

ou  O que é saúde reprodutiva?   

ou  Saúde reprodutiva ou aborto?   

ou  Como funciona um programa de saúde reprodutiva?   



•  Confabulação mundial para promover o aborto por meio da "anticoncepção de 

emergência"   

•  Informação adicional: Notícias sobre a "cultura da morte"   

                 O controle demográfico: A opinião do “Human Life International”    

•  Existe uma "superpopulação"?   

•  por que há uma implosão demográfica?   

•  por que existe o controle demográfico?   

•  População, recursos e pobreza   

• A mentira da "superpopulação". A pseudociência e os parvos úteis ao serviço da 

ideologia antivida   

•  A Nova Era e o controle demográfico   

•  A nova ordem mundial e a segurança demográfica   

•  O debate sobre a população muda de signo    

•  O ensino da Igreja Católica  sobre o controle demográfico   

•  Enderece ao "Population Research Institute" (em inglês somente)   

•  Catálogo    

              Federação Internacional de Planejamento da Família ou IPPF   

•  A IPPF em geral   

ou  A opinião do Human Life International sobre Paternidade Planejada e a IPPF   

ou  Introdução geral a IPPF   

ou  Relatório sobre a IPPF   

ou  Paternidade proibida, esterilidade planejada   

ou  Detenhamos a IPPF agora!   

ou  A promoção do aborto nos países em desenvolvimento pela IPPF   

ou  A IPPF e os grupos parlamentares   

ou  O Grupo Parlamentario Internacional: Braço legislativo da IPPF   

ou  Japão: O país que mais dinheiro dá para o controle demográfico   

ou  A IPPF aponta para a América Latina   

ou  A "saúde reprodutiva": Nova propaganda antivida da IPPF e seus aliados   



ou  Os direitos reprodutivos, segundo a IPPF. Uma interpretação que quer passar por 

única  

•  A IPPF na América Latina (suas filiais)   

ou  Associações membros da IPPF   

ou  Relatório sobre a IPPF na Argentina   

ou  O pecado de Onán: Relatório sobre as atividades de PRÓ-FAMÍLIA na Colômbia   

ou  APROFA, a filial da IPPF no Chile, distribui vídeos antinatalistas   

ou  APROFAM: A IPPF na Guatemala   

ou  A erva-daninha: influência da “Pró-familia" em Porto Rico  

•  Paternidade Planejada\ Planned Parenthood (A IPPF em Estados Unidos)   

ou  A opinião do Human Life International sobre Paternidade Planejada e a IPPF   

ou  A "cultura" da morte nos EUA e suas vítimas   

ou  A Paternidade Planejada não é o que você acredita!   

ou  Paternidade Planejada: Seus ataques aos valores hispânicos   

ou  Notícias sobre a Paternidade Planejada   

ou  Catálogo   

•  Notícias sobre a IPPF   

ou  A organização não governamental que mais promove o aborto no mundo é a IPPF 

e seu maior contribuinte é o Japão   

ou  Paternidade Planejada detém lei que proibe um método de aborto-infanticídio    

•  Notícias sobre a Paternidade Planejada   

ou  Organização pró-abortista recebe milhões de dólares dos contribuintes e não deixa 

entrar no Human Life International a uma reunião dela "aberta ao público"   

ou  Organização pró-abortista nos Estados Unidos recebe milhões de dólares dos 

contribuintes   

ou  Planned Parenthood constrói império econômico do aborto   

ou  A organização pró-abortista Paternidade Planejada gasta milhões de dólares   

ou USA: New Jersey Right to Life derrota o Planned Parenthood na obtenção de 

recursos   



ou  USA: Missouri; O estado financia ao Planned Parethood  

                                                         Catálogo   

                                     Organização de Nações Unidas (ONU)   

•  Sobre a ONU em geral   

•  Conferências da ONU   

•  A ONU e certos tema especiais   

•  Organismos da ONU   

•  O ensino da Igreja Católica sobre as Nações Unidas   

•  Notícias sobre as Nações Unidas  

                                  Outras organizações antinatalistas    

•  Sinistros planos para a América Latina   

•  Outros integrantes do complô contra a vida e a família   

•  Dados soltos sobre distintas organizações antinatalistas   

•  O Memorandum 200. Como a política externa dos Estados Unidos está influenciada 

pelo controle da população   

•  A USAID promove e distribui anticoncepcionais e abortivos no terceiro mundo   

•  A USAID e o programa de esterilização do Peru   

•  A verdade sobre as "Católicas pelo Direito a Decidir".    

•  Fundações dos Estados Unidos que outorgam recursos para promover a morte e o 

anti-catolicismo   

•  Campanha pró-abortista para expulsar o Vaticano da ONU   

•  O Centro para a Lei e a Política Reprodutiva utiliza a ONU para promover o aborto   

•  CLADEM "Direito" a matar? Frente feminista promove "direitos reprodutivos" para 

legalizar o aborto   

•  Rede mundial de feministas do movimento antivida   

•  Family Care International promove a anticoncepção e o aborto   

•  Instituto desafia ao ambientalismo extremista   

•  As corporações transnacionais. A nova forma de promover o aborto e o controle 

demográfico?   



•  Bill Gates faz doação histórica ao controle demográfico e ao aborto   

•  Disney continua promovendo o mito da "superpopulação" nas escolas públicas   

    Perseguição judicial ao Henry Kissinger por crimes contra a humanidade  

Nobel da paz genocida: Patrão sicário dos assassinos e promotores interessados de 

holocaustos= arquimultimilionários [(sionistas, islamistas e waspasianos) maçônicos] 

                                                     Jornal 16   

 O nome, quase sagrado nos Estados Unidos, de Henry Kissinger está sujo 

pelas suspeitas de que participou de crimes contra a humanidade. Juízes da França, 

Chile e Argentina querem interrogar o ex-secretário de estado do EEUU, e um 

jornalista assinala-o em um livro como genocida.   

 O prêmio Nobel da Paz nunca se associou à protagonistas de crimes contra a 

humanidade. Logicamente, quem ostenta semelhantes louros teriam que ser sujeitos 

alheios à pensamentos genocidas. Mas a realidade às vezes carece dessa lógica. 

Assim, estes são dias nos quais um nome tão venerado como o de Henry Kissinger 

passou a assimilar-se à algumas das piores atrocidades de nossa história mais 

recente. Dias de suor frio para o que foi flamejante secretário de estado da primeira 

potência mundial. E nos quais os convites para conferências de presunção se 

combinam com citações judiciais para que explique se teve algo que ver com torturas, 

assassinatos e violações dos direitos humanos.   

 Kissinger ganhou o prêmio Nobel em 1973. Ao parecer, impulsionar as 

negociações do alto o fogo com o Vietnam do Norte era mérito suficiente para tal 

galardão. Entretanto, aqueles anos dourados ficaram atrás. Faz só umas semanas, o 

diplomático de povoadas sobrancelhas e origem bávara tomava o café da manhã com 

a leitura de um novo livro que no EEUU se vendeu como rosquinhas: “The Trial of 

Henry Kissinger'' (O julgamento de Henry Kissinger). Seu autor, o respeitado jornalista 

Christopher Hitchens, foi além da mera denúncia. Elaborou seu trabalho como um auto 

de processamento em que conclui que o Maquiavélico da “guerra fria'' deveria ser 

julgado por crimes contra a humanidade. E quase coincidindo com sua publicação, um 

juiz federal argentino, Rodolfo Canicoba, despachou-se com umas declarações nas 



quais revela sua intenção de intimar a declarar o Kissinger sobre sua possível 

participação na Operação Condor - o plano conjunto de várias ditaduras sul-

americanas para seqüestrar e matar suspeitos esquerdistas durante os 70. E outro juiz 

francês, Roger Le Loire, reclama ao ex-secretário de estado em relação com o 

desaparecimento de cidadãos franceses sob o regime de Augusto Pinochet no Chile. 

E um terceiro magistrado chileno anuncia um precatório para que Kissinger preste 

testemunho sobre o assassinato no Chile em 1973 do jornalista americano Charles 

Horman. O mesmo que inspirou a estremecedor filme “Missing'' (Desaparecido).   

 As acusações contra o outrora político se acumulam. O cerco se estreita.   

 Recentemente mais de um ano, e com motivo do processamento de Pinochet 

por Baltasar Garzón, The New York Times advertia o dia em que personagens como 

Kissinger tivessem que responder por sua conduta passada ante tribunais estrangeiros 

poderia não estar muito longínquo.   

 Então, quando o matutino perguntou a quem foi ministro de Richard Nixon e 

Gerald Ford sobre o assunto, este respondeu: «Não acredito que as pessoas bem 

conhecidas estejam em perigo. A mim, pelo menos, não me preocupa».   

 Hitchens, sem embargo, desenha agora a um homem de 78 anos atemorizado 

e que consulta seus advogados antes de empreender viagem a qualquer país.   

                                               Seis casos de atrocidades   

 Os crimes que Hitchens imputa ao Kissinger são fundamentalmente seis:  

- Indochina. A matança deliberada e maciça de civis em Indochina, mediante a 

campanha secreta de bombardeios sobre Camboja que iniciou em março de 1969, 

quando ainda era conselheiro de Segurança Nacional de Richard Nixon.   

- Futura o Bangladesh. Confabulação para assassinatos em massa na futura 

Bangladesh.   

- Chipre. Sua implicação pessoal em um plano para assassinar ao chefe de Estado na 

nação democrática do Chipre.   

- Timor Oriental. Seu beneplácito ao genocídio da Indonésia de Suharto em Este 

Timor.   



- Washington. Participar do seqüestro e assassinato de um jornalista em Washington.   

- Chile. Peça central de "O julgamento de Henry Kissinger'': sua implicação no golpe 

de estado chileno, o assassinato de seu presidente democrático, Salvador Allende, e 

as numerosas atrocidades e abusos do regime de Pinochet.   

 Mas o jornalista não está sozinho nesta onda de denúncias. O catedrático 

emérito da Escola Wharton (Universidade da Pensilvânia) Edward Herman escreveu: 

«O papel de Kissinger no genocídio de Camboja, Chile e Timor Este convertem-o em 

um criminoso de guerra de primeira classe, ao menos da categoria do ministro dos 

Exteriores de Hitler Von Ribbertrop, enforcado em 1946. Mas Kissinger goza da 

impunidade que têm os líderes e agentes da potência dominante».   

 Outra jornalista, Lucy Komisar, especializada em política internacional do 

EEUU e direitos humanos, pôde favorecer em um relatório interno do Departamento 

de Estado sobre o encontro que Kissinger e Pinochet mantiveram em Santiago do 

Chile em 8 de junho de 1976. Ali, o americano reduz a meros «problemas domésticos» 

a campanha dos grupos americanos pró direitos humanos contra o ditador chileno. E 

diz ao general: «No EEUU temos simpatia pelo que você tenta fazer aqui. Acredito que 

o Governo anterior se dirigia para o comunismo. Desejamos o melhor». Kissinger 

acabava de receber um relatório da Organização de Estados Americanos que dizia 

que no Chile «numerosos prisioneiros políticos foram assassinados, ou morreram 

torturados ou por falta de atenção médica».   

                                              Jaime Meilán CORRESPONDENTE Nova Iorque   

A Cátedra UNESCO sobre Paz da UAB pede à Fundação Nobel que retire o 

prêmio Nobel da Paz de Henry Kissinger  16 de novembro de 2000   

 A Cátedra UNESCO sobre Paz da UAB, da qual se dirige à Escola de Cultura 

de Paz e a Diplomatura em Cultura de Paz, enviou uma carta à Fundação Nobel, com 

apoio em Estocolmo, para que retirem o Prêmio Nobel da Paz outorgado em 1973 ao 

Henry Kissinger, Ex-secretário de estado norte-americano.    

 Na carta enviada à Fundação Nobel, o titular da Cátedra, Vicenç Fisas, lamenta 

que alguém como Henry Kissinger, a quem se considera responsável por importantes 



violações de direitos humanos, ostente o título. Entre as responsabilidades concretas 

que se atribuem ao Kissinger destaca sua implicação na política interna do Chile 

durante a presidência de Salvador Alliende, e sua cumplicidade no golpe de estado e 

posterior ditadura de Pinochet.   

 A Cátedra da UNESCO fundamenta sua petição no fato que os Prêmios Nobel 

da Paz são internacionalmente reconhecidos por conceder-se à pessoas ou coletivos 

que realizaram uma importante contribuição à paz e ao respeito dos direitos humanos. 

Neste sentido, e segundo a Cátedra: "a Academia deveria ter o direito também de 

retirar o Título Nobel da Paz àqueles galardoados que violaram claramente os 

princípios pelos quais em seu momento se concedeu o prêmio".   

 Pela Escola de Cultura de Paz aconteceram vários prêmios Nobel da Paz 

(como Adolfo Pérez Esquivel ou Rigoberta Menchú), e ao mesmo tempo a Cátedra 

colabora na Promoção de um Código de Conduta Internacional sobre Transferências 

de Armas Convencionais impulsionado por vários Nobel da Paz encabeçados por 

Oscar Árias e José Ramos Horta. Kissinger é um dos poucos Nobel da Paz que não 

se somou ao Código.   

Para mais informação contatar com:  Vicenç Fisas (Titular da Cátedra da UNESCO 

sobre paz e Direitos humanos da UAB): Telfone-  93.581.24.14   

Documento Nº 11. Argentina e os argentinos podem ser as origens da Nova 

Ordem Mundial, querem nos ajudar?  

                                                 A NAÇÃO  (Argentina)  

 Mudanças políticas que se projetam ao novo ano. Por Rosendo Fraga  

 O ano que passou, a Argentina viveu a pior crise de sua história em termos 

econômicos e sociais. Os indicadores empíricos da queda do PBI e aumento de 

pobreza e indigência são indiscutíveis.  

 No campo político, a crise também produziu mudanças estruturais, que ao não 

mensurar-se em indicadores tão concretos, são mais difíceis de advertir. Em que pese 

a isso, no âmbito político 2002 deixa novos fenômenos, que definirão o cenário de 

2003.   



 O primeiro deles, e possivelmente o mais evidente, é a crise do bipartidismo. A 

história do sistema político argentino do século XX pode explicar-se por ele. Até os 

anos quarenta foi radical-conservador e após até começos do século XXI, radical-

justicialista.   

 O bipartidismo fez que sobre 17 eleições presidenciais que a Argentina teve 

com o passar do século passado, em 16 delas, quem ganhou fez por maioria, já fora 

obtendo o Colégio Eleitoral próprio quando regeu este sistema ou ganhando na 

primeira volta, quando a eleição foi por voto direto. Só em 1963, quando ganhou Illia, o 

triunfo não foi por maioria.   

 Este bipartidismo que dominou a política argentina durante um século, hoje 

está em crise e provavelmente em dissolução. A UCR, que foi o eixo do sistema 

durante todo o século XX, desarticulou-se como força eleitoral nacional. Há votantes 

radicais que hoje optam pela coalizão de centro-esquerda que encabeça uma ex-

radical como Elisa Carrió, outros se inclinam pela coalizão de centro-dereita que lidera 

outro ex-radical, Ricardo López Murphy, e também estão os que preferem a alternativa 

populista de Adolfo Rodríguez Saá, quem leva a outro ex-radical, Melchor Posse, 

como candidato a vice-presidência da Nação.   

 Nos últimos dias, a fuga já não é só de votantes e dirigentes, mas sim começa 

a ser de estruturas. É assim como o radicalismo da Mendoza, a província mais 

importante governada por este partido, analisa apoiar a candidatura presidencial de 

López Murphy. A incapacidade demonstrada pelo partido para resolver a conflitiva 

interna entre o Terragno e Moreau termina de ratificar a desarticulação da UCR como 

alternativa eleitoral no âmbito nacional.   

 Por sua vez, o PJ, que parece hoje a força política dominante, deixou que ser o 

que era. Historicamente se caracterizou por sofrer divisões internas, mas também por 

votar unido nas eleições presidenciais. Em minha opinião, isto deixou que ser assim; 

em 2003 será a primeira eleição presidencial na história deste partido, em que votará 

dividido.   

 Se finalmente houver comícios internos, ganha Menem, igualmente Rodríguez 



Saá e Kirchner serão candidatos fora da estrutura partidária. Mas se Duhalde obtiver 

que o congresso partidário suspenda as eleições internas e escolha por exemplo ao 

governador de Santa Cruz como candidato, o ex-governador de São Luis manterá sua 

candidatura através de seu Movimento Popular e o ex-presidente quebrará o PJ para 

ser também candidato.   

 Com eleições internas ou sem elas, o PJ irá seguro com dois candidatos, 

provavelmente com três ou inclusive poderia ser com quatro.   

 A UCR se desarticulou como força eleitoral nacional e o PJ votará dividido. O 

bipartidismo deixou de funcionar como tal e uma coalizão de centro-esquerda ou uma 

de centro-direita, com o 20 ou o 25% dos votos, poderia chegar à segunda volta contra 

o justicialista mais votado, produzindo uma mudança estrutural na política argentina.   

 A segunda mudança é a involução que sofreu a cultura política durante 2002. 

Acima de tudo, a política argentina se fez muito mais clientelista que um ano atrás. É 

claro que a maior pobreza e indigência, mais clientelismo no funcionamento da 

política, entendendo por este fenômeno à adesão automática do voto que nos setores 

populares gera o assistencialismo. É lógico que em províncias como Santiago de 

Estero, Formosa ou Chaco exista muito mais clientelismo que na Capital Federal. Em 

dezembro de 2001 recebia subsídios de 1% da população economicamente ativa, e 

atualmente recebe 18%, alcançando já aproximadamente dois milhões e meio de 

pessoas, que são assistidos mensalmente com 150 pesos ou Lecop para sobreviver. 

Trata-se de uma política social imprescindível para evitar novos estalos, mas a 

conseqüência no campo da política é um grande aumento do clientelismo, o que 

reforça o poder das maquinarias políticas tradicionais.   

 Aproximadamente 90% dos beneficiários destes subsídios recebe através de 

mecanismos nos quais os intendentes têm um rol decisivo e 10% por meio dos 

distintos agrupamentos piqueteiros, reconhecidas como ONG para poder adjudicá-los. 

Mais da metade da população vive abaixo do nível de pobreza e mais da quarta parte 

em indigência implica que as formas clientelistas de fazer política se incrementam 

indevidamente.   



 O outro fator que evidencia uma involução na cultura política é o fato de que, 

desde dezembro de 2001, controlar a rua passou a ser a chave para governar. A 

renúncia à Rua teve lugar um ano atrás, precipitada por mais de trinta mortos, saques 

e desabrigados. Dias depois caía o presidente Rodríguez Saá, em um contexto 

caracterizado pelo saque do Congresso e reiterados pelos desabrigados.   

 O mesmo presidente Duhalde sofreu os efeitos políticos que implicam perder o 

controle da rua, já que quando em 26 de junho dois piqueteiros foram mortos por 

efetivos da polícia portenha na ponte Avellaneda e as organizações piqueteiras 

convocaram uma marcha de repúdio contra a repressão para o 3 do mês seguinte, 

anunciou o encurtamento em seis meses de seu mandato.   

 A atual administração mostrou muita mais habilidade para controlar a rua que 

as duas precedentes, mas também sofreu os efeitos políticos que derivam de perder 

seu controle.   

 Quando o ano passado paralisou o sistema financeiro uruguaio e o presidente 

Battle se viu obrigado a estabelecer um "corretivo" se produziram mais de trinta 

saques no centro de Montevideo, mas em nenhum momento se pensou na renúncia 

do primeiro mandatário. Nos casos em que no Brasil a repressão matou a militantes do 

Movimento dos Sem Terra, nunca chegou a pensar-se que o presidente Cardoso 

podia cortar seu mandato. É que na Argentina, o funcionamento das instituições é 

muito mais débil e precário que no Brasil ou Uruguai.   

 O aumento do clientelismo e o fato de que controlar a rua seja chave para 

governar implicam uma involução na cultura política da Argentina. Possivelmente esta 

situação explique por que, ao começar 2003, a luta pelo poder entre Menem e 

Duhalde domina a política argentina, como aconteceu durante a década de noventa. É 

que se o clientelismo se incrementou controlar a rua é chave para governar, as duas 

figuras mais fortes do PJ parecem ser as mais aptas para dirigir o poder.   

 A crise e eventual dissolução do bipartidismo é uma grande oportunidade para 

a mudança, mas a involução na cultura política opera na direção contrária e as 

eleições deste ano definirão qual dos dois fenômenos finalmente se imporá.   



                                           De Vicente Oltra  

 Faço chegar, “para todos os argentinos” embora vale também para os não 

argentinos uma interessante fábula. É um tanto divertida –embora para outros, odiosa 

realidade- , mas deve refletir a verdade do que ocorre. Estou seguro de que não todos 

os argentinos “atuam com essa dupla moral”, sentir-me-ia muito mal. Pediria a todos 

os argentinos e ao resto da humanidade, que dentro do que pedimos constantemente 

nessa “Nova Ordem Mundial” que se fala –já em nível mundial- para acabar com a 

anarquia social promocionada e manipulada que padecemos –o que acontece pegar 

necessariamente uma patada no traseiro de Kofi Annan e a suas feministas radicais e 

todos os arquimultimilionários [(sionistas, islamistas, waspianos) maçonaria]= 

Capitalismo Selvagem, que corrompem à humanidade, e que me recordam ao Rico 

Epulón que cita o evangelho-,  e que sofrem principalmente “os pobres Lázaros de 

todo o mundo”, antes e depois da morte e que atrás dela, do seio de Abraham, 

contemplam a condenação voluntária sem remédio desses ricos Epulones. E desses 

desonestos e corruptos –pobres emparelham políticos ou não -, que como cães  

comem a comida –migalhas- , que lhes jogam os ricos Epulones ou (que caem de 

suas mesas de banquetes) e que pertencem aos bem-aventurados pobres, - esses 

pobres aos que nem sequer lambem suas feridas, para que não se curem- , mas sim 

pelo contrário -dada sua corrupta avareza- , produzem-lhes mais feridas como cães 

mordendo sua jugular lhes produzindo maiores danos.  

 Mas...tudo tem um final,... acabo de assistir ao falecimento de um muito 

próximo familiar, hoje –que deixou de sofrer e passou à vida eterna. Já está naquele 

seio de Abraham, ao qual chegou aquele pobre Lázaro e é, já, testemunha da 

existência da gente que “voluntariamente” decidiu ir ao fogo eterno –à ausência de 

Deus por toda a eternidade, onde o tempo não existe, com a eterna “inveja” da 

contemplação do gozo dos Santos, no que eles não estão “como malditos” e ao que 

eles já não assistem- Claro NEM TUDO SE PODE COMPRAR!  

 Que não leva o rico ao sepulcro suas riquezas! Não lhes deixem comer o 

“coco” pelas aparências. Não “deve ser” verdade aquela anedota que conta: “A mãe 



(de uma família muito rica e boa mulher) que alegre dizia convencida da bondade de 

seu pensamento - Meu filho já tem o futuro resolvido porque foi eleito deputado e 

assim tem assegurado fazer-se rico!”  

 Roubar vai contra o sétimo mandamento e quando se vai mais longe o 8º e o 

10º, mas mais lá ficam os outros restantes: deixa-se de amar ao próximo (ao que tem 

a missão de ajudar o político: seu próximo fraco e menos formado) e é obvio Deus 

acaba sendo substituído pelo dinheiro, as riquezas e tudo o que envolve a seu redor 

que é pura podridão. Como já diz o Eclesiastes: Vaidade de vaidades e tudo é 

vaidade!   

 Escolham os argentinos ao mais honesto e preparado. Não ao que lhes 

manipulem do exterior os arquimultimilionários maçons paganizadores da sociedade. 

Já conhecemos a história e o AMOR, Cristo molesta aos manipuladores que preferem 

nos vender aquilo que eles querem e desprezam o que os molesta FAMÍLIAS DA 

Argentina E HOMENS E MULHERES DE BOA FÉ! Não lhes deixem enganar por essa 

política gorda que leva um grande crucifixo pendurando e que goteja ódio por todas 

partes e que além não tem nada que fazer: deixar-lhes guiar e seduzir por seus 

pastores, que têm a obrigação de propor bons exemplos de Santidade e honradez 

desde sua própria Santidade pessoal. Têm um grande Cardeal, peçam que Deus lhes 

ilumine para mudar o mundo da Argentina. Podem! Póssumus!  

 “E ao final da jornada, que se salva sabe, e o que não, não sabe nada”  

 Existiu faz muitos anos, um profeta. Um dia, um grupo de discípulos lhe disse: 

 - Mestre,  nos fale dos argentinos...  

 O profeta recolheu sua branca túnica e lhes respondeu:  

 - Os argentinos estão entre vós, mas não são como vós. Não tentem conhecê-

los, porque sua alma vive no mundo impenetrável do dualismo.   

-Os argentinos bebem em uma mesma taça a alegria e a amargura.  

-Fazem música de seu pranto -o tango- e riem da música de outros.  

-Os argentinos tomam a sério as piadas e de todo o sério fazem uma brincadeira. Eles 

mesmos não se conhecem.  



-Nunca subestimem aos argentinos. O braço direito de São Pedro se supõe que é 

argentino, e o melhor conselheiro do demônio também.  

-Argentina nunca deu um grande santo nem um grande herege, mas os argentinos 

pontificam sobre os hereges e heretizam todos os Santos. Seu espírito é universal e 

irreverente. Acreditam na Difunta Correa, a interpretação dos sonhos e o horóscopo 

chinês, tudo ao mesmo tempo...  

-Tratam A Cristo de 'o fraco' e se mofam dos ritos religiosos, embora não se perdem 

Não têm missa alguma. Não acreditam em ninguém, mas se acreditam tudo.  

-Não renunciam a suas ilusões nem aprendem de suas desilusões. Não discutam  com 

eles jamais! Os argentinos nascem com sabedoria imanente! Sabem e opinam tudo! 

Em uma mesa de café arrumam o mundo, que sempre funciona como eles pensam, 

não como é.  

-Os argentinos são 'O povo eleito'... por eles mesmos; passeiam-se entre outros povos 

como o espírito sobre as águas: Sem absorver nada deles!  

-Individualmente, caracterizam-se por sua simpatia e inteligência, mas em grupo são 

insuportáveis por sua gritaria e paixão.  

-Cada um leva em si a faísca do gênio, embora os gênios, já se sabe,  não se levam 

bem entre eles. Por isso, reunir aos argentinos é muito  fácil, mas uni-los é impossível.  

-Um argentino é capaz de obter tudo no mundo, menos conseguir o aplauso de outros 

argentinos.  

-A inveja é uma enfermidade geneticamente arraigada nestes sul-americanos 

incuráveis.  

-Não lhes falem da lógica. A lógica implica raciocínio e mesura. Os  argentinos são 

hiperbólicos e desmesurados. Se lhes convidarem a comer, não lhes convidam a uma 

comida a não ser 'mofar' a melhor comida do mundo...  

-Quando discutem não dizem: -Não estou de acordo com você, a não ser: 'Você está 

total  e absolutamente equivocado'  

-Têm uma tendência antropofágica. 'A tragou' significa ter ultrapassado ou avantajado 

a outro. Muitíssimas de suas referências são  igualmente gastronômicas. Para referir-



se a uma mulher bem dotada, revistam dizer que é um 'budinazo', um 'bombom' ou 

qualquer dessas expressões.  

-Amam tanto a contradição que chamam 'Bárbara' a uma mulher linda, a um erudito o 

batizam 'besta' e a um mero jogador de futebol 'gênio'... Quando acessam a fazer um 

favor não dizem 'sim', a não ser 'como não!'... São o único povo do mundo que 

começa suas frases com a palavra 'NÃO'.  

-Quando alguém lhes agradece por algo, dizem: 'Não, de nada', ou simplesmente 

'não'... com um sorriso.   

-Os argentinos, além disso têm dois problemas para cada solução. Mas intuem as 

soluções a todo problema.  

-Quando estive a última vez em Buenos Aires me admirou que qualquer argentino 

dissesse que sabia como pagar a dívida externa, endireitar aos militares, aconselhar 

ao resto da América Latina, eliminar a fome na África e ensinar economia nos Estados 

Unidos..  

-Quando quis pregar minhas idéias, começaram por me ensinar como tinha que fazer 

para chegar a ser um bom pregador.  

-assombram-se de que outros não vejam quão singelas som suas receitas e não 

entendem por que o mundo não se dá conta.  

-Os argentinos também escolhem cuidadosamente metáforas para referir-se ao 

comum com palavras comuns. Por exemplo, a um aumento de tarifas o chamam 

'rebalanceo de ganhos', a um incremento de impostos:'modificação da base tributável' 

e a uma desvalorização do peso:'uma variação na relação cambiária'...  

-Um plano econômico é sempre 'um plano de ajuste', o que daria a entender que na 

economia argentina já não ficam parafusos por apertar.  

-A uma operação financeira de especulação a chamam com o inocente nome de 

'bicicleta'. Todo argentino que se preza pedalou alguma vez...  

-Vivem, como disse o filósofo Ortega e Gasset, uma permanente dissociação entre a 

imagem que têm de si mesmos e a realidade.  

-Jamais se olham ao espelho para ver-se bem como são. Têm uma percentagem 



muito alta de psiquiatras e psicólogos e se vangloriam de estar sempre a par da última 

terapia de moda.  

-Possuem um tremendo super-ego, mas não toleram que o mencione.  

-Têm um espantoso temor ao ridículo, mas se descrevem a si mesmos como liberados 

e pertencentes ao chamado 'primeiro mundo'.  

-São convencionais e preconceituosos, mas acreditam ser amplos, generosos e  

tolerantes...  

-São racistas ao ponto de falar dos 'negros de merda' e se gabam, erroneamente, de 

não  ter índios em seu território...  

-Espelho e imagem, concentram neles mesmos o terrível choque entre a fantasia e a 

realidade...  

 Chegou o navio ao mole. Ao redor do profeta uma multidão dolorida que foi se 

despedir em sua longa viaje à remota Argentina, lugar ao que devia agora retornar. O 

profeta quis falar, mas a emoção, como ao Carlos Gardel, embargava-lhe a voz.  

 Houve um minuto longo e comovedor silêncio, até que de repente ouviu uma 

apreciação do timoneiro do casco de navio que dizia:  

 - 'Vamo' che!, decidi-te e vê se sobe 'que' toy apurado...  

 O profeta, recordando aqueles inefáveis condutores de ônibus de Buenos Aires 

que se chamam 'coletiveros', fez um gesto de resignação e  lentamente subiu ao 

pequeno navio. De ali saudou seus fiéis pela última vez...  

 O timoneiro, ARGENTINO ATÉ A MORTE, olhou-o com indiferença e pôs proa 

ao horizonte.  (AUTOR ANÔNIMO)  

DEFINIÇÕES: Os ARGENTINOS são italianos que falam espanhol. Pretendem  

salários de norte-americanos e viver como ingleses. Dizem discursos franceses  e 

votam como senegaleses. Pensam como 'canhotos' mas vivem como burgueses. 

Elogiam o empreendimento canadense mas têm 'a tenacidade' de um  boliviano. 

Adoram a ordem suíça mas vivem em um desnudamento das cavernas. Somos um 

crisol de raças ou uma manga de tarados?  

 Já que é assim, mas não deveria ser... Nem sempre foi assim! Tenho a 



esperança de que não todos sejam assim: Todos? Não pode ser Todos: é um absoluto 

que não se dá em quase nada!, nem tudo é branco ou negro, há mais tinta. Haverá 

justos entre nós? Alguns NÃO? Mas quantos? Haverá cinqüenta justos... ou...?  

Acusam-lhes de dupla moral.  

 São João no Apocalipse: “conheço seu coração e por que não são, nem  frios 

nem quentes, estou para lhes vomitar de minha boca”  

                                                A NAÇÃO (Argentina)  

                                     Voltar para a cultura do trabalho   

 Assim como a mera distribuição de mantimentos não solucionará os problemas 

de desnutrição infantil sem educação, o mero assistencialismo tampouco paliará a 

emergência trabalhista  

 A sanção, nos últimos dias do ano 2002, da lei que cria o Programa Nacional 

de Nutrição pelo Congresso da Nação constitui um fato demonstrativo da consciência 

solidária que ganha terreno em toda a sociedade e um avanço para uma reforma 

integral das políticas sociais, que permita proteger aos que menos têm com uma 

adequada e transparente atribuição dos recursos.   

 No primeiro trimestre de 2002, o Senado converteu em lei a proposta 

consensuada que surgiu a partir da campanha denominada "A fome mais urgente", 

que este jornal apoiou. Tal campanha permitiu a coleta em tempo recorde de 

1.200.000 assinaturas, mais do dobro das necessárias para que a iniciativa popular 

elaborada fora tratada pelo Poder Legislativo.   

 A lei sancionada finalmente se propõe enfrentar a fome, garantindo a 

alimentação básica aos menores de 14 anos, as pessoas com incapacidade, os 

maiores de 70 anos em condições de pobreza, embora priorize a contenção nutricional 

e a assistência integral aos mais de dois milhões de meninos menores de cinco anos e 

às mulheres grávidas de todo o país. Fica pendente a instrumentação do programa e a 

atribuição dos recursos correspondentes, estimados em 1300 milhões de pesos por 

ano. Para isto, será imprescindível efetuar um levantamento dos distintos centros de 

saúde existentes no país que atendem a menores e grávidas, assim como as 



diferentes iniciativas comunitárias que apontam ao mesmo objetivo. Finalmente, será 

necessário analisar atentamente as distintas partidas orçamentárias destinadas a 

programas sociais, para evitar superposições e que os recursos não se percam nas 

redes da burocracia.   

 A reformulação dos planos sociais com vistas a uma maior eficiência é uma 

disciplina pendente na Argentina. A instrumentação da iniciativa para combater a fome 

resulta, por isso, um caso emblemático nesse processo.   

 Algo similar poderia afirmar-se sobre os programas de emprego. Os planos 

Chefes homens e mulheres do Lar, que consistem na entrega de 150 pesos por mês à 

pessoas desocupadas que têm uma família a cargo, contribuíram a paliar a difícil 

situação de muitas famílias acossadas pelo drama do desemprego. Entretanto, dotar 

de absoluta transparência a estes planos e lhes dar um conteúdo que aponte à 

capacitação trabalhista antes que à outorga de uma mera ajuda, que em certos casos 

se converte em dádiva, deveria ser um objetivo irrenunciável de agora em diante.   

 É certo que, frente a situações de emergência, a transferência direta de 

dinheiro ou a entrega de mantimentos é uma das vias mais ágeis para chegar aos 

mais necessitados. Não obstante, à hora de planejar as políticas sociais, será 

imprescindível pôr uma maior ênfase na capacitação e na reinserção trabalhista da 

população carente. Em outras palavras, requer-se voltar para a cultura do trabalho.   

 Cabe consignar que apenas uma mínima percentagem de beneficiários dos 

planos Chefes e Chefas de Lar brinda uma contraprestação trabalhista em troca dos 

150 pesos que percebe, pelo qual mais que de programas de emprego deveria falar-se 

de subsídios. Ao mesmo tempo, sabe-se que não poucos dos beneficiários desses 

planos têm algum trabalho informal, por isso há evidentes falha em sua execução. É 

de desejar que estas assimetrias sejam resolvidas com maior brevidade, induzindo à 

incorporação dos beneficiários de tal programa ao setor formal da economia, 

respirando o emprego estável e a produção.   

 Promover a contratação de trabalhadores desocupados que se beneficiam com 

os mencionados planos por parte das empresas seria uma estratégia inteligente para 



reinserir laboralmente a um importante setor da população.   

 Assim como a mera distribuição de mantimentos não solucionará os problemas 

de desnutrição infantil senão acompanhada por um profundo esforço tendente à 

educação dos pais, tampouco o mero asistencialismo paliará a grave emergência 

trabalhista. O gerenciamiento dos programas sociais exige um profissionalismo a 

prova de suspeitas vinculadas com o clientelismo e o prebendarismo, que aponte a 

desterrar as razões estruturais da pobreza, começando por elevar o nível educacional 

da população.   

                                     Argentina 5 de Janeiro 2003  

 Data de nascimento. Nasceu em Buenos Aires no 17 de dezembro de 1936. 

Educação. Estudou e se diplomou como técnico químico, mas ao decidir-se pelo 

sacerdócio ingressou no seminário de Vila Devoto. Em 11 de março de 1958 passou 

ao noviciado da Companhia de Jesus, estudou humanidades no Chile, e em 1960, de 

retorno a Buenos Aires, obteve a licenciatura em Filosofia no Colégio Máximo São 

José, na localidade de San Miguel. Entre 1964 e 1965 foi Mestre de Literatura e 

Psicologia em o Colégio da Imaculada da Santa Fé, e em 1966 ditou iguais matérias 

no Colégio de Salvador em Buenos Aires. Desde 1967 a 1970 cursou Teologia no 

Colégio Máximo de San Miguel, cuja licenciatura obteve.  

 Sacerdócio. Em 13 de dezembro de 1969 foi ordenado sacerdote. Em 1971 fez 

a terceira probação no Alcalá do Henares (Espanha), e em 22 de abril de 1973, sua 

profissão perpétua. Foi Mestre de noviços na residência Vila Barilari, de São Miguel 

(anos 1972/73), Mestre na Faculdade de Teologia e Consultor da Província e reitor do 

Colégio Máximo. Em 31 de julho de 1973 foi eleito provincial da Argentina, cargo que 

exerceu durante seis anos. Esteve na Alemanha, e ao voltar a superioridade o 

destinou ao Colégio do Salvador, de onde passou à igreja da Companhia, da cidade 

do Córdoba, como diretor espiritual e confessor. Entre 1980 e 1986 foi reitor do 

Colégio Máximo de San Miguel e de as Faculdades de Filosofia e Teologia da mesma 

Casa.   

 Episcopado. Em 20 de maio de 1992, João Paulo II o designou bispo titular de 



Auca e auxiliar de Buenos Aires. Em 27 de junho do mesmo ano recebeu na Catedral 

sobressaída a ordenação episcopal, e foi promovido a arcebispo ajudante de Buenos 

Aires em 3 de junho de 1998. De tal sede arcobispal é titular em 28 de fevereiro de 

1998, quando se converteu no primeiro jesuíta que chegou a ser primado da 

Argentina.   

 É Ordinário para os fiéis do rito oriental residentes na Argentina e que não 

contam com Ordinário de seu próprio rito. Na Conferência Episcopal Argentina é vice-

presidente; e como membro da Comissão Executiva é membro da Comissão 

Permanente representando à Província Eclesiástica de Buenos Aires. Integra, além 

disso, as comissões episcopais de Educação Católica e da Universidade Católica 

Argentina, da qual é Grande Chanceler. Na Santa Sede, forma parte da Congregação 

para o Culto Divino e a disciplina dos Sacramentos, e da Congregação para o Clero.  

 Cardenalato: Criado cardeal presbítero em 21 de fevereiro do 2001; recebeu a 

barreta vermelha e o título de São Roberto Belarmino.  

                   Em pleno caos, o Cardeal primado pode reconstruir a paz social   

                          Denuncia o que alguns ofuscaram protesto pacífico  

 Em meio ao caos político e econômico que vive a Argentina, o arcebispo de 

Buenos Aires exortou a «trabalhar pela reconstrução da paz social», e lamentou a 

intromissão de «alguns» que ofuscaram o protesto efetuado no fim do ano por «uma 

maioria pacífica».  

 O Cardeal Jorge Bergoglio, quem é também primado da Argentina, em um 

comunicado distribuído pela agência AICA em 31 de dezembro, faz «um chamado ao 

povo de Deus a trabalhar pela reconstrução da paz social, sabendo que esta só será 

possível mediante a busca do bem comum».  

 Pela segunda vez em apenas nove dias, a Assembléia Legislativa se reunia 

para aceitar a renúncia de um presidente e abrir o processo para a designação de 

outro, em meio da mais profunda crise social e econômica neste país desde o retorno 

da democracia, faz 18 anos. E acrescenta: «Mas é lamentável que alguns 

manifestantes tenham ofuscado o protesto efetuado por uma maioria pacífica».  



 Por último, o Cardeal Bergoglio sublinha «que a sede das instituições não 

podem pagar o desprestígio de quem ocupam-nas». (Zenit).  

                              PARA QUE O HOMEM RESPONDA A DEUS  

                         No X° Aniversário do Catecismo da Igreja Católica  

 Documento dado a conhecer finalizar 84ª Assembléia Plenária da Conferência 

 Episcopal Argentina  (16 de novembro de 2002)  

 Carta ao Clero, aos Catequistas e a todo o Povo de Deus.  

1. Em 11 de outubro passado, ao celebrar-se quarenta anos do início do Concílio 

Ecumênico Vaticano II, se cumpriram também dez anos da publicação do “Catecismo 

da Igreja Católica”. Este é fruto daquele, pois assim o propuseram os Bispos do 

Sínodo Extraordinário celebrado em 1985 para avaliar os vinte anos da aplicação da 

reforma conciliar: “Que se redija um Catecismo ou compêndio de toda a doutrina 

católica tanto sobre a fé como sobre a moral, que seja como um texto de referência 

para os catecismos ou compêndios que se redigem nos diversos países. A 

apresentação da doutrina deve ser bíblica e litúrgica, expondo uma doutrina segura e, 

ao mesmo tempo, adaptada à vida atual dos cristãos”.  

2. Neste décimo aniversário, queremos dar graças a Deus por este instrumento da 

nova evangelização, redigido com o concurso dos Bispos do mundo inteiro e com a 

contribuição de numerosos teólogos, exegetas e catequistas. Convidamos também a 

todos os fiéis, em especial aos que colaboram diretamente na catequese, a unir-se a 

nossa ação de graça.  

3. Desejamos, além disso, destacar a intenção com a qual foi pedido, redigido e 

devotado o Catecismo da Igreja Católica. Primeiro, para que sirva aos pastores como 

texto de referência seguro e autêntico para o ensino, e muito particularmente para a 

composição dos catecismos locais. Em segundo lugar, para que seja um instrumento a 

disposição de quão fiéis desejem conhecer melhor as inesgotáveis riquezas da 

salvação. Em terceiro lugar, para que proporcione um ponto de apoio aos esforços 

ecumênicos animados pelo desejo da unidade dos cristãos, mostrando com exatidão o 

contido e a coerência harmoniosa da fé católica. E, por último, para que seja de 



utilidade a todo homem que nos peça razão da esperança que há em nós e queira 

conhecer o que acredita a Igreja Católica.  

4. Queremos, também, destacar a harmonia das quatro partes que o compõem, e que 

convém ter presente na tarefa catequista que desenvolvamos: 1ª) a fé que 

professamos (o Credo); 2ª) a fé que celebramos (a Liturgia, os Sacramentos); 3ª) a fé 

que vivemos (a vida moral, as Bem-aventuranças e os Mandamentos); 4ª) a fé que se 

faz oração na esperança (a Oração, nosso pai). Deste modo, “a fé é a resposta do 

homem a Deus que se revela e se entrega a ele, dando ao mesmo tempo uma luz lhe 

superabundem ao homem que busca o sentido último de sua vida” (Catecismo da 

Igreja Católica 26).   

5. Por isso, exortamos a todos os fiéis cristãos a aproveitar-se deste precioso 

instrumento. E em particular, aos Sacerdotes, Diáconos e Catequistas, e também aos 

Superiores Religiosos, aos Reitores das Universidades Católicas e Decanos de suas 

diversas Faculdades, aos Diretores dos Colégios Católicos, e aos Responsáveis pelas 

diversas Associações e Movimentos laicos. Pois quanto mais completa e harmoniosa 

seja a compreensão que tenham do mistério de Cristo, da Igreja e do Homem, que 

podem solicitar mediante este Catecismo, quanto mais incisiva e atraente será a 

apresentação que façam de tais mistérios aos homens de nosso tempo, e contribuirão 

melhor à formação espiritual dos cristãos que lhes estão encomendados. Aos 

Formadores de nossos Seminários lhes recomendamos que o deixem muito presente, 

pois se o pode empregar muito bem como livro de texto ou de consulta, tanto para o 

Curso Introdução, quanto para a elaboração da síntese teológico-pastoral que convém 

obtenham os alunos. Deste modo, eles se capacitarão para exercer amanhã a 

Catequese, tão necessária para a nova evangelização. A este respeito recordamos o 

que escreveu João Paulo II: “A nova evangelização indica que a fé não pode dar-se 

por suposta, mas sim deve ser apresentada explicitamente em toda sua amplitude e 

riqueza. Este é o objetivo principal da catequese, a qual por sua mesma natureza, é 

uma dimensão essencial da nova evangelização” (Ecclesia in America 69).   

6. Não regulemos esforços para renovar a Catequese. E isso, a partir da pessoa do 



Catequista, transformando-se este interiormente pela oração e a prática da vida cristã, 

sem descuidar seu aperfeiçoamento na pedagogia catequista, e crescendo sempre na 

compreensão mais profunda da fé, ao qual muito lhe pode ajudar o estudo sério deste 

Catecismo.   

7. Demos graças a Deus pelos esforços da Catequese em nossa Pátria, que obteve 

especial impulso dos dois Congressos Catequísticos Nacionais: o primeiro, realizado 

em Buenos Aires em 1962, virtualmente em coincidência com os inícios do Concílio 

Vaticano II; e o segundo, celebrado em Rosário, em 1987, aos vinte e cinco anos.  

Sobretudo, queremos dar graças a Deus por vocês, queridos catequistas, tanto varões 

como mulheres, pelo inestimável dom que Ele lhes concedeu que cultivar a fé em 

Cristo no coração de seus irmãos. E os aspiramos a aperfeiçoar-se nesta arte 

excelente, e a prosseguir com amor e dedicação a obra empreendida. Também 

recordamos com afeto e agradecemos a Deus pelos pais que transmitem a fé a seus 

filhos.   

8. A Virgem María que, junto com José, ensinou a seu filho Jesus a balbuciar o santo 

nome de Deus, interceda para obter do pai a graça de nos renovar na missão de 

cultivar a palavra do Evangelho no coração de nossos irmãos, e de ajudar a suscitar o 

eco que esta palavra quer despertar em seus corações.  

 Os Bispos argentinos, reunidos na 84ª Assembléia Plenária, em San Miguel, 

em 15 de novembro de 2002, memória de São Alberto, doutor da Igreja.   

7 - Archbishop Santos Abril e Castelló Apostolic Núncio to Argentina Titular See: 

Tamada Events Date  Age  Event   Title  

21 Set 1935 67.2967.3  Born  Alfambra, Italy 19 Mar 1960 24.5  Ordained Priest  Priest  

29 Apr 1985 49.6  Appointed  Archbishop (Pessoal Title) of  Roman Cúria  

16 Jun 1985 49.7  Ordained Bishop  Bishop of Roman Cúria  

2 Out 1989 54.0  Appointed  Apostolic Pró- Núncio to Cameroun  

24 Fev 1996 60.4  Appointed  Apostolic Núncio to Yugoslavia  

4 Mar 2000 64.5  Appointed  Apostolic Núncio to Argentina  

Please contact the Archbishop through the Nunciature to Argentina.   



8. Archbishop Eduardo Vicente Mirás Archbishop of  Rosário Note/Previous Titular 

See: Ambia  Events Date   Age  Event    Title  

14 Nov 1929 73.1473.1 Born  Buenos Aires  

3 Aug 1952 22.7  Ordained Priest  Priest  

1 Mar 1984 54.3  Appointed  Auxiliary Bishop of  Buenos Aires, Argentina  

27 Apr 1984 54.5  Ordained Bishop  Auxiliary Bishop of  Buenos Aires, Argentina  

20 Nov 1993 64.0  Appointed  Archbishop of  Rosário, Argentina  

11 Mar 1994 64.3  Installed  Archbishop of  Rosário, Argentina  

Please contact the Archbishop through the Archdiocese of  Rosário.  

9. Comentário de Vicente Oltra:   

 A Igreja argentina tem o direito e a obrigação grave de ajudar aos e seus 

argentinos de boa fé.  

 Que a Santísima Trindade lhes ajude na busca da Nova Argentina e sua Nova 

Ordem, do que conquistar uma Nova Ordem Mundial apoiada no AMOR de Deus e 

não na desordem, a pilhéria, a dupla vida (todos os dias uma vela a Deus e outra ao 

diabo),  a aceitação como inevitável da corrupção, o atentado contra a vida dos não 

nascidos: esses Santos inocentes no holocausto do ABORTO e a destruição da 

FAMÍLIA.  

 Capitalismo Selvagem como a sombra escura de satã, que representa a 

tibieza, o mundo e suas riquezas, em sua luta contra a LUZ e o AMOR de DEUS 

(Santíssima Trindade onipotente e Criadora). Peçamos o sopro do Espírito Santo para 

que à Argentina seja possível estabelecer essa Nova Ordem Mundial que a 

humanidade necessita e que permita lhe pegar a patada no traseiro de Kofi Annan  e 

suas Feministas Radicais (que representam o fundo de répteis da ONU contra a 

FAMÍLIA e o bem), ao traseiro real dos arquimultimilionários que lhes apóiam em 

nome do mal pagão do diabo: a avareza, o Poder e o Dinheiro. O que sempre 

conhecemos por: Mundo Demônio e Carne. Não tenham medo! Diz João Paulo II do 

início de seu pontificado. “Não tenham medo dos que matam o corpo, mas temam aos 

que podem matar sua alma  para a vida eterna”. 


