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Nota do editor 

A Revista  Conhecimento  &  Cidadania  chegou  ao  seu  nº  24,  o  que,  em se  tratando  de  uma

publicação quinzenal, se traduz em um ano de sua criação. O aniversário da nossa revista ocorrerá no

próximo dia quinze.

Conseguimos,  com  muito  esforço  e  dedicação,  entregar  artigos  que  dizem  muito  ao  leitor,

convidando-o a  refletir  sobre o cenário atual,  sua importância  como indivíduo e conceitos  que pode

abraçar ou rejeitar.

Continuaremos pregando a liberdade como elemento essencial para a vida, bem como, a moral

como fator individual irrenunciável, pois, são os indivíduos que sustentam a sociedade, não o contrário.

É  sabido  que  o  Brasil,  e  o  mundo,  caminha  cada  vez  mais  para  um  período  sombrio,  mas

pretendemos fazer a nossa parcela como artificies da história humana, essa que foi traçada por Deus para

nos tornar fortes.

Repudiamos qualquer tipo de censura, não limitando ao meios de comunicação, pois todo homem

deve ter sua liberdade de manifestação considerada sagrada, posto que, calar um indivíduo é sequestrar-

lhe a consciência, assim como, calar uma sociedade é roubar a democracia.

No ano que se segue, nossas publicações tornar-se-ão mensais, garantindo assim a qualidade de

nossos artigos.

Esperando  que  não  sejamos  mais  um  dos  que  a  tirania  calou  e  pretende  calar  no  Brasil,

pretendemos continuar nossas publicações com a mesma coragem ora expostas em nossas linhas.

Em nome da equipe da Revista Conhecimento & Cidadania, desejo uma boa leitura e que Deus nos

abençoe.

Leandro Costa

Editor-chefe

1



A sombra do crescente

Por Leandro Costa

O continente  europeu  é  o  nascedouro  da  civilização  ocidental  e  sua  queda  pode  significar  o

declínio d ocidente, a ruptura com o novo mundo ou, ainda por, a face oeste do apocalipse. Parece cedo

para dizer que a história do ocidente acabou, todavia, há indícios que a Europa já sucumbira, sendo assim,

o prenúncio do fim pode ser irremediável.

Assim como a sociedade que legou à Europa sua importância, o maior fator que promete derrubar

o velho mundo ocidental é, justamente, a implosão, posto que, o Império Romano não caiu perante as

invasões, já estava de joelhos quando se tornaram um real ameaça. A Europa, herdeira da civilização

romana  do  ocidente,  definha,  mais  por  suas  próprias  ações,  tendo  como  sua  pá  de  cal,  a  perda  da

identidade, morrendo e sendo substituída por uma cultura que não a sua.

Antes que algum leitor faça o equivocado juízo e assuma que o objetivo aqui é fazer um ataque ao

islã, ou como dizem os histéricos progressistas, uma ode à “islamofobia”, acreditando que há uma repulsa

em face dos praticantes de tal crença. É imperiosos alertar que, em que pese o abismo cultural entre as

bases fundantes da sociedade ocidental e o islã, não se pode assumir que tal crença seja um mal a ser

combatido,  até  porque,  já  ficou  claro,  em leitura  anterior,  que  existe  sim uma religião  que  prega  a

desgraça como forma de subjugar os seres humanos, a verdadeira crença no mal é o socialismo.

A questão do islamismo não se depreende de uma fé nefasta, mas sim do uso de uma diferença

entre duas facetas que marcaram a história da humanidade, tão logo as primeiras grandes sociedades se

estabeleceram e forjaram suas culturas. Assim sendo, é preciso observar que o que se consolidou como

ocidente e oriente tem suas origens em choques culturais anteriores ao confronto religiosos, bem como,

do surgimento  da maior  chaga que  tomou a  idade  contemporânea,  o  sentimento  revolucionário  e  as
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ideologias  de  que  há  soluções  imaginadas,  pela  falível  mente  humana,  para  todos  os  problemas  do

universo.

Quando ainda não havia o islã, ou mesmo o cristianismo, as sociedades politeístas eram formadas

por seus valores, estes que se inspiravam em sua fé, criando códigos de conduta moral que, mais tarde,

alicerceariam os códigos legais. Insisto em lembrar que a moral e os costumes de um povo é o solo no

qual se fincam as leis, sem que exista o suporte, toda lei é mero desperdício de tinta, papel ou pedra cuja

única função será dar falsos poderes a tiranos.

Por mais que seja convidativo observar tal fonte desde a Mesopotâmia, o Egito e outros povos

mais antigos, a ruptura mais perceptível entre o que hoje definimos como povos do ocidente e oriente,

acaba por levar ao momento em que os povos que habitavam as cidades-Estado de Hélade, como era

conhecida a atual Grécia,  se uniram para resistir  a invasão dos persas, comandados pelo rei Dario I,

iniciando-se assim as chamadas Guerras Médicas, cujo nome deriva do povo de Média, os medos, que à

época já tinha sido anexado ao Reino da Pérsia. Podemos vislumbrar, de forma superficial, que as Guerras

Médicas  foram o  primeiro  grande  embate  que  cindiria  o  que  atualmente  tratamos  como civilização

ocidental e oriental, nascendo assim a “rivalidade histórica” entre as duas culturas.

Não considerando aquilo que podemos chamar de extremo oriente, que incluiria a atual Índia e

China, o qualquer outro povo da idade antiga, pois, o conflito entre gregos e persas deixa evidente a

ruptura em que o ocidente e oriente, podendo servir como referência ate os dias atuais. O extremo oriente

seria a fonte do que atualmente podemos chamar de eurasianismo sino-russo, mais uma vez, deixando a

Índia, por sua peculiaridade, como um elemento fora do espectro agasalhado, um ponto fora da curva.

Voltando ao embate entre gregos e persas, resta evidente que Dario I, após expandir seu reino até o

Rio  Indo,  no  atual  Paquistão,  avançando  sobre  os  povos  da  Índia,  teve  sua  atenção  voltada  para  o

ocidente, chegando a conquistar a Ásia Menor, atualmente a parte asiática da Turquia, quando precisou

confrontar  os povos das cidades-Estado da Grécia.  Civilizações que outrora se rivalizavam, mas que

guardavam uma relação cultural muito estreita, sendo até hoje considerados como um único grupo, o qual

chamamos de gregos da antiguidade, entretanto, é sabido que não se tratavam como uma única sociedade,

posto que entre o que definimos como gregos, estavam os povos de Atenas, Esparta,  Tebas,  Corinto,

Rodes e outras. Tendo se unido ao perceberem que sua relação sociocultural fazia com que parecessem

um só povo, como ocorrem com povos latinos ou eslavos até os dias atuais.

A subsistência do povo greco, que nada mais era que a união dos povos de toda a Península de

Hélade,  fez  com  que,  ainda  que  compulsoriamente  e  abnegando  as  rusgas  decorrentes  de  conflitos

anteriores, aqueles que habitavam a aquela região se unissem em contra os persas, sim, alguns relutaram

muito  em fazê-lo,  como  foi  o  caso  dos  espartanos,  mas  era  inevitável  uma  aliança  para  garantir  a

sobrevivência da cultura da antiga Grécia.
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Dizimar  um povo,  apagando  traços  de  sua  existência,  passa  por  subjugar  sua  cultura  e  suas

origens, sendo assim, destrói-se, não as vidas, mas todo o legado histórico daquela civilização. O conceito

de genocídio,  termo hoje banalizado por revolucionários do baixo clero e,  propositalmente usado de

forma pueril pela elite revolucionária, mas que, em sua acepção real traz um fim especialmente cruel.

Faço aqui uma pequena paus para melhor esclarecer o uso distorcido, intencional ou não do termo

genocídio.

A ideia de genocídio está ligada a extinção de um grupo social, dizimando-o, não está ligado, de

forma alguma ao quantitativo de mortos, sendo assim, pode ocorrer um genocídio com poucos mortos, ou

mesmo nenhum,  bem como,  um massacre  não é  necessariamente  tal  abjeto  crime.  A ideia  central  é

eliminar  um  povo,  sendo  assim,  a  cultura  que  a  amalgama  daquele  grupo,  ter-se-á  apagada  da

contemporaneidade e restará tão somente como um relato histórico.

De  forma  resumida,  o  genocídio,  termo  criado  após  o  Holocausto,  mas  que  define  práticas

anteriores, é um crime com um especial fim de agir, sendo que seu autor, segundo a própria legislação

brasileira, atua com o fim de “destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso”.

Nota-se que, as medidas adotadas precisam ter tal objetivo com objeto finl. A aplicação de tal termo de

forma banal e imoral pelos revolucionários, seja por ignorância, nos casos dos indivíduos que repetem

sem conhecer o conceito, ou por uma proposital imputação mentirosa com o fim de desumanizar quem se

opõe a revolução, o que é feito pela Torre de Marfim da revolução, sendo assim repetida por seus arautos.

Em síntese, a desonestidade dos revolucionários é tamanha que, não se furtam em acusar, daquilo

que, por vezes, são, qualquer um que se oponha de forma contundente aos anseios da revolução. Seus

vassalos adirão suas narrativas em troca das migalhas que jogam de suas torres, seja pela total ignorância

e pelo sentimento de pertencimento, ou pior, pela ganância em ter seu lugar ao sol no tão sonhado paraíso

da revolução, em verdade, um pesadelo.

Voltando ao conflito entre o oriente próximo e o ocidente, temos os desdobramentos das Guerras

Médicas, nas quais os persas não conseguiram subjugar os gregos, em verdade, criaram um sentimento

que unira as cidades-Estado em torno da existência de sua cultura, resistindo assim, o que poderia ser o

genocídio daquela civilização. De tal forma, os gregos puderam legar sua cultura aos povos que outrora

ocupariam a Europa, por mais que Alexandre o Grande tenha unificado a Península de Hélade sob o seu

governo e, posteriormente, subjugou os persas, suas ações não dizimaram os povos que conquistava, era

uma forma de exercer o poder sem suprimir a raiz que ligava os indivíduos, mantendo suas culturas, os

povos ainda existiam, o mesmo ocorrera quando o Império Romano tomou o controle de todas as terras

ao redor do Mediterrâneo.

Embora não tenham agido no sentido de devastar a cultura, prática denominada genocídio cultural

ou etnocídio, os romanos levaram consigo seus valores e demais bases que compunham sua sociedade,
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sendo assim,  difundiram sua língua,  sua visão política e  teológica,  bem como,  sua noção de justiça,

fazendo  com que  todo  o  ocidente  tenha  a  influência  do  Direito  romano,  de  forma  menos  ou  mais

acentuada, como é o caso dos países anglo-saxões ou latinos, respectivamente. Não há como negar que o

Direito  romano  tenha  considerável  influência  nos  países  anglo-saxões,  contudo,  nos  países  latinos  e

germânicos, a base central do Direito finca-se sobre os fundamentos romanos, ousaria dizer que mesmo o

leste europeu ainda guarda os resquícios da Roma antiga.

Se podemos dizer que todo o ocidente herdou, ao menos em parte, sua cultura dos romanos, que

por  sua vez,  legaram muito  de sua filosofia  dos  gregos.  Seria  uma constatação natural  dizer  que as

Guerras Médicas foram o princípio, ao menos de proporções históricas, dos conflitos entre o ocidente e o

oriente, sendo assim, os herdeiros dos gregos e dos persas ainda vivenciam um conflito que se confunde

com a própria história da humanidade.

Partindo de tal hipótese, seria então a crença um fator superveniente, que apenas acrescentou um

ingrediente a mais na explosiva disputa entre ocidentais e orientais, fazendo com que aqueles que outrora

lutavam inspirados pelas  suas  crenças  me Zeus e Aúra Masda,  atualmente,  deixassem um legado de

conflito que afeta os servos de Deus e de Alá, nos dias atuais. Em que pese a ideia de que a fé cristã e

muçulmana tenham nomenclaturas diversas para a mesma divindade, há uma boa   explicação para   que tal  

alegação não deva prosperar.

O embate que teve início na idade antiga continuou com o passar dos anos, restando evidente que

os anseios frustrados do Rei Dario I, durante a primeira fase das Guerras Médicas não foram enterrados

com o monarca, deixando como legado a vontade de conquistar o ocidente. Mais tarde, o sonho do líder
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persa da idade antiga, ressurgiria pelas mão de Moáuia I, fundador do Califado Omíada, que, no ano de

674, pôs em prática o que é conhecido como Primeiro Cerco à Constantinopla.

Claro  que  inúmeras  outras  batalhas  tinham ocorrido  entre  as  Guerras  Médicas  e  os  Cerco  à

Constantinopla, mas nada traduz melhor a ambição dos descendentes dos persas em conquistar o ocidente

que a ação do califado em relação ao Império Bizantino, que nada mais é que o Império Romano do

Oriente, cuja figura mantinha as forças do califado distantes da Europa, esta que estava fragmentada após

a queda do Império Romano no ocidente. O cerco promovido pelo califado tinha como objetivo tomar o

que  restou  da  civilização  romana  no  leste,  para,  a  posteriori,  seguir  marchando  sobre  os  restos  da

civilização ocidental, mas Constantinopla resistiu.

Séculos  depois,  quando  o  imperador  bizantino  Aleixo,  clamou  ao  Vaticano,  que  socorresse  o

oriente e recuperasse Jerusalém dos muçulmanos, a Igreja Católica deu início à primeira das cruzadas, em

socorro, não ao Império Bizantino, mas a existência da civilização ocidental que tinha aquele distante

reino  no  oriente  seu  bastião.  Mais  uma  vez,  o  confronto  entre  as  civilizações  estaria  em  grandes

proporções.

Muito sangue fora derramado, mas nenhum dos lados dizimara seus oponentes, logo, seria possível

acreditar que novos conflitos sucederiam a era das cruzadas. De fato, aquele não seria o ponto final entre

a divisão do mundo, sendo certo que, agora imbuídos de suas respectivas crenças, cristãos e muçulmanos

tornar-se-iam ainda mais fortes e destemidos, sendo movidos pela coragem e pelo desejo de proteger seu

legado civilizacional, o qual inclui seus valores religiosos, Deus ou Alá, dependendo do povo, tornar-se-ia

a maior fonte de inspiração para que homens dessem suas vidas.

Não é um embate cuja origem é o choque entre mandamentos religiosos, mas entre culturas que

em momentos supervenientes se converteram em uma fá mais vigorosa, fazendo com que a missão de

cada um fosse ainda mais relevante. Destruir o outro lado se traduz, desde as Gurras Médicas, em dizimar

o legado do derrotado.
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Não há como negar que tanto as Guerras Médicas quanto o Cerco à Constantinopla tiveram início

pela ação do oriente, sendo o lado ocidental aquele que, em regra, reage à intenta do lesta no que toca ao

avanço civilizacional. Por tal razão, nota-se que não é o mundo ocidental que investe constantemente

contra a cultura do oriente, entretanto, no século passado, há sim uma força que, em sentido contrário,

contaminou o Oriente  Médio partindo da Europa,  uma fé maligna,  que pode ser descrita  como uma

pestilência que tem assolado a humanidade desde sua criação, os ideais revolucionários, o marxismo que

usou o  apoio  dos  muçulmanos  na  Rússia  para  derrubar  o  Czar,  como de  costume,  descartou-os  em

seguida, mas a influência da mentalidade revolucionária não pode ser negada.

O conceito de idiota útil abrange, justamente, aqueles  indivíduos que podem se usados para que

seja  promovida  a  revolução,  contudo,  serão  descartados  tão  logo  se  extingua  sua  prestabilidade  aos

anseios revolucionários. Os povos muçulmanos das repúblicas soviéticas foram literalmente usados pelos

bolcheviques, para sua doentia revolução, e descartados quado o mal ascendeu ao poder através daquele

odioso grupo guiado por Vladimir Lenin.

O socialismo é uma praga que nasceu no ocidente, espalhando seu veneno como uma névoa e

contaminando a humanidade com suas mentiras adocicadas, dando origem ao fascismo e ao nacional-

socialismo, sendo todos espécies de movimentos ideológicos revolucionários.

Ao tomar o controle do leste europeu e de países da indochina, bem como, a China e a Coreia do

Norte,  o bloco socialista,  no período da Guerra Fria,  tinha nos muçulmanos,  em especial  o povo do

Afeganistão, um obstáculo considerável, todavia, seu maior oponente era o ocidente, o qual pretendiam

conquistar, destruindo a herança cultural. Assim foi, engenhosamente, implementado o marxismo cultural,

que deixava gradualmente as trincheiras para tomar a consciência dos ocidentais, em preciso corroer os

valores fundantes da sociedade a qual pretendia-se destruir e subjugar.

O relativismo corroera a filosofia, e usou em seu favor o positivismo, que se provou o calcanhar de

aquiles  do  Direito,  a  história  era  reeditada  conforme  os  interesses  revolucionários,  até  mesmo  a

linguagem  tornou-se  alvo  da  relativização  da  verdade,  pois,  corrompendo  a  forma  pela  qual  uma

sociedade se comunica, pode-se distorcer a interação entre os membros de tal grupo, assim, como no

exemplo do genocídio acima, as  palavras perdem seu real significado para servir ás pretensões da elite

revolucionária.

Há ainda um pilar que une o mundo ocidental, sendo talvez o maior obstáculo à intenta criminosa

da revolução. A fé é intimamente ligada a consciência humana e, portanto, impede que o indivíduos deixe

aquilo que tem de mais precioso, que é sua alma, para servir aos anseios tirânicos da elite revolucionária.

Não  por  acaso,  iniciaram-se  perseguições  à  fé  cristã,  base  mais  sólida  do  ocidente,  para

enfraquecer a civilização através  de uma disseminação caluniosa de que a  fé é um instrumento para

escravizar, quando na verdade, é a amalgama do povo.  Além de ataques ao cristianismo, foi também
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inserido o “ovo de cuco” socialista, a teologia da libertação, que pretende curvar os seguidores de Cristo

ao nefasto progressismo, buscando corroer toda a Igreja Católica.

Ao destruir a fé cristã, implodindo-a através da teologia da libertação, atacando-a como meio de

escravizar os povos, ou mesmo, acusando-a de intolerante, os revolucionários buscam substituir a fé em

Deus, que acolherá as almas dos bons em seu paraíso, por uma doentia crença materialista de que os fins

justificam os meios e que  viver o hoje é tudo o que importa. Fazendo dos mais incautos, escravos da

religião do mal, da revolução.

Não se trata  de defender  os eurasianos ou muçulmanos,  longe disso,  mas de constatar  que as

pautas minoritárias são meios de destruir as bases de uma sociedade, de forma que, qualquer povo que

assimile  as  premissas  falsas  e  histéricas  dos  líderes  revolucionários  globalistas,  entregará  as  futuras

gerações ao degredo, legando-lhes o que há de pior na existência humana. Os muçulmanos e eurasianos,

por mais que fossem instrumentos dos globalistas para destruir o ocidente, perceberam que o marxismo

cultural é um veneno que também os consumirá, resistindo às investidas dos representantes das chamadas

minorias.

Por outro lado, o ocidente, engoliu as narrativas revolucionárias, assumindo-se culpado por uma

intolerância que não praticava. Basta ver que o conceito de Estado laico só se estabelece em países de

maioria cristã, posto que, se a maioria for de ateus, o Estado tornar-se-á, na melhor das hipóteses, laicista.

O continente europeu, berço e base da civilização ocidental, que conquistou muito no passado e

defendeu  à  duras  penas  seu  legado,  tornou-se  um  ambiente  tomado  por  homens  fracos,  que,

deliberadamente,  despiram-se  de  seus  valores  e  abandonaram sua  fé,  abraçando  o  materialismo  e  o

relativismo. Permitiram-se pautar por narrativas, cada vez mais, vazias, fazendo mea-culpa mesmo diante
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de acusações caluniosas, abrindo suas casas a indivíduos hostis que não escondem seu desapreço pela

civilização ocidental.

Há tempo a Europa transferiu, pela sua fraqueza, o centro do mundo ocidental para a América,

fazendo dos Estados Unidos o bastião da civilização ocidental, entretanto, tudo indica que o herdeiro dos

vencedores das Guerras Médicas que atualmente estão na América do Norte, estão a seguir os passos dos

europeu, tornando-se cada vez mais fracos e tomados por frivolidades histéricas.

As outrora altivas nações europeias, sucumbiram ao que há de pior na revolução, abandonaram seu

legado em uma lixeira  para se entregar  a  luxúria  prometida pelos revolucionários,  de tal  forma que,

atualmente, os homens de fibra no oeste do velho continente são justamente os imigrantes que desprezam

a civilização ocidental e alimentam-se dos restos deixados pelos antigos europeus, tomando cada vez mais

espaços. A Europa assiste passivamente a sombra do crescente cobrir suas terras, tomando, aos poucos,

tudo aquilo que os antigos gregos deram suas vidas para preservar, permitindo assim que os persas, ainda

que de forma tardia, consigam a vitória que pretendiam há milênios.

Sem fibra moral, rejeitando a sua história e fé, o ocidente jaz à sombra da lua crescente do islã, não

pela força de seu rival, mas por ter se curvado aos ditames da Torre de Marfim, despojando suas armas e

seu brio, o povo do ocidente entrega aos herdeiros de Dario I, sua rendição vexatória, sem brandir uma

espada sequer, pois se tornaram fracos demais para lutar.

No novo mundo,  em que deveria  surgir  uma nova esperança,  observamos  o  narcossocialismo

corromper a América Latina e o globalismo engolfar todo o continente americano. Se não enxergarmos

que precisamos ser fortes como nossos ancestrais  para garantir  a existência de nossa civilização,  em

breve, o oriente reinará sobre o ocidente e seremos um povo desonrado que merecerá toda a desgraça que

se abater.

Que a sombra do crescente não cubra o nosso sol e que nossa própria fraqueza não seja a maior

arma de nossos inimigos. Guardemos a fé!
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A fantasia em lugar da fé

Por Edson Araujo

Como seres humanos temos compondo nossa constituição várias faculdades, sendo elas físicas,

energéticas, mentais e psicológicas. Um exemplo de faculdade física é a força muscular, um exemplo de

faculdade energética é um movimento, já um exemplo de faculdade mental é a inteligência; no campo da

psique podemos apresentar como faculdades a imaginação a fantasia e a fé, Como é próprio do campo

natural tudo é dual, ou seja, tudo pode ser usado para o lado positivo ou negativo, bom ou mau, no caso

das faculdades psicológicas uma delas, a fé, sempre foi utilizada para manipulação dos seres humanos,

vejamos  que  em muitas  seitas  que  outrora  eram chamadas  de  religiões  vemos  essa  faculdade  a  que

chamamos fé, sendo utilizada enormemente em função da manipulação de seus membros.

No  campo  sociopolítico  temos  visto  o  uso  da  fantasia  como  elemento  fundamental  para

estabelecimento de certas ideias, vejamos que existe uma grande diferença entre imaginação fé e fantasia,

basicamente imaginação é um elemento sutil que nos permite materializar o que foi fixado na mente, por

exemplo, posso imaginar um modelo de mesa e depois construí-la, no caso da fé posso fixar em minha

mente a ideia  de Deus pois ambos existem no campo da intuição e da mente,  no caso da fantasia  o

elemento  e  que  se  dirige  o  foco,  foge  à  lógica,  por  exemplo  podemos  pensar  num unicórnio,  mas

sabemos que este animal não existe. Podemos também imaginar o mundo onde tudo é perfeito ou feito de

chocolate  como  pensam  as  crianças,  vejam  que  é  um  elemento  que  é  muito  trabalhado  no  campo

psicológico infantil, é claro que a fantasia não tem apenas um lado negativo, no campo positivo a fantasia
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serve para aliviar as pressões psicológicas como por exemplo a de um parente que falecendo podemos

imaginá-lo  nos  braços  de  Deus  sendo acariciado  sendo cuidado,  sorrindo e  feliz,  isso  nos  alivia  do

sofrimento do luto. Portanto a fantasia tem seu lugar assim como a imaginação, vejamos que em certas

ideologias a que muitas vezes até chamamos equivocadamente de religiões ou ideais políticos, somos

confrontados com ideias que no campo prático jamais existiram e em todas as suas tentativas o resultado

foi  fracasso,  sofrimento  e  destruição,  mas  a  pergunta  que  fica  é:  por  que  apesar  de  resultados  tão

desastrosos e também a inexistência de uma vivência prática, um grande número de pessoas ainda se

dedica a trabalhar em prol de certas ideias que fogem da realidade?

Vamos lembrar como funciona a mente de uma criança, se lançamos a fantasia do bicho papão na

mente de uma criança ela acredita inteiramente no que foi dito.

 Podemos levar nossas lembranças para o nosso período infantil e lembraremos de quantas coisas

acreditávamos e que não faria o menor sentido hoje, no entanto a fantasia tem esse poder, talvez esteja aí

a resposta do porquê tantas pessoas ainda acreditam em ideias que supostamente existiriam se de alguma

maneira fossem executadas no campo prático, porém a verdade é que certas ideologias só dão certo na

mente de pessoas que tem a maturidade de uma criança, pois acreditam no mundo perfeito, acreditam no

mundo de sonhos, assim alguns grupos se utilizam de uma imaturidade muitas vezes provocada para

sustentarem seus projetos de poder; veja que para qualquer pessoa com o mínimo de maturidade percebe

que não faz sentido continuar insistindo na mesma ação esperando um resultado diferente, lembramos que

esta é uma das definições de loucura, então uma pessoa com um nível de maturidade psicológica bem

infantil pode inteiramente acreditar em algo que jamais foi posto em prática e jamais será, mas ela pode

vivenciar isso dentro dela de uma maneira quase real.

Existem grupos de indivíduos com conhecimento profundo da área psicológica do ser humano e se

utilizam desses conhecimentos para manipulação e isso em várias áreas, seja na área política, na área

social, seja na área religiosa, seja na área profissional, seja na área empresarial, seja na área familiar em

quaisquer  que  sejam  as  relações  essas  manipulações  poderão  ser  perfeitamente  aplicadas  se  for

identificado um nível de maturidade infantil suficiente para que a fantasia possa fazer efeito, pois um

adulto consegue identificar facilmente a diferença de uma fantasia para uma imaginação enquanto para

uma criança tudo é realidade, ainda que para um adulto, seja só fantasia.

A grande questão dentro disso tudo é que a vida com sua realidade se impõe, e então as pessoas,

como uma criança que não quer largar o seu brinquedo, briga, chora, faz todo tipo de pirraça para que este

brinquedo não saia de suas mãos, pois a fantasia  impõe que este brinquedo traz para ela uma realidade.

 Já depois de adulto ela mesmo por si só se desinteressa do brinquedo deixando de lado e indo em

direção a ações mais maduras.
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Em um breve processo de observação, notamos que nossa nação passa por um momento em que

fica exposto o quadro de uma enormidade de pessoas que embora tenham a idade de adulto tem uma

estrutura psicológica completamente infantil,  pois continuam acreditando em fantasias e mesmo que a

realidade se imponha, elas continuam como uma criança mimada tentando se manter no seu mundo de

fantasia, por outro lado temos em nossa nação um grupo de adultos que se esforça com as suas virtudes

que os tornam incansáveis  diante  de seus objetivos.  Mas,  nossa nação está  preparada para uma vida

adulta?

Se sim saberemos dentro do próximo cenário que se apresentará, se não, as pessoas continuarão

fantasiando  e  acreditando  em  promessas  que  jamais  se  cumprirão,  mesmo  porque  fogem  da  lógica

econômica, política, social, enfim da realidade.

 Talvez tenha sido este o objetivo de fazer com que a nossa educação fosse tão deturpada e até

mesmo destruída,  mas como a maturidade é um elemento natural,  ela chegará para aqueles que hoje

vivem em seus mundos de fantasias e assim poderão se unir aqueles que já amadureceram para construir

uma nação nova e melhor.

Que Deus abençoe nossa jornada!
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O “amor” venceu. Mas qual amor?

Por Danielly Jesus

Dois foram os slogans utilizados na campanha eleitoral de Lula: o famigerado  “Faz o L” (que,

descaradamente,  foi inspirado no gesto do jogador do Fluminense  German Cano, ao homenagear seu

filho, Lorenzo); e o outro chamado “O amor vencerá”. Vamos nos aprofundar neste.

Durante os quatro anos de Governo Bolsonaro, o discurso da esquerda foi uníssono: “Bolsonaro

dissemina ódio”, “Lutaremos contra o ódio”, “Ninguém solta a mão de ninguém”; discurso este baseado

em falácias, não em fatos concretos, diga-se de passagem. 

Aqueles que afirmam tal absurdo dizem que Bolsonaro dissemina ódio ao defender torturadores,

ao  apresentar  comportamento  misógino,  por  ser  contar  o  ativismo LGBT,  entre  outras  falácias.  Até

poderia dissecar cada um desses tópicos e refutá-los, mas seria, como diz o ditado, “chover no molhado”,

haja vista que muitos já o fizeram antes de mim. Mas, partindo da premissa de que houvesse alguma

verdade nesse discurso, como lutar contra o tal  “discurso de ódio”? A Bíblia explica: “Não se deixem

vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem.” (Romanos 12.21)

Contudo, como já sabemos que esquerda e Bíblia não podem compor a mesma sentença, eles se

utilizam de outros meios para lutar pela  “democracia”.  Antes mesmo da eleição de Bolsonaro, alguns

membros da esquerda já demonstravam seu “amor” por seus desafetos políticos. 

Quem não se lembra do discurso “amoroso” de Mauro Iasi, professor da UFRJ? “Nós sabemos

que você (direita) é nosso inimigo. Mas, considerando que  você, como afirma, é uma pessoa boa, nós

estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma

boa espingarda, uma boa bala, e vamos oferecer depois de uma boa pá, uma boa cova! Com a direita e o

conservadorismo, nenhum diálogo. Luta!” Que lindo, não? 

Ontem, na Copa do Mundo, o jogador Neymar sofreu um entorse no tornozelo e ficará de fora a

primeira fase da competição. A deputada  Gleisi  Hoffmann,  com todo seu amor e carinho, disse:  “Foi

tarde”. Ué, por que isso? Ahhh... Neymar apoiou Bolsonaro nas eleições. 

Vejam como o lado vermelho da força trata aqueles que divergem de sua visão de mundo; e ainda

dizem que o “amor venceu”. Mas qual amor?

A Bíblia trata do que de fato é o amor: 

“O amor é paciente,  o  amor é bondoso. Não inveja,  não se vangloria,  não se orgulha.  Não

maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra

com a injustiça, mas se alegra com a verdade.” (1º Coríntios 13.4-6)
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Ou seja, quem ama de fato nem sempre vai concordar com todas as ideias, porém será cordato; não

irá maltratar o seu próximo por conta de opiniões divergentes. E muito menos desejará a morte alheia.

Mas é aquilo: esquerda e Bíblia não cabem na mesma sentença. 

Contudo, há um tipo de “amor” no qual a ala vermelha da força se encaixa perfeitamente: o que

está descrito na Lei de Thelema. E para quem desconhece, explico.

Em 1904, o bruxo Aleister Crowley foi ao Egito e  consultou-se com o demônio Aiwass, que lhe

ditou o que ficou conhecido como  “Livro da Lei” ou  “Lei de Thelema”,  e que possui duas máximas:

“Faze o que tu queres” e “O amor é sob vontade”.

Mas, que vontade? Aiwass explica:

“A palavra de Pecado é Restrição. Ó homem! Não recuseis tua esposa, se ela o quiser! Ó amante,

se quereis, ide embora! Não há vínculo que possa unir o dividido senão o amor: tudo o mais é uma

maldição.”

Ou seja: é pecado recusar a tua vontade. Se você ama, pode fazer o que quiser. 

Percebam como este conceito de amor, distorcido e egoísta, é que tem permeado nossa sociedade

nos dias atuais, e que também é exercido pela ala da  esquerda que se diz democrática: só demonstro

algum “amor” para quem faz parte  da minha patota;  caso contrário,  minha vontade (“Faze o que tu

queres”)  prevalecerá.  E a vontade poderá ser a de, inclusive, matar. Foi isso que os maiores regimes

ditatoriais (nazismo, fascismo e comunismo) fizeram com seus detratores. No Brasil, não foi o “amor”

que venceu, mas um discurso hipócrita e egoísta que trata como inimigo mortal todo aquele que ousa

pensar de forma diferente. 
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Variedades

Sugestões culturais

Por Edson Araujo

Livro:
Sobre a Ira 

De Ira é um ensaio de Sêneca. O texto define e explica a

ira,  ou  raiva,  dentro  do  contexto  da  filosofia  estoica  e

oferece  conselhos  terapêuticos  sobre  como  prevenir  e

controlar a ira. O ensaio Sobre a Ira é composto por três

livros. O ensaio é dirigido ao irmão mais velho de Sêneca,

Gálio. 

Música:
Also Sprach Zarathustra - Fanfare
Canção de Richard Strauss

          Clique na imagem e ouça
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Filme:

Minority Report - A Nova Lei 

No ano de 2054, há um sistema que permite que

crimes sejam previstos com precisão, o que faz

com que a taxa de assassinatos caia para zero. O

problema começa a acontecer quando o detetive

John  Anderton,  um  dos  principais  agentes  no

combate ao crime, descobre que foi previsto um

assassinato  que  ele  mesmo  irá  cometer,

colocando  em  dúvida  sua  reputação  ou  a

confiabilidade do sistema. 

HINO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Composição: Evaristo Ferreira da Veiga

Já podeis, da Pátria filhos,
Ver contente a mãe gentil;

Já raiou a liberdade
No horizonte do Brasil.

Já raiou a liberdade
No horizonte do Brasil.

Brava gente brasileira!
Longe vá...temor servil:
Ou ficar a pátria livre
Ou morrer pelo Brasil.
Ou ficar a pátria livre
Ou morrer pelo Brasil.

Os grilhões que nos forjava
Da perfídia astuto ardil...

Houve mão mais poderosa:
Zombou deles o Brasil.
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Brava gente brasileira!
Longe vá... temor servil:

Ou ficar a pátria livre
Ou morrer pelo Brasil.

Não temais ímpias falanges,
Que apresentam face hostil;
Vossos peitos, vossos braços

São muralhas do Brasil.

Brava gente brasileira!
Longe vá... temor servil:

Ou ficar a pátria livre
Ou morrer pelo Brasil.

Parabéns, ó brasileiro,
Já, com garbo varonil,

Do universo entre as nações
Resplandece a do Brasil.

Brava gente brasileira!
Longe vá...temor servil:
Ou ficar a pátria livre

Clique na imagem e inscreva-se no canal

Para ajudar a continuarmos com este trabalho, doe qualquer quantia:
PIX: 28.814.886/0001-26
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História de Campos do Jordão

Transcrito por Munique Costa

Imagem:  https://www.cidadeecultura.com/historia-campos-do-jordao/#:~:text=Com%20o%20falecimento%20de%20Ign%C3%A1cio,origem%20ao%20nome
%20da%20cidade  .  

Por ordem real, com o objetivo de transportar o ouro de minas de Itajubá (MG), em 1720, foi

aberto um caminho por Gaspar Vaz, que saía desde o Vale do Rio Sapucaí até Pindamonhangaba (SP).

Apesar  de  o  caminho  Ter  sido  fechado,  Gaspar  Vaz  estabeleceu-se  na  região,  transformando-a  em

importante centro comercial de gado. Em 1771, Inácio Caetano Vieira De Carvalho, também atraído pelos

encantos da região,  resolver aqui se estabelecer.  Em 27 de Setembro de 1790, por meio de carta do

Governador da Capitania de São Paulo, obteve sesmaria. Após 1825, a gleba foi vendida ao Brigadeiro

Manuel Rodrigues Jordão, ficando, o lugar que era denominado “Os Campos”,  conhecido como “Os

Campos do Jordão”.

Em 1874, as terras foram adquiridas por Matheus da Costa Pinto, que fundou o povoado de São

Matheus do Imbiri,  atual Vila Jaguaribe, justa homenagem ao Dr. Domingos Nogueira Jaguaribe, que
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introduziu importantes melhoramentos no povoado, hoje marco da fundação de nossa cidade. No início

deste século, devido ao clima com alto nível de oxigênio, aliado a baixas temperaturas, a região passou a

ser referência no tratamento de tuberculose, criando, a partir de então, diversos sanatórios. A cidade, nesta

época, passou a atrair médicos e pacientes de todo o país, muitos deles políticos influentes e grandes

empresários. Em razão de longos períodos de tratamento que a doença exigia, muitos fixaram residência e

trabalho na cidade, colaborando com o desenvolvimento da região.

Domingos José Nogueira Jaguaribe, médico, político, escritor e fundador do Instituto Histórico e

Geográfico de São Paulo, interessou-se pela região, que já ganhara notoriedade e, em 1891, comprou boa

parte  das  terras  de  Matheus  da  Costa  Pinto.  Então,  dividiu  em  lotes  para  venda,  nos  quais  foram

construídos pensões e hotéis para receberem doentes da tuberculose e do alcoolismo. Em 1918, a vila

passou a ser chamada de Vila do Jaguaribe, em homenagem ao morador que trouxe progressos para o

local. 

Abernéssia, famoso bairro que hoje abriga diversas atrações turísticas, igrejas, lojas e avenidas,

teve início com a vinda de um escocês,  o engenheiro Robert  John Reid,  que,  por volta de 1907, foi

nomeado agrimensor na ação judicial de divisão da Fazenda Natal. Recebeu, como pagamento pelos seus

serviços, uma vasta área de terras na região.
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Em 1915, Vila Nova passou a ser chamada de Vila Abernéssia, nome da chácara em que Reid

viveu, como homenagem ao morador ilustre. O nome Abernéssia foi criado pelo próprio Reid, fazendo

alusão às cidades escocesas Aberdeen e Inverness.  

Vila Abernéssia – 1930     

Pela Lei nº 2.140 de 01/10/1926, Campos do Jordão transformou-se em Estância Hidromineral.

Em 1938, o então interventor federal Adhemar de Barros, encantado com a paradisíaca natureza local,

decidiu construir, além de sua casa de campo, uma sede de veraneio do Governo do Estado, em Campos

do  Jordão.  Depois  de  levantadas  as  paredes  e  coberto  o  “Castelo”,  como  era  chamado  pelo  povo,

permaneceu o prédio fechado por 26 anos. A construção só foi concluída em 1964. Nesse mesmo ano, era

inaugurado o Palácio da Boa Vista,  contando com a presença do Presidente da República,  Marechal

Humberto de Alencar Branco, anfitrionado pelo Governador Adhemar de Barros.

No  período  de  1967  a  1971,  o  Palácio  Boa  Vista  foi  muito  explorado  em eventos  culturais,

principalmente  em  exposições  de  artes  plásticas  brasileiras  da  época  pré-modernista  e  da  fase

compreendida entre 1913 (ano da primeira exposição de Lasar Segall) e 1950, quando a Pinacoteca do

Estado  começou  a  adquirir  obras  de  artistas  modernos,  o  que  significou  a  admissão  oficial  da  arte
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contemporânea  em nosso  País.  Nessa  época  o  palácio  torna-se  Museu  e  Monumento  Público,  sem,

entretanto, perder suas funções de veraneio. 

Em 1969, o então governador Abreu Sodré, por solicitação de seu Secretário da Fazenda, Luiz

Arrobas Martins, cedeu espaço no saguão interno do palácio para apresentações de música erudita. No

ano seguinte, foi criada uma Comissão Organizadora dos Concertos de Inverno de Campos do Jordão,

com a pretensão de promover na cidade programas idênticos aos grandes centros turísticos da Europa e

Estados  Unidos.  Devido  ao  sucesso  desses  eventos  culturais,  que  passaram  a  ser  frequentes,  os

espetáculos exigiam a criação de um espaço mais amplo e independente para abrigar um número cada vez

maior de expectadores. Em 1979 foi inaugurado o Auditório Campos do Jordão, mais tarde denominado

Auditório Cláudio Santoro. O complexo é dotado de 900 confortáveis poltronas numeradas, modernos

sistemas de calefação, iluminação e acústica, além de um palco com capacidade para apresentação de

grandes orquestras. Em 1998, a Secretaria de Estado da Cultura, que administra o auditório, construiu

uma  concha  acústica  para  apresentações  ao  ar  livre  de  música  popular.  O  festival  é  considerado

atualmente um dos mais respeitados concertos de música erudita e de câmara de toda a América Latina.

Por ter característica climáticas e paisagísticas semelhantes a de várias regiões da Europa, Campos

do  Jordão  passou  a  receber  construções  com  arquitetura  típica  dos  alpes  suíços,  espalhadas  por

praticamente todo o seu território. Não é à toa que Campos do Jordão foi batizada carinhosamente de

"Suíça Brasileira". O município tem como principal atividade econômica o turismo e é um dos principais

destinos de inverno do Brasil. 

Brigadeiro Jordão

“Era amigo do Imperador D. Pedro I e fez parte do Governo Provisório. Naquela época, foi incluído entre

os 10 maiores proprietários de terras da Província de São Paulo, chegando a ser diretor do Tesouro da

Província. Alguns historiadores localizam-no no famoso quadro de Pedro Américo, alusivo ao Grito do

Ipiranga,  em  7  de  setembro  de  1822,  quando  este  subia  a  Serra  de  Santos.  Ademais,  o  local  da

Proclamação da Independência do Brasil, no Ipiranga, ficava na Fazenda Palmeiras, de propriedade do

brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão”.

Fontes:   https://www.camposdojordao.tur.br/historia  
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https://www.cidadeecultura.com/historia-campos-do-jordao/#:~:text=Com%20o%20falecimento%20de%20Ign%C3%A1cio,origem%20ao

%20nome%20da%20cidade.
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Caderno Direito nas Escolas

Estado de defesa e estado de sítio

Por Leandro Costa

Por mais que o país busque a existência pacífica e por isso seu ordenamento jurídico é construído

dentro dessa situação de paz, nós já vimos que os Poderes, os Entes Federativos e outras instituições

garantem o funcionamento da Justiça. São reguladas pela Constituição para exercer determinada função,

no caso dos Poderes, as funções típicas e também as atípicas, no caso dos Entes Federativos aquelas de

interesse geral, regional ou local, e ainda, nos demais casos, aquelas funções específicas. 

O Estado não pode ignorar que mesmo a mais pacífica sociedade poderá viver momentos de crise,

para tanto fora criado mecanismo específico, que os grandes autores na área do Direito denominam de

Sistema Constitucional de Crises.

O Sistema Constitucional de Crises é composto pelo Estado de Defesa e pelo Estado de Sítio,

sendo ambos utilizados para a defesa do país ou da sociedade, realizados de forma direta pelas Forças

Armadas e órgãos de Segurança Pública.

Não há como garantir a segurança da Nação e da sociedade sem que haja mecanismos e agentes 

voltados para esse fim, bem como, regras excepcionais para essas determinadas ocorrências.

Em alguns casos, seja uma perturbação da ordem, uma calamidade ou mesmo uma declaração de 

guerra, é normal que alguns direitos, mesmo que fundamentais, venham a ser suprimidos diante daquela 

situação excepcional.

Num exemplo, como seria possível garantir o acesso à educação em um país em guerra, ou 

mesmo, em uma situação de extrema calamidade?

Por óbvio que o direito de propriedade de uma determinada pessoa pode ser desconsiderado no 

caso de uma calamidade para garantir a sobrevivência de uma maioria, nesse caso, cabe ao Governo, 

através das Forças Armadas e de segurança verificar a necessidade de suprimir o direito para a garantia de

um bem maior, sem, contudo, permitir que o caos se instaure no país ou naquela determinada situação.

Para isso, duas medidas especiais foram criadas o Estado de Defesa e o Estado de Sítio sendo o 

segundo de maior gravidade. Em ambos os casos deve haver comprovada necessidade, serem decretados 

da forma exigida em lei, e ainda, ser observado à condição e a temporariedade da duração dos mesmos.

Senão houver comprovada necessidade, estamos diante de uma hipótese de arbitrariedade de um 

governante, o que pode ser definido como golpe de Estado. Não atentando para exigências legais será 
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considerado, na melhor das hipóteses, como abuso de autoridade, uma vez que há uma exigência formal 

para decretação.

De forma que, se não for respeitada a temporariedade estaríamos diante da imposição de uma 

ditadura, pois o estado de defesa ou de sítio, irá se perpetuar enquanto for à vontade do governante.

O estado de defesa só pode ser decretado pelo Presidente da República, nos casos de preservação 

ou para restabelecer a ordem pública e a paz social, quando ocorrer grave instabilidade institucional ou 

em calamidades de grandes proporções, sendo restrito a locais determinados.

Poderão ocorrer algumas restrições de direitos, tais como, direito a reunião, sigilo de 

correspondência, comunicação telefônica, prisão sem ordem judicial e sem estado de flagrância, e no caso

de calamidade, a ocupação e o uso de bens pelo governo.

O  estado  de  defesa  deverá  ser  decretado  por  um  período  máximo  de  30  dias,  podendo  ser

prorrogado uma única vez por igual período.

O  estado  de  sítio,  modalidade  mais  grave  do  Sistema  Constitucional  de  Crise,  só  pode  ser

decretado pelo Presidente depois de ouvido o Conselho da República e o Conselho Nacional, e autorizado

pela maioria absoluta do Congresso Nacional.

O estado de sítio não poderá ser decretado por período superior a 30 dias, podendo ser prorrogado

por igual período, entretanto, de forma ilimitada. Enquanto durar a situação que deu causa ao estado de

sítio será prorrogado o prazo.

Deve ser decretado estado de sítio em casos de comoção grave de repercussão nacional, pois as

questões restritas a determinado local são objeto da medida menos gravosa. Em casos comprovados de

que o estado de defesa foi considerado ineficaz, hipótese em que o estado de sítio virá substituir a medida

mais branda que não solucionou o problema. Na declaração de guerra ou resposta a agressão armada

estrangeira, seria a garantia da soberania em face da nação agressora.

Algumas medidas impostas são mais graves que no estado de defesa, tais como, busca e apreensão

em domicílio, requisição de bens, intervenção nas empresas de serviço público e restrições até a liberdade

de imprensa.

 Fonte: Livro Direito nas Escolas – Noções de Direito Constitucional para alunos do ensino médio
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