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“Só A Verdade Vos Libertará” 

 
 A sua felicidade, Leitor/ Leitora, a sua liberdade e até mesmo a sua própria vida 
podem depender do conhecimento que tiver deste livro e da sua reacção pró-activa ao seu 
conteúdo.  
 Todos nós precisamos de conhecer a verdade sobre a situação em que vivemos. Este 
livro usa de uma corajosa visão dos factos tal como eles são na realidade, sem se preocupar 
com o que os nossos receios e preconceitos nos podem induzir a querer acreditar.  
 Exaustivamente investigada e documentada, esta obra impugnará ilusões tão bem 
recebidas por tanta gente – ilusões só recentemente formadas e alimentadas, dia após dia, 
pelas mentiras dos meios de comunicação social, e outras que, sendo profundamente 
arreigadas, foram cultivadas desde a primeira juventude na forma de “lendas urbanas” que 
os nossos sistemas educativos vieram reforçar.  
 A sua reacção aos factos apresentados poderá ser de raiva, frustração ou 
incredulidade (…) mas não ponha o livro de parte antes de o ler todo, e de comprovar as 
referências de quaisquer afirmações que lhe pareçam discutíveis.  
 É claro – a partir dos factos que apresentamos nesta obra e que são pouco 
conhecidos – que estamos à beira da IIIª Guerra Mundial. Aproxima-se rapidamente outra 
Grande Guerra, a não ser que a Humanidade se desvie do seu rumo.  
 Mas há uma solução para a ameaça da guerra nuclear, uma ÚNICA solução. E é 
verdadeira. Não tem quaisquer custos em dinheiro ou em vidas; temos, no entanto, a 
garantia de que é totalmente eficaz.   
 Todos nós precisamos de acordar JÁ, antes que seja tarde demais. O Leitor/ a 
Leitora DEVE ler este livro e fazer-se parte da solução. Nada mais dará resultado, e 
temos de agir de imediato! 
 
 

SÓ ELA NOS PODE VALER! 
 
 A 13 de Julho de 1917, a Santíssima Virgem Maria apareceu a três pastorinhos em 
Fátima (Portugal), e anunciou que o Mundo seria castigado pelos seus pecados por meio de 
guerras, fome e outros castigos. Para impedir que tais coisas aconteçam – disse-lhes Ela – 
precisamos da intercessão de Nossa Senhora e da Sua intervenção.  
 
 Explicou então Nossa Senhora de Fátima que precisamos de rezar o Terço todos os 
dias:  
 

“Quero que continuem a rezar o Terço todos os dias, em honra de Nossa 
Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra, 

porque só Ela vos poderá valer.” 
 

 A 13 de Outubro de 1917 (a última das seis aparições da Santíssima Virgem em 
Fátima), Ela identificou-se por esta mesma invocação: “-Sou a Senhora do Rosário.” 
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POR QUE RAZÃO A MENSAGEM DE FÁTIMA 
 É NECESSARIA HOJE? 

 
 Como Católicos fiéis a Jesus Cristo e à Lei do Evangelho – cuja primeira lei é a 
Caridade, que “se alegra com a Verdade” – devemos procurar, acreditar, promover e 
defender a Verdade.  
 Estamos hoje inteiramente rodeados por quem nos queira enganar. Nestes tempos 
enganadores (que bem poderiam ser os tempos profetizados nas Sagradas Escrituras, em 
que mesmo os eleitos seriam enganados, se tal fosse possível), precisamos de fixar o nosso 
olhar na Mensagem profética de Fátima, que foi aprovada pela Santa Igreja.  
 Embora as profecias de Fátima nos tenham sido transmitidas no Século XX, 
devemos tê-las ainda hoje no mais alto apreço. Tal como o Papa Bento XVI afirmou a 13 
de Maio de 2010, “Engana-se a si mesmo quem pensa que a missão profética de Fátima 
está concluída.” 
 O propósito de uma profecia é recordar-nos e guiar-nos a nós, Fiéis, quanto ao que 
devemos fazer presentemente para salvarmos a nossa alma. A revelação profética da 
Mensagem de Fátima é o remédio para o enorme número de almas que estão a perecer nos 
nossos tempos (tal como Nossa Senhora de Fátima deu a conhecer), e para a ameaça 
emergente de uma guerra nuclear.  
 Basta estar alerta para os perigos que este livro pormenoriza, para nos darmos conta 
de que nenhum esforço meramente humano pode mudar o nosso rumo actual. No entanto, 
Nossa Senhora deu-nos um meio sobrenatural de o fazermos. Devemos, pois, implementar 
os meios que Ela nos deu e que, tal como prometeu, salvarão muitas vidas e almas, daí 
advindo também que um extenso período de paz será concedido a toda a Humanidade.  
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 Ao que parece, a partir dos danos infligidos nos painéis do cockpit, foi um avião de 
combate militar que disparou directamente sobre o piloto da aeronave MH-17 da Malaysian 
Airlines, com uma metralhadora de calibre 0.30. Alex Lantier, jornalista de OpEdNews, 
afirma que esta descoberta é “uma poderosa acusação não só contra o Governo Ucraniano, 
mas também contra Washington, Berlim e os seus aliados Europeus. (…) Estas potências 
estão agora acusadas não só de fomentarem um confronto militar e político contra a Rússia na 
sua fronteira com a Ucrânia, por causa do despenhamento do MH17 – o que ameaça explodir 
numa guerra nuclear – mas também de provocarem esse mesmo confronto, devido ao 
assassinato a sangue frio das 298 pessoas que iam a bordo do MH17.”  
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DEDICATÓRIA 
 

“Paz na terra aos homens de boa vontade” 
 

Este livro é dedicado ao Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria, Cuja 
promessa de paz mundial nos dá tão grande esperança: “-Por fim, o Meu Imaculado 
Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-Me-á a Rússia, que se converterá, e será 
concedido ao mundo algum tempo de paz.” 

 
Este livro é também dedicado a todos os homens de boa vontade que estão dispostos 

a defender, abraçar e promover a verdade da Mensagem de Nossa Senhora de Fátima, e que 
estão dispostos a pensar “fora do enquadramento” criado pelos principais meios de 
comunicação social, no que respeita à actual situação geopolítica.  

 
Este livro é dedicado especialmente àquelas almas corajosas que estão dispostas não 

só a encarar a verdade da situação em que vivemos, mas também a trabalhar, a orar e a 
sacrificar-se para que se realize essa paz que Nossa Senhora de Fátima anunciou para toda a 
Humanidade, fazendo tudo o que puderem para implementar o Seu plano para a paz – o 
único plano que deterá todas a guerras, o único plano que deterá a profecia – que, de outro 
modo, será certa e que está, claramente, cada vez mais próxima – de que, como a Senhora 
anunciou, “várias nações serão aniquiladas.” 
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INTRODUÇÃO 
 
 “Eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela: 
ela te esmagará a cabeça enquanto tu tentarás atingir-lhe o calcanhar.” (Gen. 3:15)  
 

Prezado Leitor:  
Saiba que tem nas suas mãos um livro importante.  

 E é importante, porquê? Todos nós precisamos de dar um passo atrás e analisar a 
situação do mundo actual num contexto mais amplo do que aquele que as notícias diárias 
nos podem dar. Precisamos de ter consciência de que estamos à beira do que poderá ser o 
desastre final para a maioria da Humanidade.  
 Estamos a aproximar-nos de uma GRANDE guerra – infelizmente, uma guerra 
desejada não só pelo Demónio, senão mesmo pelos homens poderosos que dirigem os 
assuntos mundiais (na medida em que Deus o permite), e que, tal como o Demónio, 
prevêem a escravidão da Humanidade sob uma Nova Ordem Mundial.  
 Não é por acaso que a situação no Mundo continua a piorar. As crises continuam 
claramente a aparecer-se e continuarão a aumentar face às acções premeditadas das 
potências do Mundo. 
 Repare na cruel destruição recente (a 17 de Julho de 2014) do avião MH-17 da 
Malaysian Airlines que sobrevoava a Ucrânia. As forças armadas de alguma nação – 
qualquer que tenha sido – foram responsáveis por tão terríveis assassínios. Alguma nação – 
qualquer nação que seja – quer elevar a um nível mais alto o conflito entre a Rússia e o 
Ocidente a propósito da Crimeia e dos Russos étnicos da Ucrânia Oriental.  
 Repare também no facto (que The Fatima Crusader referiu no Nº109, na página 45) 
de, nas manifestações na Praça Maidan de Kiev (em Fevereiro de 2014), atiradores furtivos 
colocados em cima dos edifícios terem disparado para ambos os lados – tanto contra a 
polícia como contra os manifestantes – intensificando o conflito deliberadamente.  
 O Mundo está a ser conduzido intencionalmente em direcção a mais e maiores 
conflitos e a mais e maiores guerras.  
 Não é uma questão de teorias extravagantes ou de uma falta de fundamento a dizer 
isto – é um facto reconhecido e admitido oficialmente. Em décadas recentes, os 
governantes do mundo repetidas vezes têm feito planos belicistas e usado os meios de 
comunicação social para estimular um apetite popular para a guerra, enganando mesmo o 
público sobre o motivo para essa guerra, pois bem sabiam que não havia fundamentos 
legítimos para tal.  
 Como o Leitor/ a Leitora verá na Iª Parte, Capítulo 2 deste livro, muitos factos 
condenatórios deste tipo saíram à luz recentemente devido a terem-se tornado públicos 
alguns documentos oficiais secretos do Governo Americano. Vemos um panorama 
chocante que emergiu dos factos agora tornados públicos no que diz respeito à Operação 
Northwoods em 1962 e ao Incidente do Golfo de Tonkin em Agosto de 1964 (que foi 
utilizado para precipitar a participação directa Americana na Guerra de Vietname), assim 
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como do Recorde do Congresso Americano (na Resolução 625 da Câmara em 2007) no que 
o Presidente Bush fora censurado pelas suas falsas acusações contra Saddam Hussein (que 
conduziram à Guerra no Iraque).  
 A próxima Grande Guerra, porém, como o Leitor lerá neste livro, poderia ser mais 
assoladora para o Mundo inteiro do que qualquer coisa que a raça humana tenha alguma 
vez suportado – e mais terrível ainda do que qualquer um de nós pudéssemos imaginar.  
 No momento da redacção deste livro, os eventos continuam a desenvolver-se no que 
diz respeito ao despenhamento do voo MH-17 da Malaysian Airlines. Andrei Karaulov, um 
preeminente jornalista Russo, num recente programa de TV do canal 5 de Moscovo – “O 
Momento da Verdade” – afirma revelar ainda mais pormenores sobre os autores deste 
crime, inclusive o nome do homem que “disparou” sobre aquelas 298 vidas inocentes. 
Quatro aviões de combate Ucranianos com números de cauda 06, 07, 08 e 33 da 
Esquadrilha 229 – afirma Karaulov – interceptaram a aeronave de passageiros. O Tenente 
Coronel Dmitro Jakazuz pilotando um SU-25 com número de cauda 08, abateu o Boeing 
777 e, a partir desse dia, fugiu a esconder-se nos Emirados Árabes Unidos.  
 Na ausência de uma investigação do desastre verdadeiramente adequada e exaustiva 
assim como de uma publicação transparente das provas – particularmente dos dados das 
caixas negras, de todas as gravações da torre de controle de Kiev desse dia e de todas as 
imagens-satélite americanas do voo MH-17 – escutaremos apenas o palavreado de 
acusações e contra-acusações. Mas no entretanto a Rússia é demonizada e castigada pelo 
Ocidente como se se tivesse provado que é culpada deste terrível crime de guerra.  
 Outra tendência do Ocidente que se descreve neste livro, é o crescimento contínuo 
da militarização dos países da NATO fronteiriças com a Rússia, inclusive a construção de 
instalações de mísseis anti-balísticos. Embora alegadamente defensoras por natureza, estas 
instalações, em efeito, são vistas pela Rússia como uma ameaça intolerável. Os mesmos 
mísseis conservados nestas instalações que podem ser usados como interceptores 
defensores, também podem ser usados num ataque de primeira ofensiva contra a Rússia, a 
lançarem uma carga explosiva nuclear de curto alcance e praticamente imparável para 
dentro do coração da Rússia.  
 As coisas não podem seguir assim indefinidamente. O Mundo inteiro está à beira de 
um acontecimento de suma importância, seja para bem ou para mau – quer o prometido 
Triunfo do Imaculado Coração de Maria, quer o descenso final à IIIª Guerra Mundial. 
Estamos muito próximo do final do nosso rumo, de uma maneira ou outra.  
 É preciso que falemos com clareza, e insistamos numa investigação imparcial, 
completa e exaustiva a respeito do mais recente casus belli (provocação para a guerra) – o 
assassinato deliberado de 298 passageiros na destruição do avião MH-17 da Malaysian 
Airlines. O público tem direito de conhecer todos os factos.  
 Agradeço ao meu amigo James Hanisch por organizar os factos e no-los apresentar 
de um modo que nos permite ver claramente aquilo que as distorções e omissões dos 
principais meios de comunicação social têm obscurecido.  
 Devemos agir agora e depressa para honrar os pedidos de Nossa Senhora de Fátima 
(veja-se a IIª Parte). A obediência à Mensagem de Fátima é a nossa única esperança e única 
solução. Sobretudo, o que é preciso é a obediência do Papa e dos Bispos ao mandato Divino 
de consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria na maneira solene e pública 
especificada por Nossa Senhora de Fátima. O nosso tempo esgota-se.  
 Nosso Senhor espera de nós que façamos a nossa parte, agindo em prol do honor de 
Nossa Senhora e pela nossa própria auto-conservação a usar da influência moral do estado, 
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seja o que for, que temos na vida, assim como as nossas orações, a fim de que o Papa seja 
movido a cumprir este acto de obediência.  
 Devemos também rezar o nosso Santo Terço todos os dias, a pedir a protecção de 
Nossa Senhora sobre as nossas famílias, os nossos bairros e paróquias, sobre os nossos 
amigos e colegas, cidades e nações inteiras. Devemos insistir em que o Papa e os Bispos da 
Igreja Católica obedeçam Nossa Senhora de Fátima, antes que seja tarde demais para todos 
nós.  
 

Padre Nicholas Gruner, B. Com. S.T.L., S.T.D. (Cand.) 
The Fatima Center, 8 de Dezembro de 2014 
Festa da Imaculada Conceição 
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Iª Parte: 

O Perigo Iminente da IIIª Guerra Mundial 
 
 

 
 As vítimas assassinadas a bordo do voo 17 (MH-17) de Malaysian Airlines na Ucrânia 
Oriental a 17 de Julho de 2014 poderiam ter sofrido uma aterradora queda acentuada 
semelhante à que foi experimentada pelos passageiros a bordo do voo 182 de Southwest 
Airlines em Setembro de 1978 (veja-se a foto acima). A grande diferença entre os dois 
desastres é que o despenhamento do MH-17 não foi um acidente: pelo contrário, ele foi 
deliberadamente abatido. Sobre o solo de que nação se realizará o próximo acontecimento 
espoletador de guerra?     
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CAPÍTULO 1 ~ Será o Primeiro Acto da Terceira Guerra Mundial? 
O Massacre de 298 Pessoas 

 

 
A 17 de Julho de 2014, foi abatido um avião civil de passageiros próximo da fronteira entre 

a Ucrânia e a Rússia. Com esta acção, foram assassinadas duzentas e noventa e oito pessoas. 
Teria o ataque ao MH-17 da Malaysian Airlines a intenção de fazer com que o conflito na 

Ucrânia entrasse numa escalada até desencadear a guerra entre os poderes da NATO e a Rússia? 
Há quem acredite que tanto o Presidente Obama e o Secretário de Estado John Kerry como o 
Primeiro Ministro Britânico David Cameron estão determinados a usar o incidente com esse fim.    

No dia a seguir ao incidente, o Presidente Obama fez uma alocução em que acusava, como 
responsáveis pelo ataque, os separatistas da Ucrânia que são “apoiados pela Rússia”, acentuando 
repetidamente a imputação da responsabilidade ao Presidente Putin neste caso, por ele apoiar os 
separatistas.1 Seguiu-se-lhe John Kerry, que insistiu na ideia: “A Rússia está a apoiar estes 

                                                           
1  Cf. “Transcript: President Obama’s July 18 Statement on Ukraine and Gaza” (Transcrição: Pronunciamento do 

Presidente Obama, a 18 de Julho, sobre a Ucrânia e a Faixa de Gaza,” The Washington Post, 
http://www.washingtonpost.com/politics/transcript-obamas-statement-on-ukraine-and-
gaza/2014/07/18/a3224560-0e8c-11e4-8c9a-923ecc0c7d23_story.html  

 

Os mísseis BUK-M1 são capazes 
de atingir alvos em voo a uma 
altitude de 22 km (72.000 pés) — 
mais do dobro da altura a que 
voava o avião da Malásia que foi 
abatido.  
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separatistas. A Rússia está a armar estes separatistas. A Rússia está a treinar estes 
separatistas…”;2 e David Cameron, Primeiro-Ministro Britânico, chamou a tal calamidade “um 
ultraje arquitetado em Moscovo.”3  

Mas enquanto, por um lado, estes porta-vozes ocidentais de alto nível são rápidos a alegar 
terem sido os separatistas ucranianos pró-russos que abateram o avião com um míssil BUK terra-
ar fornecido pela própria Rússia, por outro lado, fazem poucas diligências para apresentar provas 
credíveis daquilo que afirmam. William Engdahl, da Veterans Today, relata:  

  
“A maior parte dos argumentos da Administração Obama sobre quem terá 

sido o responsável pelo despenhamento do MH17 deriva de afirmações feitas por 
membros do governo de Kiev. ... Apenas algumas horas depois de ter sido 
noticiado o despenhamento do avião, os Serviços Secretos da Ucrânia divulgavam 
aquilo que afirmavam ser a ‘prova’ de que o MH17 fora abatido por separatistas 
treinados pelos Russos, ‘militantes do grupo Bes’ que usaram um míssil russo anti-
aéreo sob ordens directas da Rússia. ... 

“Todas estas provas ‘evidentes’ de Kiev mostradas no YouTube 
desvaneceram-se rapidamente, quando diligentes investigadores da tecnologia da 
internet descobriram que a hora/data estampadas no vídeo mostravam que o 
mesmo tinha sido posto online no dia 16-07-2014 às 19:10 [7:10 pm] hora de Kiev 
— ou seja, exactamente um dia ANTES do despenhamento do MH17. … 

“Em conferência de imprensa a 21 de Julho em Washington, foi perguntado a 
Marie Harf, porta-voz para a imprensa de Victoria Nuland, Secretária-Assistente 
do Departamento de Estado dos E.U.A., por que razão – tendo o Secretário de 
Estado John Kerry e o governo dos Estados Unidos provas ‘irrefutáveis’ de um 
envolvimento de Russos e de rebeldes no caso do MH17 – eles se recusavam a 
tornar público esse facto? ...Marie Harf referiu só de passagem as afirmações de 
Kerry a 20 de Julho, dizendo que ‘a nossa conclusão é que foi disparado um SA-11 
do território controlado pelos separatistas apoiados pela Rússia.’ 

“Novamente pressionada a fornecer provas, ela respondeu que ‘vimo-lo 
depois nos meios de comunicação social, vimos vídeos, vimos fotos de separatistas 
pró-Rússia gabando-se de terem derrubado um avião…’ Não explicou, todavia, 
como teria ela visto uma fotografia falante! 

“Passado um dia, a 22 de Julho, a CNN (fiel porta-voz do Departamento de 
Estado) anunciava que o Governo dos Estados Unidos publicara agora umas 

                                                           
2 “Rebels Were Given Anti-Aircraft Missile Training in RUSSIA, Claims Kerry As Pentagon Intelligence 

Reveals 150 Tanks, Missile Launchers and Armoured Vehicles Crossed into Ukraine Days Before Disaster,” 
(Rebeldes Receberam Treino Sobre Mísseis Anti-Aéreos na RÚSSIA, Afirma Kerry, Enquanto Serviços 
Secretos do Pentágono Revelam Que 150 Tanques, Lança-Mísseis e Veículos Blindados Atravessaram Rumo À 
Ucrânia Dias Antes da Catástrofe), Associated Press e Daily Mail Reporter, 20 de Julho de 2014; 
http://www.dailymail.co.uk/news/artigo-2699235/US-outlines-case-against-Russia-downed-plane.html  

 
3  “David Cameron: This Is an Outrage Made in Moscow…” (Isto é um Ultraje arquitetado em Moscovo...), The 

Sunday Times, 20 de Julho de 2014,; 
http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/world_news/Ukraine/artigo1436658.ece  
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provas obtidas por satélite. Era [um] desenho4..., que qualquer iniciado em foto-
paint poderia ter feito, que não mostrava nada que pudesse servir como prova, em 
qualquer inquérito de provas independente. 

“Uma vez que isto também não conseguiu persuadir quem tinha dúvidas, a 
Administração Obama entrou num frenético modo de ‘controle de danos’. Assim, 
no dia 22 de Julho, às 17:57 [ou seja, 5:57pm] hora de Washington, decidiu 
organizar uma conferência de imprensa anónima... [na qual] admitiu que ‘os 
E.U.A. não tinham nenhuma prova directa de que o míssil usado para abater o 
jacto de passageiros viesse da Rússia.’ Acrescentou ainda que não sabia se 
quaisquer operativos russos teriam estado presentes ou não no lançamento do 
míssil, e que ‘não tinha a certeza’ de que a tripulação encarregada do míssil tivesse 
recebido treino na Rússia. Quanto a quem disparou o míssil, a Administração 
Obama afirmou: ‘Nós não sabemos qual o nome, não sabemos qual a patente, e 
nem sequer estamos 100% certos de qual seja a nacionalidade…’”5 

 

Outros, pelo contrário, acreditam que os separatistas nada tiveram a ver com o incidente — 
mais ainda, que os separatistas não têm qualquer sistema lança-mísseis BUK nem muito menos 
pessoal treinado no seu uso.  

No entanto, é sabido que a milícia ucraniana possui mísseis BUK. 
Muito significativo também é o facto de, por alguma razão desconhecida, ter o MH-17 

desviado a sua rota 14 km do corredor internacional de aviação civil ao aproximar-se de 
Donetsk, sobrevoando directamente a área de conflito entre as forças ucraniana e separatista. 

A Rússia Responde 
A Rússia respondeu às acusações sobre o seu alegado envolvimento no ataque, com uma 

conferência de imprensa no dia 21 de Julho, na qual o Ministério da Defesa Russo divulgou 
dados pertinentes dos seus Serviços Secretos militares. Falando de Moscovo, o Tenente-General 
Andrei Kartapolov (chefe do Directório Russo do Pessoal Geral de Operações) começou por 
fazer a seguinte pergunta: Porque estaria o avião a voar sobre aquela zona de combate? — Seria 
devido a um erro de navegação, ou teria o piloto sido direccionado para essa rota pelo Controle 
de Tráfego Aéreo Ucraniano? Nós havemos de ter a resposta para estas questões críticas – 
acrescentou ele – quando em breve surgirem as verdadeiras provas sobre este assunto, das 
gravações da caixa negra e das comunicações do controle de tráfego aéreo. 

Kartapolov também apresentou uma série de fotos, captadas por satélite, de baterias de 
mísseis anti-aéreos BUK da Ucrânia, demonstrando que as forças ucranianas oficiais tinham 
posicionado um lança-mísseis BUK na região de Donetsk no dia do despenhamento. Qual seria o 

                                                           
4  Veja-se o gráfico in Tyler Durden, “US Government Releases Alleged Evidence of MH17 Missile Trajectory” 

(Governo dos Estados Unidos Divulga Alegada Evidência da Trajectória do Míssil na direcção do MH17), 22 
de Julho de 2014; http://www.zerohedge.com/news/2014-07-22/us-government-releases-alleged-evidence-
mh17-missile-trajectory  

 
5  F. William Engdahl, “NEO – Another Journalist Exposes MH17 False Flag”, (NEO - Outro Jornalista Expõe 

Falsa Bandeira do MH17,” Veterans Today: Military and Foreign Affairs Journal,  (Revista Militar e de 
Negócios Estrangeiros), 21 de Agosto de 2014; http://www.veteranstoday.com/2014/08/21/neo-another-
journalist-exposes-mh17-false-flag/  
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propósito – perguntava Kartapolov – de posicionar perto de Donetsk um grupo tão grande de 
sistemas de defesa aérea?   

 
“No dia em que o avião da Malaysian Airlines se despenhou, as forças 

militares ucranianas tinham posicionado um grupo de armas de defesa aérea, 
formado por 3 ou 4 baterias de mísseis BUK-M1 perto de Donetsk.  … Com que 
propósito e contra quem estariam posicionados esses sistemas de mísseis? Como é 
sabido, as milícias dos [separatistas] não possuem aviação.”6  

 

 

 
E mais: veio a confirmar-se que esses sistemas de mísseis estiveram activos no dia da 

catástrofe, pois a radiação do Kupol, componente do radar, foi detectado pelos militares russos 
emanando de Styla (aldeia situada a 30 km a Sul de Donetsk).7   

 
Buracos de Balas de Metralhadora 

 
Mas teria sido realmente um míssil terra-ar que fez com que o avião se despenhasse? 
                                                           

6  Citado in Tyler Durden, “Russia Says Has Photos Of Ukraine Deploying BUK Missiles In East, Radar Proof 
Of Warplanes In MH17 Vicinity” (Rússia Diz Ter Fotos da Ucrânia a Posicionar Mísseis BUK no Leste, Radar 
Prova Existência de Aviões de Guerra na Proximidade do MH17), 21 de Julho de 2014, Zero Hedge; 
http://www.zerohedge.com/news/2014-07-21/russia-says-has-fotos-ukraine-deploying-buk-missiles-east-rader-
proof-warplanes-mh1 Veja-se a conferência de imprensa com dobragem em Inglês in RT   
http://rt.com/news/174412-malaysia-plane-russia-ukraine/  

  
7  Pete Papaherakles, “Who Really Shot Down Malaysian Flight MH17” (Quem Terá Realmente Abatido o Avião 

MH17 da Malaysian Airlines?) American Free Press, N.º 34, p. 14, 25 de Agosto de 2014; 
http://americanfreepress.net/?p=19132  

 

O radar BUK M1 permite detectar 
e reconhecer alvos em voo a uma 
distância de mais de 160 km. Além 
de fornecer dados de orientação a 
mísseis BUK, este sistema de radar é 
também comummente usado para 
assistência a jactos de combate, 
isolados ou em grupo, em operações 
de Superioridade Aérea e de 
emboscada. Fontes dos Serviços 
Secretos Russos detectaram radiação 
de um BUK activo perto de Donetsk, 
no dia do ataque ao voo da 
Malaysian Airlines. 
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Kartapolov afirmou que os radares russos detectaram outro avião naquela área − um jacto 
militar, um caça ucraniano SU-25, cuja presença foi confirmada por um vídeo gravado pelo 
Centro Regional de Controle de Tráfego Aéreo Russo, em Rostov. Este segundo avião executou 
uma ascensão rápida em direcção ao avião da Malásia, aproximando-se dele até uma distância de 
uns 3 a 5 km no momento em que ele foi atingido. Depois, o caça voou em círculo sobre o local 
do despenhamento durante cerca de 4 minutos. 

“[Nós] gostaríamos de ter uma explicação sobre qual o motivo que levaria um jacto militar a 
voar utilizando um corredor de aviação civil, quase ao mesmo tempo e ao mesmo nível de um 
avião de passageiros” – salientou Kartapolov. 

A presença do caça a jacto (ou jactos?) ucraniano foi confirmado numa reportagem da BBC, 
citando múltiplas testemunhas oculares que indicaram especificamente que um avião militar 
voava ao lado do MH-17 da Malaysian Airlines no preciso momento em que ele foi atingido. 
Escreve a Correspondente Olga Ivshina: 

 
“Os habitantes das aldeias vizinhas têm a certeza absoluta de terem visto 

aviões militares no céu, pouco antes da catástrofe. Segundo afirmam, foram os 
aviões a jacto que abateram o Boeing. 

 
“Testemunha ocular N.º 1: Houve duas explosões no ar. E foi por isso que ele 

se partiu aos bocados. Foi assim que ele se partiu. E [os fragmentos] explodiram 
cada um para seu lado, assim, para os lados. E quando … 

 
“Testemunha ocular N.º 2: … E havia outro avião, um avião militar, ao pé 

dele. Toda a gente o viu.  
   
“Testemunha ocular N.º 1: Era, era. Ia a voar por baixo dele, porque se podia 

ver bem. Ele avançava mais abaixo, por baixo do avião civil.   
 
“Testemunha ocular N.º 3: Houve estrondos de explosões. Mas eram no céu. 

Vinham do céu. Então, este avião deu uma reviravolta de repente, assim. Mudou 
de trajectória e virou para aquela direcção. [indicando a direcção com as mãos].”8 

 

O relatório emitido pela União Russa de Engenheiros fez-se eco das dúvidas de Kartapolov 
sobre se teria sido realmente um míssil BUK a abater o avião de passageiros. Quando se lançam 
esses mísseis – fez notar a União de Engenheiros – toda a gente, num raio de 7-10 km, fica a 
saber o que se passou. Tanto o lançamento como o voo do míssil são acompanhados por grandes 
ruídos, e o voo do míssil observa-se facilmente, por ficar visível o rasto de combustão. São sinais 
impossíveis de esconder; no entanto, ninguém, naquela região tão povoada, contou ter visto ou 
ouvido nenhuma destas coisas. O relatório dos Engenheiros afirma: 

                                                           
8 Olga Ivshina, “The Catastrophe of MH17: BBC in the Search of the ‘BUK’”, (A Catástrofe do MH17: A BBC 

em Busca do ‘BUK), 23 de Julho de 2014, Serviço Russo da BBC, facultada por Global Research News, 27 de 
Julho de 2014, “Deleted BBC Report. ‘Ukrainian Fighter Jet Shot Down MH17’, Donetsk Eyewitnesses”, 
(Anulado Relatório da BBC. ‘Caça a Jacto Ucraniano Abateu o MH17,’ dizem Testemunhas Visuais de 
Donetsk”; http://www.globalresearch.ca/deleted-bbc-report-ukrainian-fighter-jet-shot-down-mhi7-donetsk-
eyewitnesses/5393631  
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“A narrativa detalhando o uso do míssil BUK M1 [no ataque ao MH-17] 

contém, na opinião dos nossos peritos, certo número de factos que a deixam aberta 
à dúvida como relato preciso dos acontecimentos. …. [O] lançamento de um míssil 
BUK M1 é acompanhado pelos seguintes efeitos áudio-visuais significativos: Há 
uma enorme explosão no local do lançamento, …[produzindo] muito barulho, 
tanto do lançamento em si como durante o voo do míssil.  … Há um rasto de vapor 
deixado pelo míssil, que resulta da queima de combustível durante o voo. … O 
rasto de um lançamento estende-se às nuvens e permanecerá no ar mais de 10 
minutos. O ruído do lançamento é audível para qualquer pessoa, dentro de um raio 
de 7-10 km do local de lançamento, …[ e o rasto branco do míssil] seria visível a 
todos os que estivessem dentro de um raio de 10 km do local do lançamento desse 
míssil.   … 

“O avião foi abatido em plena luz do dia, numa área altamente povoada, não 
só na presença dos participantes militares que seguiam a situação no céu, mas 
também de jornalistas, que estavam munidos de máquinas fotográficas, bem como 
das pessoas que habitavam nessa zona, que também se muniram de telemóveis e de 
câmaras. Deve também fazer-se aqui notar que não era só uma pessoa, mas sim um 
esquadrão militar, pelo menos, que haveria de estar presente no lançamento de um 
míssil BUK M1, e que isso tornaria impossível o seu 
ocultamento.”9 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

9 Relatório Informativo de Ivan A. Andrievskii, Vice-Presidente da União de Engenheiros Russos, “Analysis of 
the causes of the crash of Flight MH17 (Malaysian Boeing 777)” (Análise das causas do despenhamento do 
Voo MH17 - Boeing 777 da Malaysian Airlines), pp. 6-8, 15 de Agosto de 2014; Tradução para Inglês in 
http://www.globalresearch.ca/wp-
content/uploads/2014/09/MH17_report_russian_union_of_engineers140818.pdf Veja-se o texto russo original 
em: http://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2014/09/MH17 russian union_of_engineers_rreport 
RU_Original.pdf  

 

O lançamento de um míssil 
BUK M1 é como uma cidade 
numa colina — não pode 
esconder-se. A explosão do 
lançamento é tão ruidosa que 
pode ouvir-se a 10 km de 
distância. Se tivesse sido 
disparado contra o MH-17 
um míssil terra-ar, uma 
grande maioria dos 
moradores locais tê-lo-ia 
presenciado e testemunhado. 
Se realmente houvesse um 
lançamento de um míssil, 
haveria quem tivesse postado 
imagens do rasto de 
condensação (visível durante 
10 minutos) nos sites dos 
meios de comunicação social. 
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7 

 

 
Qual poderia ter sido a causa daqueles barulhos “no ar” descritos pelas testemunhas 

oculares? O relatório dos Engenheiros Russos continua: 
 

“A natureza dos buracos nos fragmentos das superfícies da casca e da 
fuselagem … permite-nos afirmar que o que foi usado foi um lança-mísseis de um 
avião. … Tal é indicado pelo padrão apresentado pelos danos e pela dispersão dos 
fragmentos: há buracos redondos, como os que são produzidos por disparos de 
metralhadora, e outros descontínuos, característicos dos foguetes flechette. … [É] 
evidente, pelo modo como estão dispostos os buracos de munição nos fragmentos 
das superfícies planas e na fuselagem, que eles não reflectem a imagem típica do 
impacto de mísseis ‘BUK M1’, que teriam deixado um padrão característico e 
muito notável de marcas de danos. Neste caso, é evidente que não existem tais 
vestígios nos fragmentos dos destroços. … 

“O]s buracos de entrada e de saída dos projécteis na cabine do piloto do 
Boeing 777 são plenamente concordantes com a passagem, através do avião, de 
munições de armas de calibre 20-30 mm, existentes na aviação militar. … Podia 
ver-se que a área da cabine do piloto tinha sido o alvo; porque as munições que 
atravessaram a cabine do piloto tinham saído pelo outro lado. ... Observavam-se no 
painel de equilíbrio longitudinal o padrão característico dos buracos de entrada, 
assim como alguns pontos de saída. As rebarbas dos buracos de entrada, que são 
muito mais pequenos e de forma circular, estão viradas para dentro. As aberturas 
de saída têm uma forma menos clara; e as suas rebarbas estão viradas para o 
exterior. … Assim, segundo os analistas da União Russa de Engenheiros, temos a 
destruição completa do Boeing 777 em resultado de terem sido usados mísseis de 
combate próximo – ou seja, sistemas de mísseis ‘ar-ar’ – assim como um canhão 
aéreo de 30 mm. ...” 

 
 

 

 

Um caça a jacto SU-25 está equipado com canhões de cano duplo de 30mm, 
que podem ser usados em combate aéreo para infligir danos precisamente do 
tipo evidenciado nos destroços do avião MH-17 da Malaysian Airlines. As balas 
atravessam um avião de uma forma típica, em configuração concentrada, 
produzindo perfurações nitidamente redondas que, nos buracos de entrada dos 
projécteis, têm as rebarbas viradas para o interior e, nos buracos de saída, as 
rebarbas – que, nos buracos de entrada, estão voltadas para dentro – aqui, na 
parede oposta, estão reviradas para fora.   
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Prova do Satélite dos E.U.A. — Onde Está Ela?! 
 
Kartapolov salientou ainda que havia um satélite-espião americano sobre a área em que o 

avião da Malaysian Airlines foi atacado, na própria altura da sua destruição. E instou com os 
E.U.A. para eles resolverem o problema, facultando aos peritos internacionais de investigação as 
fotos e dados obtidos por satélite. E Kartapolov concluía: 

 
“Eu gostaria de dizer que as informações que aqui apresentámos se baseiam 

em dados objectivos e fiáveis de diversos sistemas técnicos. O mesmo não se pode 
dizer das acusações que foram feitas à Rússia, totalmente falhas de substância.”10  

 
Os comentários do Presidente Putin salientavam que as investigações da força de trabalho no 

local do despenhamento tinham sido inadequadas, tendo em conta a larga escala do incidente. 
Tendo exigido uma investigação feita por um perito independente e chefiada pela Organização 
Internacional da Aviação Civil (OIAC), Putin admoestou o Ocidente: “Entretanto, ninguém tem 
o direito de usar esta tragédia para alcançar os seus objectivos políticos estreitamente egoístas.”11 

 
Veredicto da Malásia 

 
Fontes dos Serviços Secretos da Malásia parecem concorrer com a Rússia ao sugerir que a 

Ucrânia é que teve a culpa. Relata Alex Lantier, de OpEdNews: 
 

“Um artigo de Quinta-feira do New Straits Times, jornal mais famoso da 
Malásia na língua inglesa, acusava o Governo da Ucrânia, com sede em Kiev que é 
apoiado pela Europa e os E.U.A. de terem abatido o avião MH17 da Malaysian 
Airlines no Leste da Ucrânia, no mês passado. Dado o carácter estreitamente 
controlado dos meios de comunicação social da Malásia, parece que a acusação de 
que Kiev abatera o MH17 tinha o imprimatur do Estado da Malásia. … 

“[O artigo] revela provas de que um caça ucraniano tinha atacado o jacto de 
passageiros MH17, primeiro com um míssil e depois, de ambos os lados, com 
rajadas de metralhadora de 30 milímetros. O exército russo já tinha apresentado 
dados detalhados de radar e de satélite, mostrando um caça ucraniano Sukhoi-25 
que seguia o MH17, pouco antes de ele se ter despenhado.  … Citava ‘peritos que 

                                                           
10  O Tenente-General Kartapolov continuou, citando um exemplo: “Órgãos noticiosos dos meios de comunicação 

social puseram a circular um vídeo mostrando, supostamente, um sistema BUK a ser transportado da Ucrânia 
para a Rússia. É claro tratar-se, nitidamente, de uma falsificação. Este vídeo foi feito na cidade de 
Krasnoarmeysk, como se vê pelo cartaz que aparece em fundo, anunciando um vendedor de carros do n.º34 da 
Rua Dnepropetrovsk. A cidade de Krasnoarmeysk é controlada pelos militares ucranianos desde o dia 11 de 
Maio.” (Veja-se o referido vídeo in “10 More Questions Russian Military Pose to Ukraine, US over MH17 
Crash” (Mais 10 Perguntas Que os Militares Russos Fazem À Ucrânia – Relatório RT dos E.U.A., de 21 de 
Julho de 2014, sobre Despenhamento do MH17,” in http://rt.com/news/174496-malaysia-crash-russia-
questions/) 

 
11  “Putin: Taskforce at Malaysia MH17 Crash Site Not Enough, Full-Scale Intl. Team Needed”,  Força de 

Trabalho no local do Despenhamento do Malaysia MH17 Insuficiente,  “Equipa Completa e Internacional  
Precisa-se,” RT, 20 de Julho de 2014; http://rt.com/news/174268-ukraine-mh17-crash-putin/  
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tinham afirmado que as fotografias dos padrões da explosão dos projécteis na 
fuselagem do avião mostravam duas formas distintas — o padrão ‘rasgado’, típico 
dos foguetes “flechette,” e outro, mais uniforme: buracos redondos, cuja forma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Depreende-se, dos danos infligidos nos painéis da cabine do piloto, que foi um 
caça (jacto militar de combate) que disparou directamente sobre o piloto do avião 
da Malaysian Airlines com uma metralhadora calibre 0.30. O Repórter Alex 
Lantier, de OpEdNews, chama a esta descoberta “uma fortíssima acusação, não só 
contra o Governo Ucraniano mas também contra Washington, Berlim, e outros 
aliados europeus. … Estas potências estão agora acusadas não só de provocarem 
um explosivo confronto político e militar com a Rússia na sua fronteira com a 
Ucrânia devido ao despenhamento do MH17, o que ameaça irromper numa guerra 
nuclear, mas também de provocarem esse confronto pelo massacre, a sangue-frio. 
de 298 pessoas a bordo do MH17.” (Foto de: BULENT KILIC/AFP/Getty Images) 

 

 

21



      

destroços do MH17 que sugeriam terem sido atingidos os painéis da cabine do 
piloto, de um lado e do outro, por rajadas [isto é, alvejados com uma sequência 
densa de balas] de metralhadora.”12 

 
Retenção Irresponsável de Provas Importantíssimas 

 
O gravador de voz da cabine do piloto e o gravador de dados de avião foram recuperados 

intactos pelos separatistas em Donetsk, que (nada tendo, aparentemente, a recear da verdade) os 
entregaram imediatamente às autoridades malásias. A Malásia reconheceu que ainda ninguém 
tinha falsificada as “caixas negras”, e entregou-as ao Gabinete Holandês de Segurança (GHS), a 
quem cumpria a tarefa de investigar o incidente, uma vez que a maioria dos passageiros daquele 
avião era da Holanda. 

O GHS afirmou no seu relatório que a cabine do piloto do avião tinha sido atravessado por 
“um grande número de objectos de alta-energia que penetraram no avião provenientes do 
exterior.”13 O relatório, que vai apenas até ao ponto de afirmar que esses objectos vinham do 
exterior da fuselagem, fica em silêncio quanto à forma que tais objectos eventualmente teriam, e 
se se tratava de estilhaços dum míssil ou de balas de metralhadora. O relatório apresenta ainda 
uma “transcrição” suspeita, virtualmente em branco, dos últimos 14 minutos da gravação de voz 
da cabine do piloto. Peter Haisenko, de 30 anos, piloto veterano da Lufthansa, a maior linha 
aérea da Europa, comenta sobre o Relatório: 

 
“Uma coisa se deve salientar: Este relatório não mente. E nem poderia mentir, 

porque não traz nada de novo. Nem eu tinha visto nunca um relatório de um 
despenhamento aéreo tão sem sentido. O que nele surpreende, contudo, é a escolha 
diplomática e sofisticada de palavras, que a si própria se perde numa terminologia 
ambígua. Foi provavelmente planeada deste modo, para que cada um dos partidos 
possa continuar a defender zelosamente a sua versão dos acontecimentos. … 

 “A expressão ‘objectos de alta-energia’ é totalmente original. O que será 
isso? Eu conheço esta expressão da Astrofísica ou da Física Quântica. Fora disso, 

                                                           
12  Alex Lantier, OpEdNews, “Malaysian Press Charges Ukraine Government Shot Down MH 17” (Imprensa da 

Malásia Acusa Governo da Ucrânia de Ter Abatido o MH 017), 9 de Agosto de 2014; 
http://www.opednews.com/artigos/malaysian-press-charges-Uk-by-Alex-Lantier-Government-
Corruption_Malaysia-Airlines-MH-17_Putin_Russia-140809-576.html   Vejam-se ainda os artigos de Eric 
Zuesse in http://www.infowars.com/ukrainian-government-su-25-fighter-jets-shot-down-malaysian-airliner/ , 
http://www.globalresearch.ca/german-pilot-speaks-out-shocking-analysis-of-the-shooting-down-of-malaysian-
mh17/5394111 e http://www.globalresearch.ca/evidence-is-now-conclusive-two-ukrainian-government-fighter-
jets-shot-down-malaysian-airlines-mh17-it-was-not-a-buk-surface-to-air-missile/5394814  

 
13   “Preliminary Report: Crash Involving Malaysia Airlines Boeing 777-200 Flight MH 17, Hrabove, Ukraine – 

17 July 2014” (Relatório Preliminar: Despenhamento do Avião MH17, Boeing 777-200, da Malaysia Airlines, 
Hrabove, Ucrânia – 17 de Julho de 2014), p. 25; 
http://www.anderweltonline.com/fileadmin/user_upload/PDF/b3923acad0ceprem-rapport-mh-17-en-
interactief.pdf.   Veja-se ainda Christof Lehmann, “DSB Report: Malaysia Airlines MH17 Probably Shot Down 
– Cover-up Continues,” (Relatório DSB: MH17 da Malaysia Airlines Provavelmente Abatido – Encobrimento 
Continua),  9 de Setembro de 2014, NSNBC International; http://nsnbc.me/2014/09/09/dsb-report-malaysia-
airlines-mh17-probably-shot-down-coverup-continues/  
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não a encontrei comummente no contexto da aviação ou de acidentes de aviação. 
Portanto, como poderia este conceito ser compreendido? … 

“Tão estranha escolha de palavras deixa tudo em aberto. Aqueles que 
quiserem seguir a descrição dada pelo Ocidente, podem concluir que um míssil 
terra-ar descarrega ‘objectos de alta-energia.’ É esta, precisamente, a interpretação 
que eu hoje observei nos meios de comunicação social da Alemanha.   

“Os nossos jornais estão a recitar como um Credo a versão americana da causa 
da catástrofe, emitida imediatamente a seguir ao despenhamento do MH 017, 
insistindo que o presente relatório confirma que o Boeing 777 foi abatido por um 
míssil terra-ar. 

“Não é exactamente isso o que o relatório afirma; no entanto, ele permite essa 
interpretação — e foi provavelmente essa a razão da escolha destas palavras tão 
flexíveis. Cada um pode interpretá-lo ao seu bel-prazer, segundo aquilo em que 
quiser acreditar. … 

“A transcrição da comunicação por rádio começa às 13:08:00 e termina às 
13:22:02 – o que nos dá um prazo de 14 minutos. Da minha experiência como 
piloto ao comando de aviões, não consigo imaginar que, durante 14 minutos, não 
houvesse mais nenhuns diálogos nem sequer sons na cabine do piloto que 
pudessem ser captados pelo gravador de voz. Quando a cabine do piloto recebe 
transmissões de rádio de outro avião, tudo isso fica também registado pelo 
gravador. 

“Como eu disse, não há mentiras; mas, em toda probabilidade, nem tudo está a 
ser dito. …   

 “Este ‘relatório’ não vale sequer o papel em que está escrito. O que não 
surpreende, uma vez que o Governo Maidan de Kiev tinha de dar autorização para 
ele ser publicado.”14 

 
Além das afirmações ofuscantes do relatório do Gabinete Holandês de Segurança (GHS), 

houve, no caso do MH-17, o afastamento de um certo número de procedimentos normais de 
investigação que se torna ainda mais revelador. Também escreve Peter Haisenko: 

 
Quando se despenha um avião, há geralmente, nas 24 horas seguintes, legiões 

de peritos que, no local, registam tudo em pormenor, e que começam a recolher os 
destroços. Em primeiro lugar, são enviados para o local peritos da empresa de 
fabrico do avião— neste caso, a Boeing — seguidos pelos do GNST (Gabinete 
Nacional de Segurança nos Transportes), e por especialistas e peritos dos países 
envolvidos. Além de analisarem o gravador do avião, estes especialistas são 
responsáveis por um exame cuidado dos destroços. Normalmente, o avião é 
reconstruído a partir dos fragmentos, para se determinar a causa do 

                                                           
14  Peter Haisenko, “Camouflage and Cover-Up: The Dutch Commission Report on the Malaysian MH17 Crash is 

‘Not Worth the Paper it’s Written On,’”, (Camuflagem e Encobrimento: O Relatório da Comissão Holandesa 
Sobre o Despenhamento do MH17 da Malásia ‘Não Vale Sequer o Papel em que está Escrito’) 11 de Setembro 
de 2014, Global Research; http://www.globalresearch.ca/camouflage-and-coverup-the-dutch-commission-
report-on-the-malaysian-mh17-crash-is-not-worth-the-paper-its-written-on/5400990  
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despenhamento. 
Mas, no caso do MH 017, não se seguiram os procedimentos normais. Não 

compareceram no local os representantes da Boeing. O avião não foi reconstruído 
peça a peça para se determinar a causa da sua destruição. A informação da caixa 
negra não foi revelada. Por conseguinte, temos de chegar a uma conclusão com 
base apenas na experiência e na informação disponível. … 

O Ocidente tem o controle da investigação e, aparentemente, decidiu não 
investigar. Apesar disso, temos duas peças fundamentais de informação. Uma é o 
relatório do representante canadiano da Organização para a Segurança e 
Cooperação na Europa (OSCE), segundo o qual há buracos de balas na secção da 
cabine do piloto do avião. Podem ver-se fotos que mostram claramente os buracos 
de balas num padrão de metralhadora, de ambos os lados da cabine do piloto do 
avião. A outra peça de informação provém de um relato do jornal malásio New 
Straits Times, com base no qual os analistas dos Serviços Secretos concluíram que 
um dos motores do avião fora atingido por um míssil ar-ar de busca de calor. 
Sabemos 15 que havia, perto do avião de passageiros, jactos ucranianos munidos de 
tais armas, na altura em que ele foi abatido. 

Estas duas peças informativas apoiam a minha conclusão sobre o que 
aconteceu, com base na minha experiência e nas pesquisas que fiz: 

Um avião de combate disparou um míssil ar-ar, que atingiu o motor direito do 
MH 017. Na cabine do piloto do MH 017 notou-se só um choque violento, ao 
mesmo tempo que disparava o alarme de fogo e a notícia da falha do motor 
número 2. Os Pilotos teriam dado conta de uma falha no motor, mas não de terem 
sido atingidos por um míssil.  

O impacto do míssil deve ter causado um momento de forte desvio e uma 
imediata descida de velocidade. Sucedido isto, tiveram os pilotos de iniciar 
imediatamente manobras de emergência, pelo que estavam totalmente 
concentrados nelas.  

Segundo as regras de procedimento, os pilotos tinham de desligar o motor, 
isolá-lo, reduzir a velocidade e a altitude. Depois, tinham de procurar um lugar 
para aterrar de emergência, e orientar para aí o avião; e, logo que fosse possível, 
tinham de informar o controle terrestre sobre a sua situação de emergência. Numa 
situação de emergência como esta, o capitão deve fazer tudo quanto estiver ao seu 
alcance para salvar o seu avião, a própria vida e as vidas dos seus passageiros. 

Ele possui a chamada “autoridade de emergência”, que lhe permite acções 
fora de qualquer outra acção prevista. O aeroporto principal mais próximo para os 
pilotos do MH 017 fazerem uma aterragem de emergência era, provavelmente, 
Kiev. No entanto, Rostov, na Rússia, ficava mais perto; mas, para irem para 
Rostov, os pilotos teriam que lidar com uma mudança de centro de controle e uma 
travessia da fronteira, o que lhes traria mais ansiedade ainda.  

Consequentemente, o MH 017 iniciou uma curva para trás, em direcção a 

                                                           
15  O Sr. Haisenko cita aqui Haris Hussain, “US Analysts Conclude MH17 Downed by Aircraft”, (Analistas dos 

EUA Concluem: MH17 Abatido por Avião), New Straits Times Online, 7 de Agosto de 2014;  
http://www.nst.com.my/node/20925&nbsp  
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Kiev, começando a descer. Agora, imagine-se que o MH 017 aterrava em Kiev. 
Em Kiev não poderia esconder-se que o avião tinha sido atingido por um míssil ar-
ar. Tinha de se evitar qualquer aterragem de emergência – em qualquer aeroporto 
que fosse. E as metralhadoras alcançaram isso.16 

 

As imagens do satélite-espião dos E.U.A., que estava directamente por cima do avião 
condenado no preciso momento em que ele foi atingido, poderiam responder às perguntas em 
torno deste terrível incidente, em que 298 pessoas perderam a vida; mas as autoridades dos 
E.U.A. recusaram-se a divulgar essas imagens, ou a pronunciar, sequer, uma só palavra 
reconhecendo a presença do satélite nessa área. Nem divulgaram as gravações do controle de 
tráfego aéreo, depois de as autoridades ucranianas se terem imediatamente apoderado delas.17 
William Engdahl resume a situação do seguinte modo: 

 
“A questão candente é por que razão não terá o Governo Americano publicado 

as imagens exactas do avião MH-17, que mostrariam com precisão onde é que ele 
voava e de onde é que foi alvejado? Será que têm medo de revelar aquilo que têm, 
porque isso mostra exactamente o contrário do que eles afirmam?” 

 
É também este o parecer de um membro dos Serviços Federais de Segurança Russos, 

entrevistado pelo jornalista Richard Walker: 
 

“A única coisa de que podemos ter a certeza é de que eles possuem provas; 
mas a questão é: ‘-O que é que mostram essas provas? … Se a CIA e a NSA 
tivessem provas, a partir dos seus satélites, de que tinham sido as milícias ou os 
militares russos a abater o MH17, tê-las-iam publicado pelo mundo inteiro; … 
[mas] se elas mostram que o avião foi abatido por um míssil R-60, disparado pelo 
SU-25 ou por um lança-mísseis BUK, ou por ambos, será de crer que eles iriam 
contar ao mundo que os responsáveis eram os seus aliados em Kiev?18 

 

Walker acrescenta a sua própria conclusão sobre a falha dos meios de comunicação social 
do Ocidente em considerarem ou noticiarem alguns factos importantes deste caso: 

 
“No periodo de 24 horas após o despenhamento do avião MH17 das 

                                                           
16  Peter Haisenko, “The Evidence: MH 017” (A Prova: MH 017), 4 de Setembro de 2014, (ênfase acrescentada); 

Coluna do Convidado postada in http://www.paulcraigroberts.org/2014/09/04/25636/  
 
17  Cf. Tyler Durden, “Ukraine’s Security Service Has Confiscated Air Traffic Control Recordings With 

Malaysian Jet”, (Serviços de Segurança da Ucrânia Confiscaram Gravações do Controle de Tráfego Aéreo com 
o Jacto da Malásia),  Zero Hedge, 19 de Julho de 2014, http://www.zerohedge.com/news/2014-07-18/ukrainias-
security-service-has-confiscated-air-traffic-control-recordings-malaysian-jet  e Haris Hussain e Tasnim 
Lokman, “Malaysia Wants the ‘Missing’ Ukrainian ATC Tapes”, (Malásia Quer as Gravações ATC Ucranianas 
‘Que Faltam’,” in New Straits Times, 8 de Agosto de 2014, http://www.nst.com.my/node/21260  

 
18  Richard Walker, “Available Evidence Shows Ukrainian Missile Battery Shot Down Malaysian Plane”, (Provas 

Disponíveis Mostram Que Bateria de Mísseis Ucraniana Abateu Avião da Malásia), American Free Press, 3 de 
Setembro de 2014; http://americanfreepress.net/?p=19317  
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Malaysian Airlines sobre a parte oriental da Ucrânia, tanto Washington como os 
meios de comunicação social apontavam o dedo acusador à Rússia, sem terem a 
menor prova. … 

“Os militares russos publicaram imagens de satélite que mostravam que os 
militares ucranianos tinham uma bateria de mísseis BUK na parte oriental da 
Ucrânia junto da cidade de Lugansk no dia 14 de Julho – ou seja, três dias antes de 
o avião ter sido abatido. Mais significativas ainda são as evidências por satélite de 
Kartapolov, demonstrando que essa mesma bateria de mísseis foi deslocada para 
perto da área controlada pelas milícias, pouco antes de o avião ter sido abatido em 
pleno voo, e que havia pelo menos 9 radares militares ucranianos, usados para 
controlarem o BUK, a funcionar no dia fatídico, 17 de Julho. 

“Para Kartapolov, facto ainda mais estranho é esses radares estarem 
desligados no dia seguinte. Nem Kiev nem os seus apoiantes deram qualquer razão 
para uma actividade dos radares tão fora do normal numa conjuntura tão crítica.… 

“O avião de combate [ucraniano SU-25] havia de ser visível para os satélites 
com que a NSA (Agência de Segurança Nacional) e a CIA (Agência de Serviços 
Secretos Centrais) vigiavam, há vários meses, a zona oriental da Ucrânia, e não o 
foi. Nem uma nem outra das agências de Serviços Secretos nada comentaram 
sobre a pretensão da Rússia. Entretanto, o Governo de Kiev, aliado de Washington, 
recusou-se a reconhecer ou a explicar porque é que um dos seus jactos voava tão 
perto do avião a abater. … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Esta verdade, tão desconfortável, tem sido ignorada e negada … pelos 
meios de comunicação social ocidentais, na pressa que têm de expressar um juízo 
de valor censurando a Rússia…. [Mais recentemente,] as tentativas iniciais de 
retratar a Rússia como ‘o mau da fita’, para prejudicarem ainda mais a imagem do 

Robert Parry, Americano e jornalista de 
investigação premiado (mais bem conhecido 
pela sua cobertura do caso anti-Irão para a 
Associated Press e Newsweek), criticou 
recentemente com toda a severidade os 
principais meios de comunicação social do 
Ocidente pela sua imprudência e falta de 
profissionalismo. Parry avisa que, ao 
papaguearem afirmações não verificadas de 
fontes duvidosas, as fontes noticiosas dos 
E.U.A. correm o risco de impulsionar o 
mundo para uma confrontação nuclear. 
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Presidente Russo Vladimir Putin e criarem um pretexto para sanções económicas 
acrescidas contra a Rússia, foram substituídas por um total silêncio e pela vontade 
de negar as evidências públicas, que poderiam apontar para os verdadeiros 
culpados.”19  

 
A voz que foi mais longe, desafiando os principais meios de comunicação social ocidentais, 

foi a do jornalista de investigação Robert Parry, que receia que tanto os nossos líderes como os 
meios de comunicação social do Ocidente estejam a lançar os dados de um jogo mortal, pondo 
todas as nossas vidas em perigo. A recusa quer de Washington quer dos meios de comunicação 
social dos E. U.A. em reconhecer uma importante compilação de provas, na pressa que têm de 
acusar a Rússia – acredita ele –, é o que tem engendrado, em larga escala, uma ignorância e um 
preconceito capazes de levar os Estados Unidos da América a uma guerra com a Rússia: 

 
“No calor da última histeria de guerra dos meios de comunicação social dos 

E.U.A. — na pressa que têm de atribuir a culpa pelo despenhamento do jacto de 
passageiros da Malaysian Airlines ao Presidente da Rússia, Vladimir Putin —há a 
mesma ausência de ceticismo profissional que marcou semelhantes irrupções pelo 
Iraque, pela Síria e por outros lugares — com questões-chave que ninguém indaga 
e a que ninguém responde. 

“A questão mordente sobre a catástrofe na Ucrânia é a seguinte: o que é que 
mostram realmente as imagens do satélite americano de vigilância? Custa a 
acreditar — com toda a atenção que os Serviços Secretos Americanos tinham 
concentrado no Oriente da Ucrânia durante o último meio ano − que o alegado 
transporte de vários e grandes sistemas de mísseis anti-aéreos BUK da Rússia para 
a Ucrânia, e voltando depois para a Rússia, nunca fosse monitorado em lugar 
algum. 

“Sim, há limitações para aquilo que os satélites-espião americanos podem ver. 
Mas os mísseis BUK têm cerca de 16 pés de comprimento e normalmente estão 
montados em camiões ou tanques. O avião MH 17 da Malaysian Airlines foi 
abatido à tarde, e não à noite – significando isso que a bateria de mísseis não 
estava oculta pela escuridão. 

“Portanto, porque é que esta questão das fotos tiradas pelos satélites-espiões 
americanos — e daquilo que elas revelam — não foi indagada pelos principais 
órgãos de comunicação social dos E.U.A.? Como pode o Washington Post publicar 
notícias de primeira página, como aquela de Domingo intitulada ‘Funcionário 
Americano: Rússia Deu Sistemas’ – sem exigir, desses Funcionários dos Estados 
Unidos, pormenores sobre aquilo que as imagens do satélite dos E.U.A. 
revelavam? 

“Em vez disso, os correspondentes do jornal Post Michael Birnbaum e Karen 
DeYoung escreveram, de Kiev: ‘Os Estados Unidos da América confirmaram que 
a Rússia fornecera sofisticados lança-mísseis aos separatistas da zona oriental da 
Ucrânia, e que foram feitas tentativas para volta-las para trás da fronteira russa, 
depois de, na Terça-feira, ter sido abatido um avião de passageiros da Malaysian 

                                                           
19  Ibid. 
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Airlines – disse no Sábado um funcionário dos E.U.A.’ … 
“Em vez de pressionarem para obter … detalhes, os principais meios de 

comunicação dos E.U.A. apenas se fez voz da propaganda vinda do Governo 
Ucraniano e do Departamento de Estado Americano…. 

“Muito daquilo que se conhece do sabido caso contra a Rússia provém de 
afirmações feitas pelo regime ucraniano que emergiu do golpe de estado 
inconstitucional contra o Presidente eleito Viktor Yanukovych, a 22 de Fevereiro. 
…  [Mas] o regime de Kiev tem, realmente, uma reputação terrível quanto a dizer 
a verdade ou a realizar investigações sérias de crimes contra os direitos humanos. 

“Deixadas ainda em aberto estão as perguntas sobre a identidade dos 
atiradores escondidos que, a 20 de Fevereiro, atingiram ambos polícias e 
manifestantes na Maidan, chegando a escalada de violência até à queda de 
Yanukovych. E o regime de Kiev falhou ainda quanto à averiguação da verdade 
dos factos sobre o fuzilamento de uma enorme quantidade de Russos étnicos no 
Edifício de Sindicato em Odessa, a 2 de Maio.20 

“O regime de Kiev também enganou o New York Times (e ainda, 
aparentemente, o Departamento de Estado Americano) quando disseminou fotos 
que, supostamente, mostravam pessoal militar russo dentro da Rússia e, mais tarde, 
dentro da Ucrânia. Depois de o Departamento de Estado ter ratificado a ‘prova,’ o 
Times abriu a edição do jornal, a 21 de Abril, com esta história – só que uma das 
fotos-chave supostamente tirada na Rússia, fora na verdade tirada na Ucrânia, 
ficando assim destruída a premissa da história.21 

“Mas aqui estamos ainda a braços com os PMCS [quer dizer, principais meios 
de comunicação social] assentes em afirmações não confirmadas feitas pelo regime 
de Kiev sobre algo tão sensível como era o facto de saber se a Rússia teria ou não 
fornecido mísseis anti-aéreos sofisticados — capazes de abater um avião civil a 
elevada altitude —aos rebeldes muito pouco treinados do Oriente da Ucrânia.  

“Esta acusação é tão séria que poderia impulsionar o mundo para uma 
segunda Guerra Fria e mesmo, concebivelmente — se houver mais destes cálculos 
erróneos— para um confronto nuclear. 

“Momentos como este exigem o maior profissionalismo jornalístico, em 
especial um grande ceticismo em relação à propaganda que emana de partidos 
tendenciosos. Mas o que os Americanos voltaram a ver foram as edições dos 
principais órgãos noticiosos americanos – chefiados pelo Washington Post e o New 
York Times – a publicarem os artigos mais inflamados largamente baseados nas 
afirmações de funcionários ucranianos não fiáveis e no Departamento de Estado 
Americano – que foi o instigador principal da crise na Ucrânia. 

“Num passado recente, foi este tipo de jornalismo americano descuidado que 
                                                           

20  Para ler mais sobre este tema veja-se Robert Parry, “Burning Ukraine’s Protesters Alive,” (Queimando vivos os 
manifestantes de Ucrânia) Consortiumnews.com, 10 de Maio de 2014; 
http://consortiumnews.com/2014/05/10/burning-ukain-protesters-alive/  

 
21  Para ler mais sobre este tema veja-se Robert Parry, “NYT Retracts Russian-Photo Scoop,”  (NYT Retrai História 

de Fotos Russos) Consortiumnews.com, April 23, 2014; http://consortiumnews.com/2014/04/23/nyt-retracts-
russian-foto-scoop/  
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levou a massacres de multidões no Iraque, e contribuiu para que os E.U.A. 
entrassem em guerra na Síria e no Irão — mas agora o perigo está muito mais 
serio. 

“Por muito divertido que seja lançar o desprezo numa grande variedade de 
‘maus da fita designados’ como Saddam Hussein, Bashar al-Assad, Ali Khamenei, 
e agora Vladimir Putin, este tipo de imprudência está a impelir o mundo em 
direção a um momento muito perigoso, que poderá ser o seu último”22 

“O Fim da História” 
As fontes dos meios de comunicação social ocidentais deixaram, essencialmente, em 

repouso a história do incidente’, aceitando o que Washington dizia sem insistirem em que as 
provas verdadeiras e conclusivas quanto a este assunto nunca tinham sido apresentadas. No 
entanto, o Dr. Paul Craig Roberts (antigo Assistente do Secretário do Tesouro no mandato do 
Presidente Reagan e antigo editor-associado do Wall Street Journal), é pouco inclinado a aceitar 
de boa-fé a história de Washington. Talvez ele seja demasiado franco, mas dá um aviso 
importante: 

 
“Lembrem-se de que uma Casa Branca totalmente corrupta, passando por 

cima das objecções das suas próprias agências de Serviços Secretos, enviou o 
Secretário de Estado às Nações Unidas para mentir a todo o mundo sobre armas de 
destruição em massa do Iraque, coisa que a Casa Branca sabia não existirem. 
Como consequência, milhões de pessoas foram mortas, mutiladas e deslocadas…. 

“O regime de Obama mentiu, com base em ‘provas’ arquitectadas sobre Assad 
ter usado armas químicas contra o povo sírio, passando deste modo além da ‘linha 
vermelha’ que a Casa Branca tinha desenhado, e justificando assim um ataque 
militar dos E.U.A. ao povo da Síria.23 O Governo Russo denunciou as ‘provas’ 
como falsas, e o Parlamento Britânico opôs-se a qualquer participação do Reino 
Unido no ataque à Síria pelo regime de Obama. Deixado isolado, o regime de 
Obama não ousou assumir o papel evidente de um criminoso de guerra. … 

“Lembrem-se ainda de que tanto o regime de George W. Bush como o de 
Obama mentiram ‘com quantos dentes tinham na boca’ sobre as ‘armas nucleares 
iranianas.’ 

                                                           
22  Robert Parry, “What Did US Spy Satellites See in Ukraine?” (Que Viram Satélites de Vigilância Americanos 

em Ucrânia?” Consortiumnew.com, 20 de Julho de 2014; http://consortiumnews.com/2014/07/20/what-did-us-
spy-satélites-see-in-Ucrânia/  

 
23 Noutro lugar, Roberts acrescenta: “Quando Washington desenhou uma ‘linha vermelha’ na areia a respeito do 

uso do Governo Sírio de armas químicas contra as forças exteriores que Washington tinha organizado e enviado 
a Síria para derrubar o Governo, entretanto aparentando que estes mercenários islamitas fossem os verdadeiros 
porta-vozes pela democracia em Síria, a maioria do resto do mundo sabiam que Washington estava prestes a 
organizar um ataque química e acusar Assad. Quando o ataque arquitectado por Washington aconteceu como 
planejado. …a Rússia y a China não foram enganadas e nem o Parlamento Britânico.” (Paul Craig Roberts, “If 
Nuclear War Doesn´t Exterminate Us Ebola Virus Might”, (Se a Guerra Nuclear Não Nos Exterminar, Pode Ser 
Que o Vírus Ébola Consiga), 1 de Agosto de 2014; http://www.paulcraigroberts.org/2014/08/01/nuclear-war-
doesnt-exterminate-us-ebola-virus-might-paul-craig-roberts/)  
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“A única conclusão possível é a de que um governo que mente 
constantemente não é credível. … 

“Tendo servido os propósitos da propaganda de Washington, o avião malásio 
abatido … [foi] abatido das notícias, mesmo que [a] histór[ia] continu[e] total e 
completamente por resolver. 

“Subserviente a Washington, o Governo da Ucrânia não tornou públicas as 
gravações das comunicações entre o controle do tráfego aéreo ucraniano e o avião 
MH17 da Malaysian Airlines; e Washington não tornou públicas as fotos do seu 
satélite que estava directamente por cima, na altura do despenhamento do avião. 
Nós podemos concluir, com toda a segurança e terminantemente, desta propositada 
retenção de provas, que tais provas não estão de acordo com a propaganda de 
Washington e de Kiev. 

“Também podemos concluir, com toda a segurança e terminantemente, que o 
súbito desinteresse dos meios de comunicação social do Ocidente em relação a esta 
história por acabar e a falha em exigir as provas, tornadas secretas por Washington 
e Kiev, é aquiescer com os meios de comunicação social ocidentais no seu papel 
de Ministério da Propaganda. 

“Por outras palavras: Washington e os seus gabinetes de imprensa subornados 
estão a proteger a mentira que Washington e os meios de comunicação social seus 
vassalos com tanto êxito espalharam pelo mundo inteiro, e que usaram como base 
para mais sanções, o que intensifica o conflito com a Rússia. Washington não 
pudesse tornar mais claro que é Washington quem tenciona aumentar em escalada 
– e não desactivar – um conflito que só Washington orquestrou.”24 

 
Mais Preparativos de Guerra 

 
Pondo de parte a necessidade de provas quanto às afirmações dos E.U.A. relativas ao 

envolvimento e responsabilidade da Rússia na catástrofe do avião da Malaysian Airlines, o 
Comandante Philip Breedlove começou a organizar as forças da NATO como se se tratasse de 
uma guerra contra a Rússia. Actualmente, Breedlove desenvolve os seus planos para acumular 
uma reserva de materiais de guerra25 nas fronteiras da Rússia, para as tropas da NATO poderem 
atacar a Rússia num espaço de poucas horas ou minutos após uma ordem dada.  

Entretanto, a Acta 2277 do Senado dos E.U.A, a “Acta de Prevenção da Agressão Russa de 
2014” (que alguns crêem estar redigida como uma declaração de guerra contra a Rússia), está 
sobre a mesa do Comité dos Negócios Estrangeiros. A Acta inclui um ultimatum ao Kremlin 
exigindo que a Rússia abandone completamente a Crimeia dentro de sete dias após a assinatura 

                                                           
24  Paul Craig Roberts, “US Intelligence: No Evidence Russia Did It”, (Dos Serviços Secretos Americanos: Não 

Há Provas de Que Foi a Rússia Que Fez Aquilo), 23 de Julho de 2014 
(http://www.paulcraigroberts.org/2014/07/23/us-intelligence-evidence-Russia-paul-craig-roberts/)  e “Crise na 
Ucrânia Continua,” 20 de Agosto de 2014 (http://www.paulcraigroberts.org/2014/08/20/Ucrânia-crisis-
continues-paul-craig-roberts/).  

 
25  Cf. “NATO Poland Base May Be Prepared For Blitz Against Russia”, (NATO: Base na Polónia Pode Estar 

Preparada Para Guerra Contra a Rússia,” RT, 24 de Julho de 2014; (http://rt.com/news/175292-nato-poland-
supply-basis/)  
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deste documento, e apela ainda a que haja permanentemente forças da NATO baseadas perto das 
fronteiras da Rússia (na Polónia, Estónia, Lituânia e Letónia). 

Muito significativo é o facto de esta Acta atribuir à Ucrânia o estatuto de “aliado dos 
E.U.A.,” o que, efectivamente, irá abrir a porta a mais envolvimentos militares directos dos 
E.U.A. na Ucrânia. Tais envolvimentos poderiam incluir não só a supressão dos Russos étnicos, 
os chamados separatistas, na zona oriental da Ucrânia, mas também uma ligação tão directa com 
a Rússia faria com que o Presidente Putin se adiantasse para proteger os Russos étnicos na 
Ucrânia. (Assim, a Acta oferece à Administração Obama um modo de passar por cima da 
questão, acaloradamente discutida, de levar a Ucrânia para a NATO. A aliança proposta 
forneceria uma justificação para acções militares na Ucrânia por tropas americanas, sem se olhar 
ao facto de ela se tornar, ou não, um Estado membro da NATO.) 

Também o Presidente Obama foi muito rápido em orientar a União Europeia no sentido de 
impor outra ronda de sanções económicas, para punirem a Rússia pelo seu suposto envolvimento 
no despenhamento do MH-17, apesar das muitas vozes que apelavam à cautela. Ron Paul, antigo 
Representante dos E.U.A., aponta a semelhança entre o embaraço das alegações de Washington 
contra os separatistas, tão desprovidas de fundamento, e as acusações contra o Presidente Assad, 
feitas há um ano — ambas cenários inventados para instigar a uma grande guerra contra a 
Rússia: 

 
“Terça-feira, o Governo dos EUA admitiu ter estado a blefar sobre a certeza 

que tinha de estar a Rússia por trás do despenhamento do Avião MH-17 da 
Malaysian Airlines sobre a Ucrânia. Esta viragem drástica dos acontecimentos 
começou na Segunda-feira, com Marie Harf, Porta-voz do Departamento de 
Estado, a afirmar a certeza do Departamento de Estado sobre o envolvimento da 
Rússia no aparente despenhamento do avião – certeza essa que era baseada, 
fundamentalmente, em provas fornecidas pelos “meios de comunicação social”. 
Tal significa que, com um provável orçamentário de mais de $100 mil milhões de 
dólares, a Comunidade dos Serviços Secretos Americanos está a tomar decisões 
que podem envolver uma Grande Guerra Nuclear, baseada em Tweets e YouTubes.  

“[Marie Harf afirmou:] ‘Com base em informação aberta que é, basicamente, 
do senso comum — não é verdade? — nós sabemos de onde se disparou, e 
sabemos quem é que tem armas destas.’ 

“Quem precisa de provas? — é ‘do senso comum’! Não é verdade? … 
 
“Foi uma repetição quase exacta de afirmações semelhantes do Governo 

Americano, no ano passado, sobre as armas químicas usadas por Assad contra a 
Síria. Dessa vez, era o Secretário de Estado Kerry que afirmava dúzias de vezes na 
televisão: ‘Nós sabemos’ que Assad disparou armas químicas contra a aldeia. Mas 
a Comunidade dos Serviços Secretos Americanos recusou-se a sustentar tais 
afirmações, e a Administração Obama viu-se forçada a publicar aquilo a que 
chamou uma ‘Avaliação do Governo’ em vez do normal avaliação consensual da 
Comunidade dos Serviços Secretos. …  

“As sanções são actos de guerra. … Porque estarão eles a arriscar-se a uma 
guerra de grandes proporções com a Rússia, para negar ao povo da Ucrânia o 
direito à auto-determinação? … [Que] não se esqueça que toda esta crise começou 
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com o golpe de estado apoiado pelos E.U.A. contra o Presidente eleito da Ucrânia, 
no passado mês de Fevereiro. Os E.U.A. intensificam, enquanto exigem que a 
Rússia reduze a intensidade da situação. Esperemos que os dois lados reduzem a 
intensidade da situação.”26 

 

 
 

A Europa a Caminho da Destruição 
 
Receia-se que tais actos de guerra, infundados e provocadores – como Ron Paul lhes chama 

– levem naturalmente à guerra, se o Ocidente continuar pelo actual caminho; porque, quando 
vier a próxima guerra, ninguém sairá vencedor. É certo que o mundo inteiro perderá nessa 
Guerra, e um dos primeiros a perder numa guerra da NATO contra a Rússia é, muito 
provavelmente, a Europa. 

Gabor Steingart, editor do Handelsblatt (o jornal económico mais respeitado da Alemanha, 
semelhante ao nosso Wall Street Journal), publicou recentemente um editorial assinado em que 
censurava a imprensa alemã por papaguear a propaganda dos E.U.A. Denunciava também o que 
ele acredita ser a loucura da política da América em relação à Rússia – que não passa de uma 
receita para a guerra. Steingart escreve: 

 
“Todas as guerras são acompanhadas por uma espécie de mobilização mental: 

a febre da guerra. … Num espaço de semanas, o jornalismo alemão passou, de um 
nível-padrão, a agitado. O espectro das opiniões foi estreitado até coincidir com o 
campo de visão do telescópio dum atirador furtivo. Aqueles jornais que nós 
pensávamos que tratavam só de pensamentos e de ideias marchavam agora a passo 
de ganso com os políticos, apelando a sanções contra o Presidente Putin da 
Rússia.… 

                                                           
26  Ron Paul, “On Malaysian Crash, Obama’s Case Against Russia Disintegrates,” (Sobre a Destruição da Avião 

Malásio O Caso de Obama contra Rússia Desintegra) 23 de Julho de 2014 
(http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2014/July/23/on-malaysian-crash-obamas-case-against-
russia-disintegrates.aspx) , e “Why Won’t Obama Just Leave Ukraine Alone?” (Porque é que o Obama Não 
Deixa em Paz a Ucrânia?), 3 de Agosto, 2014 ((ênfase acrescentada), Instituto Ron Paul para a Paz e a 
Prosperidade (http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-artigos/2014/august/03/why-won-t-obama-just-leave-
ukrainia-alone.aspx).  

 

Gabor Steingart, editor do 
jornal económico mais 
respeitado da Alemanha, 
publicou um incisivo editorial 
denunciando a loucura da 
política, quer dos E.U.A. quer 
da União Europeia, de 
demonizar a Rússia, e do seu 
propósito de incitar uma “febre 
de guerra” no Ocidente.   
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“Tais políticas de escalada mostram como à Europa falta, lamentavelmente, 
um objectivo realista. Nos EUA é diferente. Ameaças e o servir-se de opiniões 
populares fazem parte, simplesmente, dos preparativos para as eleições. Quando 
Hillary Clinton compara Putin a Hitler, fá-lo apenas para apelar ao voto dos 
Republicanos – isto é, ao voto de pessoas que não possuem um passaporte. Para 
muitas delas, Hitler é o único estrangeiro que conhecem, razão pela qual Adolf 
Putin é uma efígie fictícia muito bem-vinda numa campanha. Sob este prisma, 
Clinton e Obama têm um objectivo bem realista: apelar aos eleitores, ganhar 
eleições, ganhar ao candidato democrático. 

[A Chanceler Alemã] Angela Merkel dificilmente pode alegar tais 
circunstâncias atenuantes. A Geografia obriga muitas vezes cada Chanceler Alemã 
a ser um pouco mais serio. Sendo vizinhos da Rússia, sendo parte da comunidade 
Europeia e ligados a ela no seu destino, sendo receptores de energia e fornecedores 
disto e daquilo, nós, Alemães, temos claramente um interesse mais vital na 
estabilidade e na comunicação. Não podemos dar-nos ao luxo de olhar a Rússia 
através dos olhos do Partido de Chá Americano. … 

“Os fala-barato têm voltado, e a sua sede está em Washington D.C. Mas 
ninguém nos obriga a reverenciar as ordens deles. Seguindo essa orientação — 
mesmo se de um modo calculista e algo relutante como é o caso de Merkel — isso 
não protege os Alemães, e pode até pô-los em situação de perigo. Este facto é 
apenas [isto é, seria apenas] um facto, mesmo se não fossem os Americanos, mas 
sim os Russos, os responsáveis pelos reais danos na Crimeia e a oriente da 
Ucrânia. [Nota do Editor: Por outras palavras: os Alemães colocar-se-iam em 
perigo se seguissem a orientação da América, mesmo no caso de ter sido um golpe 
apoiado pela Rússia que fez cair o Governo Ucraniano e que acendeu uma guerra 
civil na Ucrânia. Mas, dado o papel da América em fomentar as presentes tensões 
sobre a Ucrânia, é muitíssimo mais perigoso a Alemanha seguir a orientação dos 
Estados Unidos, colocando-se como antagonista da Rússia, seu vizinho mais 
próximo.] …   

 “Não faz sentido algum seguir simplesmente Obama, tão estrategicamente 
falho de ideias. Qualquer um pode ver que, tanto ele como Putin estão como que a 
conduzir e a dormir, direitos a um sinal que indica: ‘Rua Sem Saída’. … 
Demonizar Putin não é uma política. É um álibi para a falta dela. Putin aconselha 
que se condensem os conflitos, isto é, que se tornem menores, que se encolham e, 
depois, que se ‘destilem’ numa solução. Mas, no momento presente (e durante 
muito tempo antes da hora actual), a América está a fazer precisamente o 
contrário. Todos os conflitos se intensificam. O ataque de um grupo terrorista 
chamado Al Qaeda transformou-se numa campanha global contra o Islão. O Iraque 
é bombardeado usando justificações dúbias. Depois, a Força Aérea Americana 
avança sobre o Afeganistão e o Paquistão. As relações com o mundo Islâmico 
estão claramente danificadas. 

“Se o Ocidente tivesse julgado o então governo dos EUA – que nessa altura 
marchava sobre o Iraque sem uma resolução da ONU nem uma prova da 
existência de ‘ADMs’ [armas de destruição em massa] – pelos mesmos padrões 
com que hoje julga Putin, então George W. Bush teria sido imediatamente 
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impedido de entrar na União Europeia. Os investimentos estrangeiros de 
Warren Buffett teriam sido congelados, e proibida a exportação de veículos das 
marcas GM, Ford, e Chrysler. 

“A tendência da América é no sentido de uma intensificação, primeiro 
verbal e depois militar, isolamento, demonização, e ataque aos inimigos – e nada 
disto deu resultado. A última acção militar bem-sucedida levada a cabo pelos 
EUA foi a invasão da Normandia. Tudo o mais — Coreia, Vietname, Iraque, e 
Afeganistão — foram nítidos fracassos. Deslocar unidades da NATO em direcção 
à fronteira da Polónia [com a Rússia] e pensar em armar a Ucrânia são 
continuações de uma política assente em meios militares por falta de diplomacia.  

“Esta política de bater com a cabeça na parede – e precisamente onde a parede 
é mais grossa – dá só uma dor de cabeça e nada mais…  [Estadistas mais 
prudentes, como o antigo Chanceler Alemão Willie] Brandt e [Egon] Bahr nunca 
recorreram às sanções económicas. E eles sabiam porquê: Não há memória de 
casos em que países sob sanções pedissem desculpa pelo seu comportamento e 
fossem depois obedientes para sempre. Pelo contrário: há movimentos colectivos 
que surgem para apoiar os que foram sancionados, como é hoje o caso da Rússia. 
O país dificilmente esteve, como agora está, mais unificado em torno do seu 
Presidente. Tal poderia quase levar o Leitor a pensar que os agitadores das massas 
do Ocidente estão na folha de salários dos Serviços Secretos Russos.”27 

 

                                                           
27  Gabor Steingart, “The West on the Wrong Path,” (O Ocidente no Caminho Errado) Handelsblatt, 8 de 

Agosto de 2014 (ênfase acrescentada); http://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/essay-in-englisch-the-
west-on-the-wrong-path/10308406.html  
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De 28-30 de Setembro de 1939, tropas alemãs marcham em parada através de 
Varsóvia, depois de, apenas quatro semanas antes – a 1 de Setembro – terem rompido 
as defesas da fronteira da Polónia. Adolf Hitler preparara cuidadosamente o caminho 
para as suas tropas com uma campanha de propaganda dirigida ao seu próprio povo, e 
que levou muitos Alemães a desejarem uma guerra com os seus vizinhos europeus. 
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Capítulo 2 

Febre de guerra: Precedentes históricos importantes 
Nos julgamentos de Nuremberga de 1946, veio à luz uma série de actos 

terroristas, operações do tipo “bandeira falsa”1 que tinham sido organizadas pela 
Gestapo e usadas por Hitler para preparar o cenário para a sua invasão da Polónia em 
1939. Executando ataques contra uma diversidade de instalações alemãs ao longo da 
fronteira polaca – algumas estações de comboios, uma estação de serviço florestal, uma 
alfândega, e outros locais – Hitler criou a aparência de haver uma agressão polaca 
contra a Alemanha, coisa que ele depois podia usar como justificação para a invasão da 
Polónia. 

Um dos ataques foi feito à estação radiofónica alemã de Gleiwitz (na Alta 
Silésia, que naquela altura fazia parte da Alemanha, e agora se chama Gliwice e fica no 
sul da Polónia), e destinava-se a parecer obra de sabotadores polacos. Para maior 
credibilidade, decidiu-se que este incidente envolveria um conhecido “rebelde polaco”, 
que poderia ser assassinado durante o desenvolvimento da “insurgência”.  

No dia anterior ao incidente, a Gestapo deteve um agricultor silesiano alemão de 
41 anos (seleccionado nos arquivos da Polícia por ser um conhecido simpatizante da 
Polónia), e a seguir drogaram-no, deixando-o semi-consciente.  

Por volta das 20 horas do dia seguinte, um grupo de soldados da SS (uns usando 
uniformes militares polacos, outros vestidos de vagabundos) invadiu a estação de rádio 
de Gleiwitz, e espancou os três empregados (alemães) que estavam a gerir a estação. 
Depois de transmitirem, em polaco, uma breve invectiva anti-alemã, eles arrancaram o 
agricultor do seu carro, arrastando-o para a entrada da estação, e executaram-no com um 
tiro na nuca.   

Aparentemente, aquele simpatizante polaco fora morto durante o ataque contra a 
estação, e o seu corpo foi reconhecido tanto pela polícia como pela imprensa como uma 
prova da participação polaca no ataque.  

O incidente de Gleiwitz teve lugar um dia antes da invasão da Polónia por Hitler. 
Aproximadamente uma semana antes do incidente, Hitler dissera aos seus generais:    

  
 “Dar-vos-ei um casus belli propagandístico [ou seja, um incidente 

que servirá como justificação para a agressão]. A sua credibilidade não 
importa. A quem ganha não perguntarão se contou a verdade”.2 
 
(Hitler tinha razão. O mito de Gleiwitz persistiu na Alemanha nazi ao longo dos 

anos da guerra, sem ser seriamente posto em causa.) 

                                                           
1
 Uma operação de “bandeira falsa” é um acto enganador feito para parecer que tinha sido executado por 

outro grupo ou nação em vez dos verdadeiros autores – por isso “sob outra bandeira”.  
 
2  James J. Wirtz e Roy Godson, Strategic Denial and Deception: The Twenty-First Century Challenge, 

, Transaction Editores, 2002, ISBN 0-7658-0898-6, Google Print, p. 100. 
(http://books.google.ca/books?id=PzfQSlTJTXkC&pg=PA100&ots=ouNc9JPz4y&dq=Gleiwitz+inci
dent&as_brr=3&sig=WZF91Hk_0WybC1nqbS8Ghw7nTzw&redir_esc=y#v=onepage&q=Gleiwitz
%20incident&f=false);  e  Bradley Lightbody, The Second World War: Ambitions to Nemesis, 
Routledge, 2004; ISBN 0-415-22405-5, Google Print, p. 39. 
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No dia seguinte ao incidente de Gleiwitz, já depois de ter começado a invasão da 

Polónia, Hitler fez um discurso no Reichstag citando os ataques de fronteira (que ele 
próprio organizou) como justificação para a agressão alemã contra a Polónia:  

 
“Já não posso encontrar nenhuma vontade do governo polaco de 

entrar em negociações sérias connosco.…[M]ais atrocidades polacas … 
se têm repetido durante a noite. Recentemente, numa só noite houve cerca 
de 21 incidentes na fronteira: esta noite houve 14, dos quais 3 foram 
bastante sérios. Por isso, resolvi falar com a Polónia na mesma linguagem 
que a Polónia usou para connosco nos últimos meses. …  

“Esta noite foi a primeira vez que soldados polacos regulares 
atiraram contra o nosso território. Desde as 5:45h que ripostámos com 
fogo… Vou continuar com esta luta, não importa contra quem, até que se 
restabeleça a segurança e os direitos do Reich”.3 
 
Foi assim que começou a guerra – sem faltar, todavia, essa preparação 

cuidadosa das massas, cuja indignação foi habilmente atiçada até à fúria contra os 
alegados inimigos da Alemanha.  

Antecipada e enganosamente, Hitler preparou bem o povo alemão para a guerra. 
Ao longo dos meses anteriores à invasão da Polónia a 1 de Setembro de 1939, ele 
dirigiu-se aos jornalistas alemães e a outros políticos, acusando os polacos de realizarem 
limpezas étnicas, assassinando alemães que moravam na Polónia. Neste sentido, o 
exército alemão foi impulsado pelo apoio popular, e deste modo Hitler conseguiu 
demonizar a Polónia. 

Estamos dispostos a pensar, talvez, que tais assassinatos e actos belicistas não 
podem acontecer hoje, ou que o nosso próprio governo (qualquer que ele seja) não 
recorreria a tais tácticas. Mas, pelo contrário, podem acontecer, sim – visto que os 
governantes políticos quase nunca realizam nenhuma acção importante sem primeiro 
tratarem das aparências e da percepção do público –, tais dissimulações são ainda muito 
persistentes entre nós. E nunca é a “gestão da percepção” (como o Departamento de 
Defesa dos Estados Unidos lhe chama)4 tão cuidadosamente aplicada como no emprego 
das forças armadas duma nação.   

                                                           
3  “Discurso de Adolf Hitler – 1 de Setembro de 1939,” O Projecto Avalon da Faculdade de Direito de 

Yale; http://www.fcit.usf.edu/HOLOCAUST/resource/document/HITLER1.htm  A respeito dos 
pormenores do incidente de Gleiwitz veja-se “The Gleiwitz Incident: The ‘First Man to Die’ in the 
War,” World War II Today”); http://ww2today.com/the-gleiwitz-incident-and-the-first-man-to-die-
in-world-war-ii 

 
4
 O Departamento de Defesa dá esta definição de gestão da percepção: “Acções com a intenção de 

transmitir e/ou negar ao público exterior informação e indicadores seleccionados, para o influenciar nas 
suas emoções, motivos, e raciocínio objectivo, bem como para influenciar as estimativas oficiais dos 
sistemas de Serviços Secretos e de governantes a todos os níveis; por último, para dar como resultado 
comportamentos e acções oficiais no exterior favoráveis aos objectivos do autor. De vários modos, a 
gestão da percepção combina a projecção da verdade, a segurança das operações, ocultamento e 
dissimulação, e as operações psicológicas”. (Dicionário de Termos Militares e Associados do 
Departamento de Defesa, Joint Publication, 1-02, de 12 de Abril de 2001, tal como foi editado a partir de 
17 de Dezembro de 2003; Cf. http://www.militaryfactory.com/dictionary/military-terms-
defined.asp?term_id=4039)  
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O poder da opinião popular 
 
Seja com bons ou maus propósitos, um esforço de guerra requer um consenso 

das mentes. “Mais importante que um exército preparado é uma ideia cuja hora 
chegou”.5 Os líderes políticos compreendem bem este famoso conselho de Victor Hugo. 
Sabem que os seus concidadãos têm de estar psicologicamente preparados para o 
esforço de uma campanha militar, antes de o seu país poder ir para a guerra. 

Têm de dar um ímpulso ao povo, de modo a estabelecerem uma justificação e 
uma ‘febre de guerra’ que sustentem um esforço de guerra. Os inimigos no estrangeiro 
são já um desafio bastante oneroso durante um tempo de guerra – nenhum comandante 
quer lutar também, e ao mesmo tempo, contra a falta de entusiasmo dentro do próprio 
país.  

Os nossos leitores possivelmente recordam quão calorosamente o Senador 
Jeremiah Denton louvou o Presidente Nixon por aguentar o “furacão de críticas [que] 
rebentou no país e pelo mundo inteiro”6 nas últimas semanas da guerra do Vietname. 
Em Dezembro de 1972, naquilo a que Denton chamou “o momento decisivo da guerra”, 
Nixon guardou calmamente vigília na Casa Branca e, apesar dos protestos anti-guerra, 
intensificou as acções militares americanas no Vietname do Norte até que Hanói 
concordasse com a libertação de todos os prisioneiros de guerra. Denton, o oficial mais 
graduado preso em “Hanói Hilton”, considerou os esforços de Nixon (especialmente por 
ele enfrentar tanta resistência popular) como verdadeiramente heróicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
  
5
 Victor Hugo: “On résiste à l’invasion des armées; on ne résiste pas à l’invasion des idées.” Histoire d’un Crime (A história de um crime”); escrito em 

1852, publicado em 1877), Conclusão, Cap. X.  
6 Senador Jeremiah A. Denton, Jr., When Hell Was in Session, 1976, reimpresso por Robert E. Hopper & 

Associates, Lake Wylie, South Carolina, 1982, p. 175. 
 

 

O Capitão de Mar 
Jermiah Denton (devoto e 
verdadeiro católico romano) fez 
um discurso àqueles que vieram 
prestar-lhe homenagem e dar-
lhe as boas-vindas na Base 
Aérea de Clarke, nas Filipinas, 
pouco depois da sua libertação 
do cárcere de Hanói, em 
Fevereiro de 1973. Denton 
descreveu os seus sete anos 
como prisioneiro de guerra 
(torturado) no Vietname no seu 
livro When Hell Was in Session 
(Quando o Inferno abriu as 
portas)  
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É claro que, em tempo de guerra, nem todos os líderes são louvados tão 
favoravelmente como Denton fez em relação ao Presidente Nixon – particularmente 
pela questão dos governantes que conduzem o seu país à guerra por meio de pretextos 
pré-fabricados. Adolf Hitler (um alvo fácil e sempre presente para a condenação 
histórica) forneceu-nos um exemplo clássico, como anteriormente mencionámos. Mas a 
História Americana tem a sua própria lista tenebrosa de marcas negras e de tratamentos 
questionáveis.  

 
Uma visão tanto positiva como negativa 

 
O autor é um orgulhoso cidadão dos Estados Unidos, que não tem qualquer 

prazer em procurar falhas naqueles que governaram o seu país – e certamente não tem 
aqui a intenção de criticar os que serviram o nosso país valente e honrosamente nas 
forças armadas, com o risco ou a expensas das próprias vidas. Contudo, para 
expressarmos a nossa primeira e mais alta lealdade para com a verdade, devemos estar 
dispostos a aceitar que é possível ter havido falhas na liderança do nosso Governo 
(inclusive no uso das forças armadas), e ser capazes de distinguir o país que amamos de 
líderes particulares que, em determinados momentos, o serviram de um modo que tenha 
sido menos honesto.  

John Weir, do Instituto para a Investigação Histórica, assinala a importância 
duma valoração imparcial da História recente dos Estados Unidos, a começar com Pearl 
Harbor – que catapultou o país para a Segunda Guerra Mundial.7 

 
“A Segunda Guerra Mundial [foi] o conflito por meio do qual a 

América atingiu a sua posição de super-potência. Um pilar importante da 
mítica e justificada auto-imagem como super-potência é o mito de que os 
Estados Unidos estavam a tratar da sua vida, quando os malucos dos 
japoneses lançaram o ataque sem serem provocados, arrastando os 
americanos, que não estavam dispostos a lutar, para uma terrível guerra 
mundial, e obrigando deste modo os Estados Unidos a assumir 
‘responsabilidades internacionais’ como juiz, filantropo e polícia do 
mundo.  

Uma compreensão mais ampla dos antecedentes do ataque contra 
Pearl Harbor, especialmente dos esforços ilícitos e clandestinos do 
Presidente Roosevelt para provocar a guerra, é ilustrativa para 
desacreditar este mito popular… Porque sempre e enquanto durar o mito 
dos Estados Unidos como messias geopolítico relutante, os americanos 
oferecerão resistência a ver francamente a História deste Século (do Séc. 
XX)…”8  
 
O Presidente Abraham Lincoln não tinha vergonha de reconhecer as nossas 

falhas colectivas, e estabelecer oficialmente um dia de arrependimento e reparação 
                                                           
7
 Ver apêndice I deste livro para uma discussão da controvérsia de Pearl Harbor.  

8 John Weir, “Exonerando os Bodes Expiatórios de Pearl Harbor,” The Journal of Historical Review, Vol. 
16, Nº 6, Nov.-Dez. 1997, p. 40; http://www.ihr.org/jhr/v16/v16n6p35_Weir.html 
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O Presidente John F. Kennedy 
reuniu-se com a sua junta de chefes 
militares na Casa Branca a 27 de Maio de 
1961. Em Março de 1962, a junta de 
chefes militares apresentou à 
Administração Kennedy uma série de 
propostas chamadas ‘Operação 
Northwoods’, assinada pelo seu líder, o 
General Lyman Lemnitzer (o segundo 
sentado à esquerda, entre o Presidente 
Kennedy e Curtis LeMay, General das 
Forças Aéreas). O plano propunha que a 
CIA ou outros agentes americanos 
cometessem actos terroristas de “bandeira 
falsa” ou seja, bombardeios e sequestros 
aéreos – tanto verdadeiros massacres 
como meros ataques simulados – que 
seriam apresentados pelos meios de 
comunicação social como tratando-se de 
acontecimentos reais – em cidades 
americanas e instalações militares. 
“Provas” artificiosas poderiam então ser 
apresentadas, culpando o governo 
cubano, e criando o apoio público para 
uma invasão americana a Cuba.  

O plano propôs que os Estados Unidos 
desenvolvessem activamente uma 
“campanha de terror comunisto-cubana 
na área de Miami, em outras cidades da 
Flórida e até em Washington. … O 
resultado desejado da execução deste 
plano posicionaria os Estados Unidos na 
aparente condição de ter sofrido agravos 
do governo temerário e irresponsável de 
Cuba, e desenvolveria a imagem 
internacional de Cuba como uma ameaça 
para a paz no hemisfério ocidental. (Veja-
se o documento de 12 páginas (retirado 
dos Serviços Secretos em 1997) em 
formato PDF nos Arquivos da Segurança 
Nacional, 
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/news/200
10430/northwoods.pdf) 
 

 

“pelos nossos pecados nacionais”. A sua proclamação do dia de jejum nacional de 1863 
merece ser lida. Fica como um exemplo inspirador para todos nós:  

 
“Pelo Presidente dos Estados Unidos da América, Uma 

Proclamação.  
 
“O Senado dos Estados Unidos, enquanto tal, reconhecendo 

devotamente a autoridade suprema e justa do governo de Deus 
Omnipotente, em todos os assuntos dos homens e das nações, por decreto, 
pediu ao Presidente que designasse e consagrasse um dia destinado à 
oração e humilhação nacionais.  

 “E como é dever, tanto das 
nações como dos homens, reconhecer 
que depende do poder soberano de 
Deus, confessar os seus pecados e 
transgressões com dor humilde, mas 
também com a esperança segura de 
que o arrependimento genuíno 
conduzirá à misericórdia e ao perdão; 
e reconhecer a verdade sublime, 
anunciada nas Sagradas Escrituras e 
comprovada por toda a História, de 
que só são abençoadas aquelas nações 
cujo Deus é o Senhor.  

“E, tanto quanto sabemos, pela 
Sua lei divina, tanto nações como 
indivíduos estão sujeitos à punição e 
castigos neste mundo, e por isso 
justamente os tememos: poderá a 
calamidade atroz da guerra civil, que 
agora assola a terra, ser um castigo 

40

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/news/20010430/northwoods.pdf
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/news/20010430/northwoods.pdf


 

que nos é inflingido pelos nossos pecados de presunção com o fim da 
nossa reforma nacional como um Povo único? Temos sido beneficiários 
das bênçãos mais abundantes do Céu. Temos sido conservados, há muitos 
anos, na paz e prosperidade. Temos crescido em número, riqueza e poder 
sem igual, mais que qualquer outra nação. Mas esquecemo-nos de Deus. 
Esquecemos a mão da Graça que nos conservou na paz, nos multiplicou, 
enriqueceu, e fortaleceu; e imaginámos em vão e enganosamente, nos 
nossos corações, que todas estas bênçãos são o produto de alguma 
sabedoria e virtude própria. Intoxicados por um sucesso ininterrupto, 
tornámo-nos auto-suficientes demais para sentir a necessidade da Graça 
redentora que nos conserva, orgulhosos demais para rezar ao Deus que 
nos criou! 

“Cabe-nos, então, humilhar-nos perante o Poder ofendido, 
confessar os nossos pecados nacionais, e orar a pedir clemência e perdão.  

“Agora, portanto, para cumprir com este pedido, e inteiramente 
em correspondência com os sentimentos do Senado, pela minha 
proclamação, designo e consagro a Quinta-feira, trigésimo dia de Abril de 
1863, como um dia de humilhação, jejum e oração nacionais. E peço a 
todo o Povo que, nesse dia, se abstenha dos seus negócios seculares 
ordinários e se reúna nos seus lugares de culto público e nos respectivos 
lares, guardando o dia santo do Senhor, dedicando-se ao cumprimento dos 
deveres religiosos apropriados para esta ocasião solene.  

“Tendo feito tudo isto, com sinceridade e verdade, descansemos 
humildemente na esperança, autorizada pelos ensinamentos divinos, de 
que o pedido da Nação unida será ouvido pelo Altíssimo, e respondido 
com bênçãos não menores do que o perdão dos nossos pecados nacionais, 
e a restauração do nosso País, agora dividido e aflito, à sua condição 
anterior de unidade e de paz.  

“Em testemunho disso subscrevo a presente, e que lhe seja aposto 
o carimbo dos Estados Unidos.  

“Feito na Cidade de Washington, este trigésimo dia de Março, no 
ano de Nosso Senhor de mil oitocentos e sessenta e três e o 87º da 
independência dos Estados Unidos.  

“Pelo Presidente Abraham Lincoln”9  
 

Kennedy e a Operação Northwoods 
 
Nós, Americanos, também podemos estar orgulhosos, com toda a justiça, dos 

muitos homens de princípios que têm servido o nosso país num cargo público. O 
Presidente John F. Kennedy é disso um exemplo patente, particularmente e em 
justaposição às questões ligadas ao papel do Presidente Roosevelt no desastre de Pearl 
Harbor.  

                                                           
9 O Presidente Abraham Lincoln, “Proclamação Designando um Dia de Jejum Nacional,” 30 de Março de 

1863; http://www.abrahamlincolnonline.org/lincoln/speeches/fast.htm 
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O Presidente Kennedy, para seu perdurável elogio, recusou a proposta da junta 
de chefes militares (chamada Operação Northwoods) para se realizarem na Flórida actos 
de terrorismo contra os refugiados cubanos, e também contra cidadãos americanos, que 
poderiam ser atribuídos a Fidel Castro, para se ganhar apoio doméstico e internacional 
para uma invasão americana de Cuba.  

O Historiador Robert Dallek resume, sobre este assunto, factos muito pouco 
conhecidos:  

 
“Kennedy não poderia ignorar a pressão para terminar o controle 

comunista de Cuba. Não estava preparado para tolerar o governo de 
Castro e os seus objectivos declarados de exportar o socialismo para 
outros países do hemisfério ocidental. Estava disposto a ouvir sugestões 
para terminar com a dominação de Castro, assim que o regime cubano 
provocasse manifestamente uma resposta militar americana ou que o 
papel de Washington pudesse ficar ocultado. Para satisfazer os critérios 
de Kennedy, os chefes militares propuseram um plano maluco, chamado 
‘Operação Northwoods’. Propuseram-se executar, em Miami, actos 
terroristas contra exilados cubanos e atribuí-los a Fidel Castro, inclusive 
atacando fisicamente os exilados e havendo mesmo a possibilidade de 
destruírem uma embarcação carregada de cubanos que fugiam da sua 
pátria. O plano também contemplava golpes terroristas em outros locais 
da Flórida, na esperança de promoverem todo o apoio para uma invasão 
americana, quer a nível nacional quer pelo mundo inteiro. Mas Kennedy 
disse que não”.10 
 

Um triste padrão 
 

O Professor Joseph Ellis, do Williams College, assinala:  
 

“Quando estudamos o modo como os EUA fazem guerra, notamos 
que há um padrão prevalente, embora não perfeito. O acontecimento que 
a espoleta é, frequentemente, uma crise repentina que abala a opinião 
pública e se converte em ocasião propícia para a intervenção militar, mas 
que, depois, se demonstra ser uma percepção equívoca ou uma falsidade 
total”.11 

                                                           
10 Robert Dallek, “JFK vs. The Military,” 10 de Setembro de 2013, The Atlantic; 

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2013/08/jfk-vs-the-military/309496/   Cf. U.S. Joint 
Chiefs of Staff, “Justification for the US Military Intervention in Cuba (TS[Top-Secret]),” 
Departmento de Defesa dos EU, 13 de Março de 1962; document em PDF do Arquivo de Segurança 
Nacional, Biblioteca Gelman – Universidade George Washington, Washington, D.C., in 
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/news/20010430/doc1.pdf 

 
11  Joseph J. Ellis, “American Wars Often Start with a Lie: The American Way of War May Surprise 

You” Chicago Tribune, 7 de Julho de 2014; http://articles.chicagotribune.com/2014-07-
07/opinion/ct-war-obama-history-0707-20140707_1_military-intervention-vietnam-war-world-trade-
center 
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O Professor Ellis refere aqui, entre outras coisas, o modo como o Presidente 

James Polk encontrou (ou criou) um casus belli para a Guerra Mexicana de 1846 (uma 
guerra que, segundo se crê, que ele muito desejava); a instigação à Guerra Hispano-       
Americana de 1898 sob a Presidência de William McKinley; o afundamento, ainda 
misterioso, do USS Maine no Porto de Havana; e a entrada dos Estados Unidos na 
Guerra do Vietname em 1964, em resposta a um incidente fictício no Golfo de Tonkin. 
(Veja-se o Apêndice II, para uma explicação mais ampla deste incidente que iniciou a 
guerra.) 

Infelizmente vimos, nos anos recentes, o que parece ser uma série de 
acontecimentos semelhantes a pedras de toque – alguns claramente arquitectados e até 
assassinos – que, na verdade, têm sido empregados para criar, nos EUA e noutras 
nações ocidentais, um consenso para a guerra contra várias nações escolhidas como 
alvos:  

 
  Os alegados massacres que tiveram lugar no Kosovo em 1999, e 
que serviram de pretexto para o bombardeio da Jugoslávia pela NATO;12 
  Os ataques do 11 de Setembro contra o World Trade Center (que 
estão longe de estar satisfatoriamente explicados pelos relatórios oficiais e 
pelos relatos dos principais meios de comunicação),13 que conduziram à 
invasão americana do Afeganistão em Outubro de 2001; e 
  A dissimulação que começou por atribuir ao Presidente Assad a 
culpa pelo ataque com gás Sarin, em Agosto de 2013, contra uma aldeia 
síria, e que teria dado ao Presidente Obama a oportunidade tão ansiada de 
atacar a Síria – se não se tivesse descoberto que o ataque fora, na verdade, 
lançado por rebeldes apoiados pelos EUA para incitar a acção directa 
militar americana contra Assad.14 

                                                           
12

 Cf. Blokhin Timur and Vukotic Iovanna, “NATO’s War against Yugoslavia Was Based on Lies,” 
Global Research, 24 de Março de 2014; http://www.globalresearch.ca/nato-s-war-against-yugoslavia-
was-based-on-lies/32302 

Sobre esta campanha de relações públicas baseada na falsificação, Herbert Foerstel escreve: “A 
respeito da imprensa, o Washington Post conduziu o batido do tambor para a guerra, tecendo um conto 
sensacionalista dum novo holocausto na província sérvia do Kosovo, perpetrado pelo novo Hitler, 
Slobodan Milosevic, o Presidente de Jugoslávia e da Sérvia, sua república maior. Não importa que estes 
paralelos fossem contrariados pelos factos: Milosevic subiu ao poder por meio de eleições e não por um 
golpe de Estado. A Sérvia não representou nenhuma ameaça a qualquer um dos seus vizinhos e as baixas 
no conflito do Kosovo, antes do bombardeio da NATO, eram as mais pequenas de qualquer guerra civil 
da História Moderna. O Presidente Clinton, na busca de um acontecimento definitivo sobre o qual 
pudesse terminar, descansadamente, a sua manchada administração, surfou [ou ‘montou’, como diriam os 
americanos] as ondas do sensacionalismo para uma guerra brutal e sem propósito. Foi uma história mais 
que se ergueu sem oposição do escândalo Lewinsky”. (Herbert N. Foerstel, From Watergate to 

Monicagate: Ten Controversies in Modern Journalism and Media,,  Greenwood Press, Westport, 
Connecticut, 2001, p. 132; 
http://books.google.ca/s?id=HorHFYH0NsoC&pg=PA132&lpg=PA132&dq=Who+tied+the+lewinski+sc
andal+to+the+Kosovo+war%3F&source=bl&ots=fbLzfRczrr&sig=MkE8rIfEEy2EyPqFuwngtmSojxs&h
l=en&ei=qx47TYXbKY36swOA_bzVAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&redir_esc=y#v=onepage&
q&f=false 
13

 Veja-se o resumo da informação apresentada pela Sociedade de Arquitectos e Engenheiros para a 
verdade sobre o 11 de Setembro, in http://architectsandengineersfor911truth.org/  
14 Cf. Pete Papaherakles, “Syria Innocent”, American Free Press, 28 de Abril de 2014, 

http://americanfreepress.net/?p=17005  (Este artigo é baseado, na sua maior parte, no livro The Red 
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A lista poderia alongar-se mais. O Professor Ellis continua, incluindo uma 

discussão dos acontecimentos que conduziram à invasão do Iraque pelos Americanos 
em 2003: 

  
  “Este padrão não é perfeito. … Contudo, a intervenção militar 
americana no Iraque encaixa no padrão perfeitamente. Ao ver o enorme 
investimento americano, em sangue e em ouro, dissolver-se no Iraque 
durante os últimos 11 anos, a História requer que nos lembremos das 
razões por que fomos à guerra, [e] o motivo por que sabemos que estas 
razões eram falsas.  
  “O Presidente George W. Bush… argumentou que o governante 
iraquiano Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa, até 
com capacidade nuclear, e que havia claras conexões entre o Iraque e os 
terroristas da Al-Qaeda responsáveis pelos ataques do 11 de Setembro ao 
World Trade Center e ao Pentágono. Ambas as pretensões eram 
inventadas.  
  “Mas a sombra tenebrosa do 11 de Setembro pendia 
ominosamente sobre todas as deliberações desse momento e, por isso, a 
CIA adaptou as provas para as encaixar naquela invenção, um Congresso 
covarde concordou, e a maioria dos meios de comunicação social 
americanos ratificou toda a dissimulação. Discordar passara de moda”.  

 
- Que armas de destruição em massa? 

  
 Como o Professor Ellis sugeriu, pode pôr-se em ordem um resumo dos 
acontecimentos que levaram à invasão americana do Iraque, em 2003.  
 Mais de um ano depois da invasão do Iraque, o Presidente Bush e outros 
membros importantes da sua Administração começaram a fazer repetidas afirmações de 
que o Iraque estava empenhado na produção de armas de destruição em massa, 
possuindo mesmo armas biológicas, químicas e até nucleares. Ao declarar, sem poder 
certificá-lo, que o Iraque possuía definitivamente armas de destruição em massa, a 
Administração Bush insistiu que o regime de Saddam Hussein constituía uma ameaça 
iminente e grave para os Estados Unidos e para o mundo em geral.  
 Mas, ao mesmo tempo, Agências de Serviços Secretos tanto americanas como 
do exterior, a Agência Internacional de Energia Atómica e outros grupos concordaram 
em afirmar que o programa nuclear do Iraque tinha terminado em 1991, depois da 
primeira Guerra do Golfo, e que nunca tinha sido reconstituído. Estas agências 
confirmaram repetidamente (por meio de quase 400 inspecções, entre Novembro de 

                                                                                                                                                                          
Line and the Rat Line de Seymour Hersh, (que recebeu o prémio Pulitzer); e Richard Walker, “Iraqis 
Uncover Sarin Gas Lab With Ties to U.S. Ally in Síria,” American Free Press, 4 de Dezembro de 
2013, http://americanfreepress.net/?p=11173 
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2002 e o tempo da invasão em Março de 2003)15 que o Iraque tinha destruído a sua 
reserva de armas químicas em 1991 e as armas biológicas em 1991 e 1992.  
 

A 29 de Janeiro de 2002, o Presidente George W. Bush disse no seu discurso do 
Estado da União:  

  “O Iraque continua a mostrar hostilidade para com a América e a 
manter o terror. O regime iraquiano tem conspirado para desenvolver 
antraz, gás neurotóxico e armas nucleares ao longo de uma década… Ao 
procurarem adquirir armas de destruição em massa, estes regimes geram 
um perigo grave e crescente. 
  “Estaremos empenhados, mas o tempo não está do nosso lado. 
Não esperarei pelos acontecimentos, enquanto o perigo cresce. Não 
estarei à margem, enquanto o risco se aproxima cada vez mais. Os 
Estados Unidos da América não permitirão que os regimes mais perigosos 
do mundo nos ameacem com as armas mais destrutivas do mundo”.16  
 
A 13 de Fevereiro de 2002, Os jornais Knight Ridder noticiaram:  
  “O Presidente Bush decidiu expulsar do poder Saddam Hussein, 
líder iraquiano, e ordenou à CIA, ao Pentágono e a outras agências que 
planeiem uma combinatória de diligências secretas, diplomáticas e 
militares para atingir esse objectivo – disseram na Terça-feira altos 
funcionários americanos.  
  “Nenhum golpe militar está iminente, mas Bush concluiu que 
Saddam e os seus programas de armas biológicas, químicas e nucleares 
são uma ameaça tão grande para a segurança americana que tem de se 
afastar o ditador iraquiano, mesmo que os aliados americanos não ajudem 
– disseram os funcionários, que falaram todos sob anonimato.  

“Não se trata de dar um argumento sobre se se deve ou não 
expulsar Saddam Hussein. Esse debate acabou. Trata-se de debater … 
como é que isso se faz’ – disse um importante funcionário da 
Administração Bush, numa entrevista aos Knight Ridder”.17 

 
 Mas pelo contrário, a 15 de Março de 2002, o Comité da Junta de Serviços 
Secretos Britânicos insistia em como não havia nenhuma prova verificável sobre um 
programa de armas de destruição em massa no Iraque (noticiado em 2004, no Daily 

Telegraph de Londres):  
 

                                                           
15

 Cf. Charles Hanley, “No Violations at Iraqi Sites of Concern,” Associated Press, 18 de Janeiro de 2003; 
http://www.apnewsarchive.com/2003/No-Violations-at-Iraqi-Sites-of-Concern/id-
d72cb596688193b82dde1b259428d8af 
 
16 Transcrição arquivada em  http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/stateoftheunion/2002/ 
 
17 Warren P. Strobel e John Walcott , “Bush Has Decided to Overthrow Hussein,” Knight Ridder 

Newspapers, a 13 de Fevereiro de 2002, McClatchy Washington Bureau, 
http://www.mcclatchydc.com/2002/02/13/16310/bush-has-decided-to-overthrow.html 
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  “A conclusão mais recente do Comité da Junta de Serviços 
Secretos, datada de sexta-feira, 15 de Março [2002], foi que a informação 
sobre as armas de destruição em massa de Saddam era ‘esporádica e 
pouco uniforme…Não há conhecimento sobre instalação alguma de 
produção de agentes biológicos.’”18 
 
A 24 de Março de 2002, o Vice-Presidente Dick Cheney apareceu na Late 

Edition da CNN, dizendo:  
  
  “É um homem de grande maldade, como disse o Presidente. E está 
agora a desenvolver activamente as armas nucleares…”19 
 

 A 26 de Agosto de 2002, o Vice-presidente Dick Cheney dirigiu-se à 103ª 
Convenção Nacional dos Veteranos das Guerras Estrangeiras, em Nashville, Tennessee, 
onde declarou:  
 

  “Agora sabemos que Saddam retomou os seus esforços para 
adquirir armas nucleares. Além de outras fontes, descobrimo-lo 
pessoalmente pelo testemunho de desertores – inclusive o próprio genro 
de Saddam que, consequentemente, foi assassinado por ordem deste. 
Muitos de nós estamos convencidos de que Saddam vai adquirir armas 
nucleares dentro em pouco.  
  “Em termos simples, não há dúvida de que Saddam Hussein tem 
agora armas de destruição em massa. Não há dúvida de que está a reuni- -
las para as usar contra os nossos amigos, os nossos aliados, e contra nós… 
  “Como o Presidente Bush disse, o tempo não está do nosso lado. 
As armas de destruição em massa, que são portáteis e que estão nas mãos 
de uma rede de terroristas, ou de um ditador assassino, ou de ambos a 
agirem em conjunto, constituem a ameaça mais grave que se pode 
imaginar. Os riscos da inacção são maiores que o risco da acção…”20  
 

 Mas pelo contrário, como o Washington Post relatou (em 2006, três anos depois 
da invasão): 
 

  “[A 26 de Agosto de 2002, dizia Cheney:] ‘Sabemos agora que 
Saddam reiniciou os seus esforços para adquirir armas nucleares…Além 
de outras fontes, descobrimo-lo pessoalmente do testemunho de 
desertores – inclusive do próprio genro de Saddam’.  

                                                           
18

 Michael Smith, “Failure Is Not an Option, But It Doesn´t Mean They Will Avoid It ,” Daily Telegraph, 
a 18 de Novembro de 2004; 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/1472042/Failure-is-not-an-option-but-it-
doesnt-mean-they-will-avoid-it.html?mobile=basic 
19 Transcrição arquivada em 

http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons1/2002_03_24_whitehouse.pdf 
 
20 Transcrição arquivada em 
http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons1/2002_08_26_whitehouse.pdf 
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  “[A afirmação de Cheney] foi uma referência a Hussein Kamel, 
que tinha gerido os programas de armas especiais do Iraque antes de 
desertar, em 1995, para o Jordão. Mas Saddam Hussein atraiu Kamel para 
o Iraque, onde ele foi assassinado em Fevereiro de 1996. Por isso, Kamel 
não poderia ter sido a fonte daquilo que os governantes americanos ‘agora 
sabem’.  
  “E o testemunho de Kamel, depois de desertar, foi precisamente o 
oposto da descrição de Cheney. Num dos muitos interrogatórios feitos por 
oficiais americanos, jordanos e da ONU, Kamel disse, a 22 de Agosto de 
1995, que os programas de enriquecimento de urânio iraquiano não 
tinham recomeçado depois de terem parado em 1991, no início da Guerra 
do Golfo”.21  

 
 E pelo contrário ainda, em Setembro de 2002, o antigo chefe da comissão 
especial da ONU no Iraque [UNSCOM] o inspector de armas Scott Ritter desafiou a 
afirmação de Cheney a assinalar uma parte fundamental do testemunho de Kamel:  
 

  “Ao longo da sua entrevista à UNSCOM, Hussein Kamel reiterou 
o seu ponto principal – que não tinha ficado nada. ‘Todas as armas 
químicas estão destruídas’ – disse ele. ‘Mandei destruir todas as armas 
químicas. Todas as armas – biológicas e químicas, mísseis, armas 
nucleares – foram destruídas. Não ficou nem um míssil’”.22 
 
A 7 de Setembro de 2002, o Presidente George W. Bush dirigiu-se à imprensa 

em Camp David:  
 
  “Gostaria de lhes lembrar que, quando os inspectores…foram ao 
Iraque… saiu da Atómica – a Agência Internacional da Energia Atómica 
– um relatório em como o Iraque terminaria, dentro de seis meses, o 
desenvolvimento de uma arma. Não sei de que mais provas 
precisamos”.23 

 
 Mas, pelo contrário, a 27 de Setembro de 2002, relatava o Washington Times:  
  

  “A Agência Internacional da Energia Atómica diz que o relatório 
– citado pelo Presidente Bush como prova de que o Iraque em 1998 
‘terminaria, dentro de seis meses, o desenvolvimento de uma arma’ – não 
existe.  

                                                           
21

 Barton Gellman e Walter Pincus, “Depiction of Threat Outgrew Supporting Evidence,” Washington 

Post,10 de Agosto de  2003; http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2006/06/12/AR2006061200932.html 
22

 Scott Ritter, “Cheney’s Warped Perspective on the Need to Attack Iraq,” Chicago Tribune, 10 de 
Setembro de 2002, http://articles.chicagotribune.com/2002-09-10/news/0209100286_1_chemical-
weapons-saddam-hussein-hussein-kamal 
23

 Transcrição arquivada em  
http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons1/2002_09_07_whithouse.pdf 
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  “Nunca houve tal relatório emitido por essa agência’ – disse 
ontem Mark Gwozdecky, principal porta-voz da AIEA, numa entrevista 
telefónica da sua sede em Viena (Áustria). … 
  “Não há indicações de que tenha restado, no Iraque, qualquer 
capacidade física para a produção de material nuclear de um modo 
significativo e prático que sirva para armamento – escreveu o Director-
Geral Mohammed Elbaradei num relatório ao Secretário-General da 
ONU, Kofi Annan. 
  “Disse o Sr. Gwozdecky … ‘Não sei de onde tirou a ideia de que 
o Iraque detinha uma tal capacidade de armas; porque quando saímos, em 
Dezembro de 1998, concluímos que tínhamos neutralizado o seu 
programa de armas nucleares. Confiscámos o seu material fissível. 
Destruímos todos os edifícios e equipamento mais importantes’ – 
acrescentou ele.  
  “Disse o Sr. Gwozdecky que não há provas sobre a capacidade 
nuclear de Saddam ao presente – seja através da sua organização, seja de 
outras agências, ou de governo algum”.24 
  

 A 8 de Setembro de 2002, o Secretário de Estado Colin Powell afirmava ao 
Fox News Sunday:  
 

  “Não há dúvida de que o Iraque tem reservas de armas 
químicas…É inquestionável que tem esse tipo de armamento. Mas o 
mais significativo é que está a tratar de fabricar ainda mais, de 
adquirir ainda mais”.25 

 
 A 12 de Setembro de 2002, o Presidente George W. Bush fez um discurso à 
Assembleia Geral das Nações Unidas, afirmando:  
  

  “Os inspectores da ONU crêem que o Iraque produziu duas a 
quatro vezes mais quantidade de agentes biológicos do que declarou 
ter produzido, e que não informou sobre mais de três toneladas 
métricas de material que poderia ser usado para produzir armas 
biológicas. Ao presente, o Iraque está a expandir e a melhorar as 
instalações que eram usadas para a produção de armas biológicas.  
  “As inspecções das Nações Unidas também revelaram que o 
Iraque mantém provavelmente reservas de VX, gás mostarda e outros 
agentes químicos, e que o regime está a reconstruir e expandir 
instalações capazes de produzir armas químicas… “A cada passo dado 
pelo regime iraquiano até à aquisição e uso das armas mais terríveis, 
diminuem as nossas possibilidades de defrontar esse regime. E se um 
regime sem opositores chegasse a fornecer tais armas a aliados 

                                                           
24

 Joseph Curl, “Agência AIEA Repudia Relatório sobre Armamento no Iraque, Washington Times, 27 de 
Setembro de 2002, http://www.washingtontimes.com/news/2002/sep/27/20020927-091051-
4501r/?page=all 
25 Transcrição arquivada em  
http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons1/2002_09_08_Fox_State.pdf 
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terroristas, então os ataques do 11 de Setembro seriam apenas um 
prelúdio de horrores muito mais sérios”.26      

   
 A 18 de Setembro de 2002,o Secretário de Defesa Donald Rumsfeld 
testemunhou, numa audiência do Comité de Forças Armadas da Câmara:  
 

  “O regime [de Hussein] acumulou grandes reservas 
clandestinas de armas biológicas, incluindo antraz e toxina de 
botulismo e, possivelmente, varíola. O seu regime tem vindo a 
acumular grandes reservas de armas químicas, que incluem VX e 
sarin, e também gás mostarda”.27  

 
 A 20 de Setembro de 2002, o Vice-Presidente Dick Cheney afirmou, 
durante uma reunião de angariação de fundos do Partido Republicano, em Casper, 
Wyoming:  
 

  “Agora temos provas irrefutáveis de que o Iraque, uma vez 
mais, tem vindo a construir e reconstituir o seu programa para 
conseguir urânio e o enriquecer até um alto grau, o suficiente para 
funcionar como material de base de uma arma nuclear”.28 

 
 Mas pelo contrário, em Setembro de 2002, a Agência dos Serviços Secretos 
de Defesa emitiu um relatório (desclassificado por el departamento de defesa a 9 de 
Junho de 2003) afirmando:  
 

  “Não há informação fiável sobre se o Iraque está a produzir e a 
armazenar armas químicas ou onde o Iraque tem – ou estabelecerá – 
as suas fábricas de agentes químicos bélicos”.29 

  
 A 26 de Setembro de 2002, o Secretário de Defesa Donald Rumsfeld dizia 
no Salão de Imprensa do Pentágono:  
 

  “Sabemos que têm armas de destruição em massa. Sabemos 
que têm programas activos. Não há discussão alguma sobre este 
assunto”.30 

 
 A 26 de Setembro de 2002, o Presidente Bush dirigiu-se à imprensa no 
jardim de rosas da Casa Branca:  
                                                           
26 Transcrição arquivada em 
http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons1/2002_09_12_whitehouse.pdf 
27 Transcrição arquivada em  
http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons1/2002_09_18_CNN.pdf 
28  Citado em Resolução 625 da Câmara do Congresso dos Estados Unidos, “Censura ao Presidente e ao 

Vice-Presidente,” a 4 de Agosto de 2007, http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-
110hres625ih/html/BILLS-110hres625ih.htm 

 
29 Arquivado em 

http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons1/2002_09_Sept_DIA.pdf 
 
30 Transcrição arquivada em 
http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons1/2002_09_26_defense.pdf?transcriptid=3
669 
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O Secretário de Estado Colin Powell (mostrando na foto uma ampola com uma 
amostra de antraz) apareceu perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas a 5 de 
Fevereiro de 2003, “para partilhar (segundo disse aos membros do Conselho) com os 
Senhores o que os Estados Unidos sabem sobre as armas de destruição em massa que o 
Iraque possui, bem como a participação do Iraque no terrorismo”.  

Os meios de comunicação social dos EUA, encabeçados pelo Washington Post e o 
New York Times, louvaram o discurso de Powell dizendo que era irrefutável, e aceitaram 
sem questionar o aviso de Powell ao Conselho de Segurança, de que seria pôr-se “em 
perigo de irrelevância”, se não fosse ratificada uma invasão do Iraque dirigida pelos 
EUA.  

Desde então, tem sido totalmente desacreditada a informação sobre aquilo em 
que este discurso tão importante se baseou. As próprias palavras de Powell descrevendo 
o Iraque como sendo caracterizado por uma política de “evasivas e enganos” chegaram 
a aplicar-se ao próprio discurso de Powell.  

Tanto Powell como o seu editor de discursos, o Coronel do Exército Americano 
Lawrence Wilkerson, repudiaram este discurso, que desempenhou um papel 
fundamental no estabelecimento de um casus belli para a invasão do Iraque. Nas 
palavras de Wilkerson, “Foi o ponto mais baixo da minha vida pessoal e profissional. 
Bem desejaria não ter participado nele. (Veja-se  
http://www.youtube.com/watch?v=wX9Ywf1jI2Q.  Cf. “O Discurso de Powell, Antigo 
Auxiliar WMD: ‘O Ponto Mais Baixo da Minha Vida,’” CNN, 
http://www.cnn.com/2005/WORLD/meast/08/19/powell.un/)  

Descrevendo os relatórios dos Serviços Secretos em que se baseou o discurso 
como “politizados” e “com bases enganosas”, Wilkerson lamentava ter acrescentado 
ímpeto ao impulso para a invasão do Iraque. Apesar disso, acalma-lhe a consciência a 
opinião que ele tem de que a guerra contra o Iraque era já uma decisão tomada antes 
desse momento: “Eu não acredito em toda a publicidade sensacionalista que diz que esse 
discurso teve uma acção, por assim dizer, determinante que nos conduziu à guerra 
contra o Iraque. George W. Bush, Dick Cheney e outros tinham decidido ir à guerra 
muito antes de Colin Powell ter feito esse discurso”. (“Dez Anos Depois do discurso 
WMD sobre o Iraque na UN, Lawrence Wilkerson, Ex-colaborador de Powell, Debate o 
Autor Norman Solomon”, Democracia Já!, a 6 de Fevereiro de 2013, 
http://www.democracynow.org/2013/2/6/decade_after_iraq_wmd_speech_at) 
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“O perigo contra o nosso país é grave… O regime iraquiano 
possui armas químicas e biológicas. O regime iraquiano está a 
construir as instalações necessárias para fazer mais armas químicas e 
biológicas.  
  “Segundo o Governo Britânico, o regime iraquiano poderia 
lançar um ataque químico ou biológico num espaço de uns 45 minutos 
após a ordem”.31 

 
 A 7 de Outubro de 2002, o Presidente Bush resumiu a ameaça iraquiana, 
falando no Centro de Museus de Cincinnati:  

 
  “Saddam Hussein é um ditador assassino, viciado em armas de 
destruição em massa.  
  “Concordamos que não se deve permitir que o ditador 
iraquiano ameace os Estados Unidos e o mundo inteiro com venenos 
horríveis, doenças, gases neurotóxicos e armas nucleares. … 
  “A evidência indica que o Iraque está a reorganizar o seu 
programa de armas nucleares. …Sendo o regime iraquiano capaz de 
produzir, comprar ou roubar uma quantidade de urânio altamente 
enriquecido pouco maior do que uma bola de softball, conseguiria 
fabricar uma arma nuclear em menos de um ano.  

“A América não deve passar por cima da crescente ameaça 
contra nós. Face a claras provas de perigo, não podemos ficar-nos só à 
espera da comprovação final, da arma fumegante que poderia vir em 
forma de ‘nuvem-cogumelo’”.32 

 
A 3 de Dezembro de 2002, o Secretário de Defesa Donald Rumsfeld falou 

no salão de imprensa do Pentágono, afirmando:  
 

“Os Estados Unidos sabem que o Iraque tem armas de 
destruição em massa. O Reino Unido sabe que tem armas de 
destruição em massa. Qualquer nação à face da terra que tenha um 
programa de Serviços Secretos activo sabe que o Iraque tem armas de 
destruição em massa”.33  

 
 Mas pelo contrário, a 8 de Dezembro de 2002, em cumprimento da 
Resolução 1441 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Iraque apresentou 
uma declaração completa de todos os aspectos dos seus programas de 
desenvolvimento de armas químicas, biológicas e nucleares, como relatou o New 

York Times:  
 

  “O Iraque entregou hoje às Nações Unidas, com mais de 24 
horas de antecedência, uma declaração de 12.000 páginas sobre armas 

                                                           
31

 Transcrição arquivada em 
http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons1/2002_09_26_whitehouse.pdf 
32 Transcrição arquivada em 

http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons1/2002_10_07_whitehouse.pdf 
 
33 Transcrição arquivada em 

http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons1/2002_12_03_defenseDept.pdf 
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proibidas, em cumprimento de um prazo do Conselho de Segurança. 
Os funcionários disseram que os documentos confirmavam, em 
resposta às afirmações americanas e britânicas, que o governo de 
Saddam Hussein não tinha armas de destruição em massa e não tem ao 
presente programas para as desenvolver”.34 

 
 A 5 de Fevereiro de 2003, o Secretário do Estado Colin Powell afirmou, no 
Conselho de Segurança das Nações Unidas:  
 

  “[T]odas as declarações que hoje faço estão respaldadas por 
fontes concretas. Não são [meras] asserções… 
  “Uma das coisas mais preocupantes que sai do avultado 
arquivo que temos dos Serviços Secretos sobre as armas biológicas do 
Iraque é a existência de instalações móveis usadas para a fabricação 
de agentes biológicos… 
  “No nosso entender conservador, o Iraque tem hoje uma 
reserva de 100 a 500 toneladas de agentes de armas químicas, ou seja, 
o suficiente para ser usado em 16.000 mísseis de combate”.35 

 
 A 11 de Fevereiro de 2003, George Tenet, Director da CIA, testemunhou 
perante o Comité Selecto do Senado em Serviços Secretos:  
 

  “Eu penso, e não há dúvida alguma disso, que encontraremos 
esconderijos de armas de destruição em massa”.36 

 
 Mas pelo contrário, a 7 de Março de 2003, com base em meses de 
inspecções de armas, dirigidas pela ONU, o Director Geral Mohamed ElBaradei da 
Agência Internacional da Energia Atómica relatou, num discurso às Nações Unidas:  
 

  “[N]ão há indicações de actividades nucleares reiniciadas nos 
edifícios – que foram identificados com recurso a imagens por satélite 
– quer nos que estão a ser reconstruídos quer nos construídos de novo 
desde 1998 – nem qualquer indicação relacionada com actividades 
nucleares proibidas em sítio algum inspeccionado. … 
  “Depois de três meses de inspecções intrusivas e até ao 
presente, não encontrámos nenhuma prova nem indicação plausível do 
renascimento de um programa de armas nucleares no Iraque. … 
  “Devo notar que nas passadas três semanas, possivelmente 
como resultado da pressão cada vez mais intensa da comunidade 
internacional, o Iraque tem sido comunicativo na sua cooperação, em 

                                                           
34 John F. Burns e David E. Sanger, “Threats and Responses: Arms Inspections; Iraq Says Report to 
the U.N. Shows No Banned Arms,” New York Times, 8 de Dezembro de 2002, 
http://www.nytimes.com/2002/12/08/world/threats-responses-arms-inspections-Iraque-says-report-
un-shows-no-banned-arms.html 

35 Transcrição arquivada em 
http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons2/2003_02_05_Statedept.pdf 
 
36 Relatório do congresso arquivado em  
http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons2/2003_02_11_TenetSenate.pdf 
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particular anuindo a conceder entrevistas privadas e na apresentação 
de provas que pudessem contribuir para a resolução de assuntos 
preocupantes por parte da Agência Internacional da Energia 
Atómica…”37 
 

 A 16 de Março de 2003, o Vice-Presidente Dick Cheney disse na rubrica 
Meet the Press da NBC News:  
 

 “Acreditamos que, efectivamente, [Hussein] reconstituiu o seu 
armamento nuclear. Acho francamente que o Sr. ElBaradei está 
enganado”.38  

  
A 17 de Março de 2003, o Presidente Bush fez um discurso à Nação, afirmando:  
 

  “As informaões secretas recolhidas por este e outros governos 
provam, sem margem para dúvidas, que o regime do Iraque continua a 
ter e a ocultar algumas das armas mais mortíferas jamais inventadas.  
  “O perigo é verdadeiro: usando armas químicas, biológicas, 
ou, um dia, nucleares, obtidas com a ajuda do Iraque, os terroristas 
poderiam alcançar a sua manifesta ambição e assassinar milhares ou 
centenas de milhares de pessoas inocentes, no nosso país ou em 
qualquer outro”.39 
 
Mas, pelo contrário, The Washington Post noticiava, a 18 de Março de 2003:  

 
  “Enquanto a Administração Bush se prepara para atacar o 
Iraque esta semana, a verdade é que o faz apoiando-se em declarações 
gratuitas contra o Presidente iraquiano Saddam Hussein que têm sido 
discutidas – e em alguns casos refutadas – pelas Nações Unidas, por 
governos europeus, e até por relatórios dos Serviços Secretos 
Americanos.  
  “Durante meses, o Presidente Bush e os seus principais 
auxiliares compuseram uma longa lista de ofensas recebidas do 
Iraque, que culminaram no Domingo [16 de Março] com a asserção 
do Vice-Presidente Cheney de que o Iraque ‘reconstituiu o seu 
armamento nuclear’. Já anteriormente funcionários administrativos 
tinham conectado Hussein com a Al Qaeda, em relação aos ataques 
terroristas do 11 de Setembro de 2001, e à produção agressiva de 
armas químicas e biológicas. Bush reiterou muitas destas acusações 
por ocasião do seu Discurso à Nação.  
  “Mas tais afirmações são discutidas com veemência. Algumas 
das provas da Administração – como a asserção de Bush de que o 

                                                           
37 Transcrição arquivada em  
http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons2/2003_03_07_CNN.pdf 
38 Ênfase acrescentada. Transcrição arquivada em  
http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons2/2003_03_16_NBCmtp.pdf 
 
39 Transcrição arquivada em 
http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons2/2003_03_17_whitehouse.pdf 
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Iraque queria comprar urânio – têm sido refutadas por subsequentes 
descobertas.  
  “Mas já anteriormente, neste mesmo mês, ElBaradei dissera 
que a informação sobre os esforços do Iraque para comprar urânio se 
baseara em documentos ‘fabricados’”.40 

  
 E, a 19 de Março de 2003, sem fazer caso da lei internacional e das 
pesquisas de numerosas agências de Serviços Secretos, nem dos protestos 
internacionais generalizados, o Presidente Bush lançou a planeada invasão 
americana do Iraque.  
 A guerra subsequente causou a morte violenta a mais de 4.000 militares 
americanos, assim como (directa ou indirectamente) a uns 500.000 iraquianos.  
 Uma consequência adicional da guerra foi que tanto o Iraque como uma 
grande parte do Médio Oriente sucumbiram ao brutal caos sectário, enquanto um 
elemento radical islâmico ainda crescente, atiçado contra o Ocidente, espalha o 
derramamento de sangue e o caos sobre um número cada vez maior de regiões.  
 Por fim, cumpre dizer que, depois de muitos meses de investigações 
exaustivas, não se encontrou nenhuma reserva de armas químicas, biológicas ou 
nucleares, nem evidência alguma de programas activos para o desenvolvimento de 
armas de destruição em massa.  
 A partir do dia 14 de Maio de 2003, menos de dois meses após a invasão, 
os funcionários da Administração Bush começaram a desdizer as suas afirmações 
anteriores. O Secretário de Defesa Donald Rumsfeld respondeu às perguntas dos 
Senadores numa audiência do Sub-Comité de Defesa do Comité de Apropriações do 
Senado, afirmando:  
  

“Senador, não acredito que ninguém que eu conheça na 
Administração tivesse dito, em ocasião alguma, que o Iraque tinha 
armas nucleares. Por isso, a afirmação que penso que o senhor leu – 
de que nós lançámos um aviso sobre uma potencial capacidade 
nuclear, sobre armas e materiais nas mãos de terroristas, em termos de 
as terem agora – não conheço ninguém que tivesse sugerido ser esse o 
caso”.41 

  
Passados mais de 18 meses, abandonaram-se as investigações e buscas 

exaustivas de armas de destruição em massa no Iraque. O Dr. David Kay, que 
dirigiu a força especial nomeada pela CIA (chamado grupo de inspecção iraquiana, 
GII), testemunhou perante o Comité de Serviços Armados do Senado, numa 
audiência sobre as investigações ocorrida a 28 de Janeiro de 2004, e admitiu:  

 
  “O que acontece é que estávamos todos enganados, 
provavelmente segundo o meu próprio parecer, o que é muito 
perturbador”.42 

                                                           
40 Walter Pincus e Dana Milbank, “Bush Clings to Dubious Allegations about Iraq,” Washington Post, a 
18 de Março de 2003, ênfase acrescentada. Citado no registo do Congresso, Volume 149, Nº 43 (Terça-
feira,18 de Março de 2003)   http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CREC-2003-03-18/html/CREC-2003-03-18-
pt1-PgH1927-5.htm 
41 Transcrição arquivada em 

http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons2/2003_05_14_defense_appro.pdf 
42 Transcrição arquivada em  
http://www.cnn.com/2004/US/01/28/kay.transcript/ 
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 A conclusão de Kay foi divulgada num artigo do Associated Press:  
 
  “Na sua conclusão final, o principal inspector de armas da CIA 
no Iraque afirmou Segunda-feira que a busca de armas de destruição 
em massa ‘foi tão longe quanto nos era possível’, e não encontrámos 
nada – fechando-se assim a investigação sobre os presumíveis 
programas de Saddam Hussein usados para justificar a invasão de 
2003”.43 
  

 No relatório final do GII, publicado a 30 de Setembro de 2004, afirma-se:  
 
  “Saddam [Hussein] terminou o programa nuclear em 1991 
depois da Guerra no Golfo. O GII não encontrou prova alguma que 
sugerisse esforços concertados para reiniciar o programa.  
  

“Uma vez que foi encontrado um pequeno número de 
munições químicas antigas e abandonadas, o GII crê que o Iraque, 
unilateralmente, destruíra a sua reserva de armas químicas não 
declaradas em 1991. Não há indícios credíveis de que Bagdad tenha 
reiniciado depois a produção de munições químicas”.44 

 
 Greg Thielmann (antigo Director do Gabinete de Assuntos Militares e 
Estratégicos, e sobre a Proliferação, do Gabinete do Departamento de Estado de 
Serviços Secretos e Investigação – isto é, do Gabinete de Serviços Secretos – cujo 
relatório Powell não considerou45), numa entrevista de 60 Minutos à CBS, em 
resposta à alegação de Powell de que o Iraque tivesse, supostamente, uma ameaça 
iminente contra os EUA, afirmou o seguinte:  
 

  “Acho que o Iraque nem constituía uma ameaça iminente para 
os seus vizinhos no momento em que fomos à guerra. …O problema 
principal era que os funcionários administrativos mais graduados têm 
aquilo a que eu chamo uma ‘inteligência baseada-na-convicção’. 
Sabiam o que queriam que os Serviços Secretos mostrassem. Estavam 
realmente cegos e surdos a qualquer tipo de informação contrária que 
a comunidade de Serviços Secretos produzisse”.46 

 
                                                                                                                                                                          
 
43 “CIA’s Final Report: No WMD Found in Iraq,” Associated Press, 25 de Abril de 2005, 
http://www.nbcnews.com/id/7634313/ns/world_news-mideast_n_africa/t/cias-final-report-no-wmd-
found-Iraque/ 
44 Relatório final arquivado em  
http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons2/2004_09_30_globalsecurity.pdf 
 
45 Cf. Jonathan Schwarz, “Lie After Lie: What Colin Powell Knew Ten Years Ago Today and What He 

Said,” Huffington Post, 5 de Fevereiro de 2013, http://www.huffingtonpost.com/jonathan-
schwarz/colin-powell-wmd-Iraque-war_b_2624620.html 

 
46 Relatado em Rebecca Leung, “The Man Who Knew: Ex-Powell Aide Says Saddam-Weapons 
Threat Was Overstated,” CBS News, 14 de Outubro de 2003, http://www.cbsnews.com/news/the-
man-who-knew-14-10-2003/ 

55

http://www.nbcnews.com/id/7634313/ns/world_news-mideast_n_africa/t/cias-final-report-no-wmd-found-iraq/
http://www.nbcnews.com/id/7634313/ns/world_news-mideast_n_africa/t/cias-final-report-no-wmd-found-iraq/
http://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_noweapons2/2004_09_30_globalsecurity.pdf
http://www.huffingtonpost.com/jonathan-schwarz/colin-powell-wmd-iraq-war_b_2624620.html
http://www.huffingtonpost.com/jonathan-schwarz/colin-powell-wmd-iraq-war_b_2624620.html
http://www.cbsnews.com/news/the-man-who-knew-14-10-2003/
http://www.cbsnews.com/news/the-man-who-knew-14-10-2003/


 

 Em Outubro de 2004, um artigo extenso do New York Times examinou o 
apagão de Serviços Secretos em grande pormenor. Vamos concluir esta trágica 
cronologia histórica com uma citação desse artigo:  

 
 “Analisando novamente os relatórios de Serviços Secretos envolvidos 
na investigação do Senado [Comité Selecto de Serviços Secretos] 
chegou-se a uma conclusão desagradável. ‘Continuámos a analisar o 
relatório dos Serviços Secretos uma vez e outra, e dizíamos: ‘-Meu 
Deus, aqui não há nada!’” – lembrava um funcionário”.47 
 

Os Presidentes que gritaram “-Lobo!” 
 
 Paul Craig Roberts, Antigo membro do Gabinete da Administração Reagan, 
oferece esta perspectiva sombria da credibilidade actual do Governo Americano:  
 

  “É claro como a luz do dia que o Governo Americano tem 
vindo a perder a credibilidade em grandes segmentos da população 
americana, bem como no exterior. Cada vez mais, os americanos não 
acreditam nem no Governo nem nos meios de comunicação social que 
mentem pelo Governo. É por isso que a imprensa e a TV estão em 
declínio, tornando mais fácil para a CIA subornar os meios de 
comunicação social para que eles sirvam os seus propósitos.48 
  “Por onde começamos? Pelas mentiras de Clinton sobre a 
Sérvia e o Kosovo? Pelas mentiras de George W. Bush sobre as armas 
de destruição em massa de Saddam Hussein? Pelas mentiras de 
Obama sobre Kaddafi e o uso de armas químicas por Assad? Pelas 
mentiras sobre as armas nucleares do Irão? Pelas mentiras de Obama 
sobre a Ucrânia? Pela demonização de Putin? 
  “Ou devemos voltar atrás – às mentiras oficiais sobre o 
assassinato do Presidente John F. Kennedy? Ou o de Martin Luther 
King? Ou sobre o Golfo de Tonkin? Ao USS Liberty? A Pearl 
Harbor? Lembraremos o Maine? Ou, o cúmulo de tudo isto, o 11 de 
Setembro”?49 
  “Veja se consegue pensar num único acontecimento importante 
em que o Governo Americano não tenha mentido.  

                                                           
47 David Barstow, William J. Broad, e Jeff Gerth, “How the White House Embraced Disputed Arms 
Intelligence,” New York Times, 3 de Outubro de 2004, 
http://www.nytimes.com/2004/10/03/international/middleeast/03tube.html?pagewanted=print& 
 
48 Um exemplo disto que recentemente se tornou evidente pode notar-se na Alemanha, onde a 
opinião pública, daí até à Rússia, é notavelmente mais positiva do que em outros países. Udo 
Ulfkotte, antigo editor de um dos principais jornais da Alemanha, o Frankfurter Allgemeine 

Zeittung, publicou um livro que se tornou muito popular, revelando que, durante décadas, a CIA 
pagava a membros dos meios de comunicação social alemães para eles apresentarem as notícias de 
modo a apoiar os interesses americanos. Cf. “Top German Editor: CIA Bribing Journalists,” Russia 

Insider, 3 de Outubro de 2014; http://russia-
insider.com/en/tv_politics_media_watch/2014/10/10/06-31-
52pm/top_german_editor_cia_bribing_journalists  

49 Veja-se também a discussão mais pormenorizada deste tema em Paul Craig Roberts, “9/11 After 13 
Years,” 10 de Setembro de 2014; http://www.paulcraigroberts.org/2014/09/10/911-13-years-paul-craig-
roberts/ 
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 “O orientador da minha dissertação de doutoramento, Warren Nutter, 
…ensinou aos seus estudantes que a Democracia requer que haja 
confiança entre o Governo e o Povo. É claro que o Governo não 
confia no povo americano. Washington persegue planos escondidos, 
que põe em prática para enganar o povo americano.  
  “Os primeiros cidadãos observadores e patriotas que nos 
avisaram das dissimulações realizadas pelo nosso Governo foram 
desacreditados como ‘anti-Americanos’. O patriotismo passou a ser 
definido como ‘acreditar na palavra do Governo’ – tal como o 
Primeiro Ministro Britânico David Cameron o reiterou no outro dia.  
Hoje, os cépticos que utilizam a liberdade de expressão são definidos 
pela Segurança da Pátria como ‘extremistas nacionais’… 
  “Tal como Warren Nutter ensinou, a nossa Democracia só 
funciona quando os planos do Governo são revelados abertamente e 
são consistentes com os princípios americanos. Quando o Governo 
mente para orquestrar guerras que beneficiam interesses especiais, 
quebra a confiança com o Povo e converte-se num ser arbitrário, 
ditatorial, e irresponsável. E quando os meios de comunicação social 
preferem o dinheiro à verdade, o Governo está protegido de ser 
censurado pelo Povo”.50 
 

 É uma descrição tenebrosa, na verdade – mas a lição deve ser bastante clara. 
A Mensagem de Nossa Senhora de Fátima torna-se mais urgente a cada dia que 
passa. Contra tais dissimulações, mentiras e propaganda de guerra autorizada, “só a 
Senhora [nos] poderá valer”, como Ela Mesma disse em Fátima.  
 A menos que – e até que – Nossa Senhora Se digne intervir e deter esta 
espiral mortífera até à destruição total (intervenção essa que, de facto, a Senhora 
fará, quando o Seu pedido principal em Fátima for atendido, como Ela prometeu em 
Fátima e em Tui), até esse momento, nós só podemos esperar que continuem a 
criar-se estes pretextos para a guerra, até os poderes que governam o mundo 
fazerem todas as guerras que quiserem.  
 E assim – tal como Nossa Senhora de Fátima avisou – se os Seus pedidos 
não forem atendidos dentro de um certo prazo, “várias nações serão aniquiladas”. É 
que esses mesmos poderes que governam o mundo talvez possam também começar 
uma guerra que chegue a ser tão grande que nos destrua a quase todos nós, 
inclusive a eles próprios. 
 
  

 

 

 

 

 

                                                           
50 Paul Craig Roberts, “Ebola Update,” 11 de Outubro de 2014; 

http://www.paulcraigroberts.org/2014/10/11/ebola-update-paul-craig-roberts/ 
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Os destroços 
da asa esquerda do 
MH-17 mostram 
mais provas de um 
ataque ar-ar, feito 
por um avião de 
combate contra um 
avião civil. 
Claramente visíveis 
na superfície da asa 
estão os traços de 
uma bala que 
passou de raspão, 
seguindo uma 
trajectória que vai 
directamente até à 
cabine do piloto.  
 Os canhões 
de 30mm do caça a 
jacto SU-25 

dispararam rondas alternadas de projécteis incendiários antitanques e de projécteis 
explosivos que lascam. Estes últimos foram desenhados para causar numerosas 
explosões em série dentro do objeto-alvo (na maioria dos casos, um tanque). A serem 
usados contra uma aeronave comercial a voar a uma alta altitude, as explosões 
aumentariam a pressão do ar dentro da cabina até ao ponto de esta se partir, fazendo 
com que a aeronave expluda como um balão.  
 Ora este cenário coincide precisamente com a destruição do MH-17, cujos 
destroços se dispersaram através de campos que cobrem uma área de 20 quilómetros 
quadrados. Os fragmentos quase intactos das secções posteriores do avião desfizeram-
se no ar ao longo dos pontos mais fracos da sua construção – devido não a um míssil, 
evidentemente, mas sim à extrema pressão interna do ar.  
(Responsável pela Foto: Jeroen Akkermans/RTL-4 Nieuws/Holanda)  
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Uma nuvem-cogumelo surgiu por cima de Nagasaki, Japão, a 9 de Agosto 
de 1945, assinalando a morte horrível de dezenas de milhares de civis 
japoneses daquela cidade, pela explosão atómica e a radiação. Além 
daqueles que sofreram a morte súbita e imprevista (contra a qual rezamos 
na Ladainha dos Santos), muitos mais pereceram pouco a pouco, no meio 
dos maiores tormentos que possamos imaginar, nos subsequentes incêndios 
e de queimaduras por radiação. No total, as duas bombas atómicas 
lançadas sobre o Japão em 1945 tiraram quase 200 mil vidas – mas aquelas 
bombas parecem pequenas ao pé do poder destruidor das armas termo-
nucleares de hoje, 17 mil das quais enchem os arsenais do mundo.    
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CAPÍTULO 3   
Guerra Nuclear: Uma Possibilidade Crescente 

 
Faríamos bem, todos nós, em considerar que espécie de destino é que os nossos líderes, 

por todo o mundo, parecem estar a preparar-nos. Tal como Paul Craig Roberts tem salientado 
repetidamente, a próxima guerra será um apocalipse para a maior parte da população mundial: 

 
“O tipo de mentiras deslavadas e de propaganda, … que têm vindo a ser 

dirigidas contra a Rússia pelos Governos dos Estados Unidos e do Reino Unido, 
bem como pelos respectivos Ministérios de Propaganda, a.k.a. [que é como quem 
diz,] os “meios de comunicação social do Ocidente,” … com o objectivo de 
demonizarem Pútin e a Rússia … não [têm] outro propósito que não seja o de 
levarem o mundo a uma guerra que ninguém pode vencer. …Não se trata 
meramente de as elites e governos do Ocidente serem totalmente corruptos; eles 
são loucos! Tal como eu já cheguei a escrever, não esperemos nós viver durante 
muito mais tempo!”1 

“As mentiras que o regime de Obama e os órgãos de comunicação social 
ocidentais subornados lançam contra o Presidente Pútin são ainda mais 
clamorosamente falsas do que as mentiras que Washington usou contra Saddam 
Hussein, Kadafi, Assad, os Talibãs e o Irão; e são mentiras muitíssimo mais 
imprudentes. A Rússia possui um arsenal nuclear tão grande como o de 
Washington, e a Rússia está plenamente consciente de que as mentiras e 
demonizações criadas por Washington contra vários países foram, ao longo de 13 
anos, o prelúdio do lançamento de ataques militares contra esses mesmos países.”2 

“Se Obama acredita no que declarou à imprensa, é porque está 
tremendamente mal informado pelos seus conselheiros. Se ele não acredita na 
vulgar propaganda que faz, é porque está, conscientemente, a conduzir-nos à 
guerra com a Rússia, o que provavelmente significa também a guerra com a China, 
e o fim de todos nós. …A Rússia e a China não são o Iraque, a Líbia ou o 
Afeganistão. A guerra com a Rússia será nuclear.”3 

“Os meios de comunicação social ocidentais estão povoados de idiotas que 
estão a habilitar Washington a seguir rumo à guerra e ao extermínio da vida na 
terra. …O que me preocupa é a crise orquestrada por Washington, porque eu 
acredito que ela nos leva à guerra, que será nuclear. Estará o Leitor disposto a ser 

                                                           
1 Roberts, Paul Craig – “War Is Coming,” (“Vem Aí a Guerra!”), 28 de Julho de 2014; 

http://www.paulcraigroberts.org/2014/07/28/war-coming-paul-craig-roberts/  
 
2  Roberts, Paul Craig – “The West’s Reckless Rush Towards War With Russia,” (“A Despreocupada Corrida do 

Ocidente Para uma Guerra Com a Rússia”), 31 de Julho de 2014; 
http://www.paulcraigroberts.org/2014/07/31/wests-reckless-rush-towards-war-russia/  

 
3  Paul Craig Roberts, – “If Nuclear War Doesn’t Exterminate Us Ebola Virus Might,” (“Se a Guerra Nuclear 

Não Nos Exterminar, Talvez o Vírus Ébola O Consiga”), 1 de Agosto de 2014; 
http://www.paulcraigroberts.org/2014/08/01/nuclear-war-doesnt-exterminate-us-ebola-virus-might-paul-craig-
roberts/  
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destruído por causa das mentiras de Washington sobre um avião da Malásia? É que 
eu estou convencido de que foi Washington que esteve por detrás da destruição do 
MH-17, visto que a propaganda de Washington mostra que o ataque já estava 
pronto e foi executado instantaneamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O facto de Washington ser o responsável é o motivo que faz com que 
Washington não revele as fotos dos seus satélites, que são daquela área e do exacto 
momento da destruição do avião de passageiros. O facto de Washington ser o 
responsável é que faz com que Washington responda às provas incontestáveis da 

Uma informação do Departamento de Defesa, de 1962, sobre “Os efeitos das armas nucleares” – e 
que foi lida pelo Presidente Kennedy – afirma que se reconheceu que as queimaduras por radiação eram 
tão graves que causavam hemorragias, conduzindo “à anemia e à morte. … Se a morte não ocorre nos 
primeiros dias após uma grande dose de radiação, produz-se geralmente uma invasão bacteriana da 
corrente sanguínea, e o paciente morre de uma infecção”. (Cf. o eBook, edição revista em 1964, do 
arquivo da Internet in https://archive.org/details/TheEffectsOfNuclearWeapons). Só depois de repetidas 
reclamações feitas à sua Junta de Chefes Militares, é que o Presidente Kennedy conseguiu que lhe 
mostrassem o plano da nação para a guerra nuclear – o Plano de Capacidade Estratégica Combinada. 
JFK ficou alarmado ao ver que as forças armadas americanas planeavam lançar 170 bombas atómicas e 
nucleares só sobre Moscovo e, além disso, destruir todas as principais cidades soviéticas, chinesas e da 
Europa de Leste. A previsão antecipada do total de mortes atingia as centenas de milhões. Visivelmente 
enojado com aquela sessão informativa oficial sobre o plano, disse o Presidente: “-E ainda dizemos que 
somos a raça humana!” E comentou mais tarde a um dos seus conselheiros: “Estes cabeças de-lata (estes 
oficiais) têm uma grande vantagem: Se nós fizermos aquilo que eles querem que façamos, ninguém ficará 
depois vivo para lhes poder dizer que não tinham razão”.  
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Rússia com mentiras e propaganda.… O povo do Ocidente, mentalizado pela 
propaganda, não faz sequer ideia do destino para onde os seus loucos governantes 
os estão a levar.…A menos que o mundo refreie os criminosos insanos de 
Washington, o mundo terá acabado de assinar a sua própria sentença de morte.”4 

 
Um Assassinato desde o Princípio 

Desde os dias do Projecto Manhattan, quando os cientistas dos E.U.A. desafiaram os da 
Alemanha de Hitler a criarem a primeira bomba atómica, que o assassinato voluntário se instalou 
no coração de cada Programa de armas nucleares. 

Será permissível fazer alguma coisa má, na esperança de conseguir algum efeito bom (i.e. 
tentar apressar o fim de uma guerra, chacinando pessoas inocentes)? Nunca! Será alguma vez 
permissível roubar directamente vidas inocentes? Não, nem sequer em tempos de guerra. Alvejar 
indiscriminadamente uma cidade inteira, destruindo-a — lares, escolas, hospitais, tudo e todos 
dentro dessa cidade — é um acto criminoso, e nunca justificável. 

A Teologia Moral Católica descreve as circunstâncias em que um efeito mau, previsível 
mas não intencional, pode seguir-se a uma acção e ser justificável. As duas primeiras condições 
exigidas pelo princípio do “efeito duplo” são que a acção não seja, em si mesma, moralmente má 
(como é a de roubar, directamente, vidas inocentes) e que esse efeito mau não seja directamente 
intencional (como é o de escolher propositadamente centros populacionais urbanos como alvos 
de ataques militares). 

Faríamos bem se perguntássemos a nós próprios se poderemos, sequer, ameaçar fazer 
tais actos proibidos e assassinos, sem nos sentirmos culpados de oprimir os fracos, os indefesos e 
os pobres. Semelhante bullying brada aos Céus, e merece ser totalmente humilhado pelo Céu e 
pelos homens. 

Durante muito tempo, foi política de várias nações ocidentais considerarem as armas 
nucleares como armas defensivas, cuja mera posse deteria os agressores estrangeiros. A 
suposição era que, ao apontar algumas dessas armas assassinas para as cidades mais importantes 
de uma nação rival, a nação que assim procedia adquiria, para as suas próprias cidades, uma 
espécie de “escudo nuclear protector”. Ao mesmo tempo, uma “ameaça mútua de destruição 
certa” iria, supostamente, impedir qualquer país de empregar efectivamente as suas armas 
nucleares. E Paul Craig Roberts explica: 

 
“Antes dos regimes de Bush e de Obama, todos os anteriores Presidentes 

dos EUA se deram a um grande trabalho para evitarem telegrafar qualquer ameaça 
nuclear. A doutrina belicista dos EUA tinha o cuidado de manter as armas 
nucleares limitadas à retaliação, para a eventualidade de os Estados Unidos 
sofrerem um ataque nuclear. O propósito das forças nucleares era, afinal, evitar o 
uso de tais armas.”5 

                                                           
4  Paul Craig Roberts, “If Nuclear War Doesn’t Exterminate Us Ebola Virus Might,” 1 de Agosto de 2014; 

http://www.paulcraigroberts.org/2014/08/01/nuclear-war-doesnt-exterminate-us-ebola-virus-might-paul-craig-
roberts/  

 
5  Paul Craig Roberts, “Washington Threatens The World,” (“Washington Ameaça o Mundo”), 8 de Agosto de 

2014; http://www.paulcraigroberts.org/2014/08/08/washington-threatens-world-paul-craig-roberts/  
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John F. Kennedy, por exemplo, estava convencido de que uma Guerra Nuclear seria “o 
fracasso definitivo” dos líderes mundiais, e de que um intercâmbio nuclear só traria a destruição, 
mutuamente garantida, das nações envolvidas. No entanto, a maioria dos conselheiros militares 
do Presidente estava mais preocupada em não deixar escapar a vantagem tecnológica6 que, nessa 
época, os Estados Unidos tinham sobre a Rússia, do que em evitar o fim do mundo. Desde o 
começo da sua Presidência, Kennedy lutou para refrear os chefes da sua Junta de Pessoal Militar, 
com receio de que eles precipitassem uma Guerra Nuclear contra a Rússia. O Historiador Robert 
Dallek escreve a este respeito: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A paralisia da Guerra da Coreia frustrou os chefes militares, e deixou-os 
inclinados a usar bombas atómicas que lhes assegurassem a vitória, tal como o 
General Douglas MacArthur propusera. … [O]s Chefes da Junta Militar 
acreditavam que os Estados Unidos podiam lutar num tal conflito [nuclear] e 
vencer. … Mas eles viam em Kennedy alguém relutante em utilizar a vantagem 
nuclear da nação e, por isso, resistiram a ceder-lhe o controle exclusivo das 
decisões sobre quem faria a primeira ofensiva. …  

“O General [Thomas] Power [da Força Aérea] opunha-se abertamente a 
que se pusessem limites ao uso das armas de maior impacto dos E.U.A. ‘-Porque 
se preocupa tanto em lhes salvar a vida?’ – perguntou ele, estendendo a pergunta 
ao autor de um estudo Rand que, pelo contrário, aconselhava contra a guerra 

                                                           
6  Embora Moscovo já tivesse, nessa altura, a bomba de hidrogénio, as tecnologias referentes aos mísseis 
estavam ainda atrasadas na Rússia, não deixando a Moscovo meios efectivos de uma eficaz utilização das bombas. 
Os conselheiros do Presidente Kennedy insistiam que o melhor seria atacar preventivamente a Rússia, enquanto eles 
ainda não podiam usar essa bomba – havendo, portanto, um risco pequeno para a população americana 

 

Na foto, o Presidente John F. 
Kennedy com a Junta dos Chefes 
Militares da Casa de Pessoal da 
Presidência, depois de uma reunião a 
15 de Janeiro de 1963. Junto do 
Presidente estão Thomas Power, Gen. 
da Força Aérea dos E.U.A. (o 2.º à 
direita) e o Gen. Curtis LeMay (o 3.º à 
esquerda) que, ambos eles, instavam 
avidamente junto do Presidente 
Kennedy para que ele tirasse partido 
da vantagem tecnológica temporária 
que os E.U.A. nessa época tinham sobre 
a Rússia. O melhor caminho – insistiam 
eles – seria usarem o arsenal nuclear 
dos Estados Unidos para 
bombardearem a Nação Russa até à 
submissão — alvejando quer militares 
quer, igualmente, a população civil. 
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atacando as cidades Soviéticas [com ogivas nucleares] no inicio duma guerra 
proposta. – ‘A ideia é mesmo matar esses patifes…  No fim da Guerra, se houver 
dois Americanos e um Russo, fomos nós que ganhámos.’ Até Curtis LeMay, 
superior de Power, o descrevia como pessoa ‘instável’ e um ‘sádico.’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“LeMay, de 54 anos e de alcunha ‘O Velho Calças de Ferro,’ não era muito 

diferente. Ele partilhava com o seu subordinado a fé no uso sem restrições do 
poder aéreo para defender a segurança da Nação. Este General em caricatura, 
corpulento e a mascar o seu charuto, acreditava que os Estados Unidos não tinham 
outra escolha a não ser bombardearem os seus inimigos até à rendição. Na 
Segunda Grande Guerra, LeMay foi o principal arquitecto dos ataques incendiários 
dos pesados bombardeiros B-29 que fizeram uma tremenda ceifa em Tóquio, 
matando cerca de 100 mil Japoneses, coisa que — pensava ele — viria encurtar a 
guerra. LeMay não tinha quaisquer escrúpulos em atacar cidades inimigas, em que 
os civis iriam sofrer as consequências pela decisão errada do seu Governo, ao 
entrar em guerra com os Estados Unidos.”7 
 
O pensamento de Kennedy era muito diferente; e (em especial depois do incidente da 

Baía dos Porcos) ele começou propositadamente a evitar o mais possível seguir algum conselho 
dado pela CIA, pelo Pentágono e pelo Departamento de Estado. Falando de armas nucleares com 
o Secretário da Defesa Robert McNamara e outros chefes militares algumas semanas após o 
termo da Crise dos Mísseis de Cuba, perguntou-lhes o Presidente: “-Essas armas nucleares 

                                                           
7  Robert Dallek, “JFK vs. The Military,” (“JFK vs. Forças Armadas”), The Atlantic, 10 de Setembro de 2013; 

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2013/08/jfk-vs-the-military/309496/  
 

Restos desolados 
de uma zona de 
Tóquio outrora tão 
laboriosa e povoada, 
após o 
bombardeamento 
(na noite de 9 de 
Março de 1945) por 
ordem de Curtis 
LeMay, Major-            
-General da Força 
Aérea Americana. 
Calcula--se que, 
nessa noite, 100 mil 
pessoas morreram e 
267 mil edifícios 
arderam de alto a 
baixo, no raid aéreo 
mais mortífero da 
Segunda Grande 
Guerra. 
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servem para quê? Não podemos usá-las como arma inicial. Servem só para meter medo … Não 
vejo por que razão estamos, propositadamente, a construir tantas.”8 

 
A Nova Doutrina belicista dos Estados Unidos 

A base da Lei Internacional dos tempos modernos data já do Tratado de Westfália9 – do 
Século XVII – que trouxe o fim, simultaneamente, à Guerra dos Trinta Anos no Sacro-Império 
Romano-Germânico, e à Guerra dos Oitenta Anos entre a Espanha e a Holanda (que então 
conquista a sua autonomia). No coração desta ordem política estabelecida em 1648 por esta Paz 
de Westfália (um Tratado cujo efeito perdurou durante os últimos três séculos e meio, até às 
recentes concessões com vista à globalização), está o conceito de Estados Soberanos, que têm o 
direito de reger os seus assuntos internos sem a ingerência das outras nações. 

Em termos de acções militares, uma tal visão das soberanias mútuas exigia que as nações 
se abstivessem de quaisquer incursões de guerra contra os direitos e os territórios dos seus 
vizinhos. Uma nação poderia, evidentemente, usar das suas forças militares para fazer frente a 
uma agressão militar injusta de outra nação, mas não haveria qualquer justificação para uma 
primeira ofensiva. E, como sabemos, as Leis Civis reflectem o mesmo princípio — a suspeita de 
que alguém planeie algum mal contra nós não basta para sermos nós a atacar, legitimamente, em 
primeiro lugar. 

Por outro lado, a infame “Doutrina de Bush,” implementada no ano de 2002, vai 
directamente contra este princípio da não-ingerência e da não-agressão, tal como vai contra a 
filosofia, seguida durante tanto tempo, de que as armas nucleares pertencem ao armamento 
puramente defensivo.  

Como consequência dos ataques do 11 de Setembro de 2001, o Presidente George W. 
Bush anunciou uma nova orientação para a política militar dos E.U.A., que passaria a contemplar 
estratégias de ataque preventivo, o que incluía ataques nucleares de primeira-ofensiva10 contra 
qualquer país.  

Muito mais afrontosa, porém, mais ainda do que aquela declaração inicial da Doutrina de 
Bush, foi a recente reiteração da mesma pelo Presidente Obama, numa alocução proferida 
durante a cerimónia de graduação da Academia Militar de West Point. John Pilger, jornalista 
internacionalmente reconhecido, escreve: 

                                                           
8  Ibid. 
 
9  Na verdade, entre Maio e Outubro de 1648, foi assinada toda uma série de tratados em Osnabrück e em 

Munique, com base no anterior Tratado de Paz de Augsburgo, de 1555. Embora o Tratado de Paz de Westfália 
fosse à época denunciado pelo Papa Inocêncio X, devido às suas incursões contra os direitos da Igreja, ele 
incluía, no entanto, alguns princípios sólidos. Infelizmente, mesmo estes últimos vestígios de uma ordem social 
Cristã estão hoje a ser postos de parte.  

10  A Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos (ou “Doutrina de Bush”), publicada a 17 de 
Setembro de 2002, afirma: “[O] primeiro dever do Governo dos Estados Unidos [é] proteger o Povo e os interesses 
Americanos. É um pricípio duradouro, o de este dever obrigar o Governo a antecipar e a contrariar as ameaças, 
usando todos os elementos do poder nacional, antes que as ameaças possam provocar graves danos. Quanto maior 
for a ameaça, maior será o risco de inacção — e mais imperioso se torna tomar medidas de antecipação para nos 
defendermos, mesmo que haja qualquer incerteza quanto ao tempo e ao lugar do ataque inimigo. … Para prever ou 
impedir tais actos hostis por parte dos nossos adversários, os Estados Unidos agirão preventivamente, se necessário, 
exercendo o nosso direito inerente de auto-defesa.” (Site de arquivos da Casa Branca, (ênfase acrescentada); 
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2006/sectionV.html)      
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“Ao proferir a sua alocução ‘o estado do mundo’ na cerimónia de 

graduação daqueles que ‘hão-de tomar em mãos a liderança americana’ através do 
mundo, Obama afirmou: ‘Eu acredito no excepcionalismo americano com todas as 
fibras do meu ser. … Os Estados Unidos usarão da força militar, unilateralmente, 
se necessário, quando os nossos interesses fundamentais o exigirem. A opinião 
internacional interessa, sim; mas a América nunca pedirá licença para os seus 
actos...’ 

 “Ao repudiar a lei internacional e os direitos de nações independentes, o 
Presidente Americano reclama para si uma divindade baseada no poderio da sua 
‘indispensável nação.’ É uma mensagem familiar de impunidade imperial ….”11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Os Estados Unidos já não reconhecem o peso de uma prova demonstrável de agressão 
externa, antes de já terem ripostado com força militar, e já não consideram as ogivas nucleares 
apenas como armas de retaliação que, supostamente, nunca seriam usadas numa primeira 
ofensiva.  

Os estrategas militares dos E.U.A. parecem estar convencidos de que uma guerra nuclear 
pode ser ganha pela nação que atacar primeiro e que consiga devastar o inimigo de forma tão 
completa que não haja que temer uma retaliação. Consequentemente, tanto os estrategas militares 
como os líderes do Governo dos Estados Unidos pensam agora não em termos de evitar uma 
guerra nuclear, mas em termos de “vencer” uma guerra nuclear (como se pudesse haver um 
vencedor). 

                                                           
11  John Pilger, “The Return of George Orwell and Big Brother’s War on Palestine, Ukraine and the Truth,” (“O 

Regresso de George Orwell e a ‘guerra tipo Big Brother’ contra a Palestina, contra a Ucrânia e contra a 
Verdade”) in johnpilger.com: The Films and Journalism of John Pilger (Os Filmes e o Jornalismo de John 
Pilger), 11 de Julho de 2014; http://johnpilger.com/articles/the-return-of-george-orwell-and-big-brothers-war-
on-palestine-ukraine-and-truth    

 

À série de guerras de agressão 
preventiva travadas pelos Estados 
Unidos ao longo da última década, 
motivadas pelos ataques do 11 de 
Setembro (2001) contra o World Trade 
Center, na cidade de Nova York, seguiu-
se uma mudança política introduzida, 
em 2002, pelo Presidente George W. 
Bush. Já em 2003, o Vice-Presidente 
Dick Cheney era capaz de se gabar: “Se 
há alguém hoje no mundo que duvide 
da seriedade da Doutrina de Bush, eu 
aconselharia vivamente essa pessoa a 
considerar o destino dos Talibãs no 
Afganistão, e do regime de Saddam 
Hussein, no Iraque.” 
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Floresce agora plenamente a doutrina diabólica e assassina da guerra total, que infectou a 
Civilização Ocidental desde a Guerra Civil Americana e que considera os civis (não 
combatentes) como alvos militares legítimos. O genocídio preventivo de nações inteiras tornou-
se uma estratégia militar justificável. 

Um Tratado Posto de Parte 
Fazia parte da nova “Doutrina de Bush”, que ele próprio anunciou em 2002, o abandono 

do Tratado Anti-Mísseis Balísticos (MAB) de 1972. Segundo os termos desse Tratado12, os 
Estados Unidos e a União Soviética concordavam em limitar o número dos seus sistemas de 
mísseis balísticos (que são usados na defesa contra a emissão de mísseis nucleares inimigos). 

Qual tinha sido o propósito desse Tratado? Porque é que se considerou tão importante 
limitar o número de tais mísseis defensivos, que não estão apontados a cidades, mas sim a 
mísseis nucleares invasores, em defesa das cidades? Porque, sendo anulada a perspectiva de 
uma “destruição mutuamente assegurada” por uma rede de bases MAB que rodeassem um país, 
então cada país estaria sob uma pressão tremenda para ser ele a lançar um primeiro ataque 
contra os seus inimigos, antes que eles o fizessem!  

Um país que possuísse um anel de bases MAB em torno de uma nação inimiga teria então 
a capacidade de atacar essa nação sem ser atacado por ela, uma vez que os mísseis anti-balísticos 
seriam capazes, supostamente, de interceptar, em terra, todas e quaisquer ogivas de retaliação, 
antes mesmo de terem saído do território desse país. Neste cenário, o perigo de algum país 
começar uma Guerra Nuclear não poderia ser maior.   

Hoje, possuem arsenais nucleares tanto os Estados Unidos como a Rússia, a China, a 
Índia, o Pakistão, Israel, a Coreia do Norte, a França e o Reino Unido. Uma vez suprimida a 
noção de ‘destruição mutuamente assegurada’, toda a vida na terra estaria, virtualmente, presa 
por um fio. Cada uma destas potências nucleares rivais estaria sob a tremenda pressão de ser a 
primeira a atacar as outras.   

Muitos receiam que estejamos quase a chegar a esse ponto, devido à nova doutrina 
belicista dos E.U.A. e à sua política de Negócios Estrangeiros nos últimos 12 anos. Ao 
abandonar o Tratado MAB, os Estados Unidos neutralizariam a ameaça de qualquer retaliação da 
Rússia a uma primeira ofensiva Americana.  

Ainda mais de recear do que o incentivo dos E.U.A. em iniciarem uma Guerra Nuclear, 
logo que essas instalações MAB estivessem colocadas, é o facto de a Rússia não poder (nem 
consentir) estar rodeada de mísseis inimigos. Agora, é a Rússia que tem um incentivo ainda mais 
poderoso para lançar um primeiro ataque nuclear contra os Estados Unidos, antes que eles 
construam ainda mais instalações de mísseis anti-balísticos.  

Uma Catástrofe em Curso 
Desde a sua saída do Tratado MAB em Junho de 2002, os E.U.A. têm perseguido 

agressivamente uma política de cerco à Rússia. Já tinha sido construído algumas instalações 
MAB na Polónia, ao longo da fronteira com a Rússia, e estão planeadas ainda mais, a começar 
pela Roménia.13 A par da presente volatilidade da Ucrânia e da incessante demonização do 
                                                           
12  Segundo os termos do tratado, era permitido a cada uma das partes ter só duas instalações MAB, não podendo 

cada uma delas ultrapassar os 100 mísseis anti-balísticos.   
 
13  Cf. Richard Cottrell, Rick Rozoff, e Bruce Gagnon, “US Plans ‘First Strike’ Nuclear Attack on Russia or 

China,” (“Os EUA Planeiam Ataque Nuclear ‘de ‘Primeira Ofensiva’ contra a Rússia ou a China,”) Global 
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Presidente Pútin pelos órgãos de comunicação social, John Pilger vê nesta situação uma ‘receita’ 
para a Terceira Grande Guerra:  

 
“Acelerou-se o cerco militar por parte da NATO, e também os ataques 

orquestrados pelos E.U.A. contra os Russos étnicos na Ucrânia. Se Pútin for 
provocado e vier em auxílio destes, o seu papel pré-definido de ‘pária’ justificará a 
entrada da NATO com uma guerra de guerrilha que, provavelmente, se expandirá 
até à própria Rússia.”14 

 
Contudo, nem mesmo o Presidente Bush ousou autorizar o desenvolvimento de uma 

proposta de um sistema de armas de Ofensiva Mundial Imediata: um sistema de resposta rápida, 
usando mísseis hipersónicos intercontinentais (supostamente armados só com ogivas 
convencionais) que seriam lançados de submarinos, aviões, ou plataformas espaciais, e seriam 
capazes de atingir um alvo em qualquer parte do mundo em menos de uma hora. O Presidente 
Bush considerou, e bem, que esse programa era perigoso demais, uma vez que era impossível a 
uma nação inimiga saber se esses mísseis tipo ICBM transportavam armas convencionais ou 
nucleares. E, consequentemente, a simples instalação desses mísseis accionaria imediatamente o 
sistema russo de detecção de ataques nucleares, provocando uma guerra nuclear. 

A Administração Obama, porém, tem vindo a ser menos escrupulosa. Perseguindo o seu 
objectivo de “domínio em espectro total” (designação oficial usada pelo Departamento de Defesa 
no seu documento “Joint Vision 2020”),15 de 30 de Maio de 2000 – a Administração está a 
desenvolver agressivamente o mesmo sistema de Ofensiva Mundial Imediata (OMI) que tinha 
sido anteriormente rejeitado pelo Presidente Bush.   

Há quem considere as armas hipersónicas (que atingem uma velocidade muito maior que 
a do som) deste sistema GPS como a chave para os Estados Unidos atingirem a desejada 
superioridade “full spectrum”: no mar, terra, ar, e espaço. Em Novembro de 2011, realizou-se o 
primeiro teste militar da arma hipersónica avançada (AHA) dos E.U. que, lançada de uma base 
no Hawaii, atingiu em menos de 30 minutos o Atoll Kwajalein, a mais de 2.300 milhas de 
distância. Um segundo teste de AHA (que falhou) realizou-se em Agosto de 2014, no Alasca.  

Assim, na presente conjuntura histórica, muitos factos parecem indicar que há, da parte 
dos E.U.A, uma intenção de realizar um assalto nuclear ‘de primeira ofensiva’ contra a Rússia. 
Washington desviou-se do Tratado MAB; quebrou os seus compromissos de que a NATO não 
seria expandida até aos Bálticos e à Europa Oriental; alterou a sua doutrina belicista, de modo a 
incluir ataques nucleares preventivos ‘de primeira ofensiva’; está a implantar bases de mísseis 

                                                                                                                                                                                           
Research, 1 de Junho de 2014; http://www.globalresearch.ca/us-plans-first-strike-attack-on-russia-or-
china/5384799  

 
14  John Pilger, “Break the Silence: A World War Is Beckoning,” (“Rompendo o Silêncio: Há Indícios de uma 

Guerra Mundial”), johnpilger.com: The Films and Journalism of John Pilger, (Os Filmes e o Jornalismo de John 
Pilger), 13 de Maio de 2014; http://johnpilger.com/articles/break-the-silence-a-world-war-is-beckoning  

 
15  Veja-se, a este respeito, o artigo de U.S. Department of Defense News in: 

http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=45289 .  Veja-se também a página 6 de todo o documento, 
em pdf, “Joint Vision 2020,” in http://www.pipr.co.uk/wp-content/uploads/2014/07/jv2020-2.pdf  
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MAB junto das fronteiras da Rússia; e está a desenvolver um sistema de lançamento de ataques 
rápidos. Certamente nada disto passou despercebido à Rússia.16  

Segundo um relatório do Dr. Christof Lehmann, da NSNBC Internacional, “o mais 
provável e compreensível é que a Rússia interprete as instalações de Star Wars [sistema MAB 
avançado] da NATO dispostas ao longo da sua fronteira como uma “declaração de guerra 
oficiosa.”17 Também Paul Craig Roberts alerta para este facto: “Tudo isto está, obviamente, 
dirigido para a Rússia, e o Governo Russo bem o sabe. Quanto tempo estará a Rússia à espera 
que Washington lance o primeiro ataque?”18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A resposta óbvia a esta pergunta deveria fazer-nos arrepiar.   
Numa entrevista a 29 de Agosto de 2014, o Presidente Pútin fez um aviso acutilante aos 

Estados estrangeiros, lembrando-lhes que a Rússia é um dos poderes nucleares mais importantes 
do mundo, e que está pronta a usar o seu arsenal nuclear para enfrentar qualquer agressão. 
“Quanto aos parceiros da Rússia’,” – afirmou ele – “bom é que compreendam que o melhor é 
não se meterem connosco.”19 

                                                           
16  Ouça-se um debate, por jornalistas Russos, sobre os planos dos E.U.A. quanto a um ataque de primeira 

ofensiva contra a Rússia in http://financearmageddon.blogspot.co.uk/2014/07/official-warning-u-s-to-hit-russia-
with.html, ou leia-se a transcrição in http://www.globalresearch.ca/us-plans-first-strike-attack-on-russia-or-
china/5384799  

 
17  Citado in Richard Cottrell, “US Plans ‘First Strike’Nuclear Attack on Russia or China,” (“Os EUA Planeiam 

Attaque Nuclear ‘de Primeira Ofensiva’ contra a Russia ou a China,”) 1 de Junho de 2014, Global Research; 
http://www.globalresearch.ca/us-plans-first-strike-attack-on-russia-or-china/5384799  

 
18  Paul Craig Roberts, “If Nuclear War Doesn’t Exterminate Us Ebola Virus Might,” (“Se a Guerra Nuclear Não 

Nos Exterminar, Pode Ser Que o Vírus Ébola O Consiga,”) 1 de Agosto de 2014; 
http://www.paulcraigroberts.org/2014/08/01/nuclear-war-doesnt-exterminate-us-ebola-virus-might-paul-craig-
roberts/  

 
19  Alexei Anishchuk, “Don’t Mess with Nuclear Russia, Pútin Says,” (“Não Se Metam com a Rússia Nuclear! – 

avisa Pútin,”) Reuters, 29 de Agosto de 2014; http://www.reuters.com/article/2014/08/29/us-russia-Pútin-
conflict-idUSKBN0GT1D420140829  

 

O Presidente Pútin 
garante ao Ocidente que as 
Forças Armadas Russas, 
apoiadas pelo seu arsenal 
nuclear, estão prontas a 
responder a qualquer 
agressão. 
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Como que a confirmar estas palavras de Pútin, as Forças Armadas Russas iniciaram uma 
série de exercícios que incluíam as suas capacidades nucleares. Assim, a 8 de Setembro, dois 
bombardeiros estratégicos russos realizaram voos sobre o Atlântico Norte e o Nordeste do 
Canadá, num ensaio de ataque de mísseis-cruzeiro contra os Estados Unidos.20 Depois, a 10 de 
Setembro, as Forças Armadas Russas realizaram um teste de lançamento do seu novo míssil 
intercontinental nuclear Bulava, que, lançado por um submarino situado no Mar Branco, atingiu 
com êxito o seu alvo, na parte oriental da Rússia. O míssil, de 12 metros de comprimento e 40 
toneladas de peso, tem um alcance de 5.000 milhas e pode transportar 10 ogivas nucleares.21 

É mais que tempo de o Ocidente fazer um bom exame de consciência e prestar atenção a 
Nossa Senhora de Fátima! Nós somos convidados a fazê-lo, do modo mais claro possível.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20  Cf. Judi McLeod, “Russia Practicing Nuke Attacks on America from Canada,” (“A Rússia Ensaia Ataques 

Nucleares contra a América a partir do Canadá), 8 de Setembro de 2014, Canada Free Press; 
http://canadafreepress.com/index.php/article/65864?utm_source=CFP+Mailout&utm_campaign=03c3765c90-
Call_to_Champions&utm_medium=email&utm_term=0_d8f503f036-03c3765c90-297718753  

 
21  Cf. “Russia Successfully Tests Nuclear Missile, More Planned,” (“Rússia Testa Míssil Nuclear com Êxito. 

Planeiam-se Mais,”) Reuters, 10 de Setembro de 2014; http://freebeacon.com/national-security/russia-
successfully-tests-nuclear-missile-more-planned/  

 

 

O piloto do bombardeiro B-29 que, em 1945, destruiu Hiroshima (Japão) com uma bomba 
atómica (de fissão) assinou esta foto das ruínas calcinadas, onde perderam a vida 135 mil 
pessoas (total das vítimas imediatas e consequentes). Hoje, as armas “nucleares” são bombas de 
fusão, centenas de vezes mais poderosas e mortíferas do que as armas “atómicas” usadas fim da 
Segunda Grande Guerra. Num ataque nuclear dos nossos dias, centenas de milhões de pessoas 
morrerão num só continente, num lapso de alguns minutos apenas. 
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No dia 28 de Julho de 2014, o Tribunal Internacional de Haia deliberou que o Governo 
Russo se tinha apoderado injustamente da Companhia de Petróleo Yukos, e que a Rússia teria de 
pagar aos donos da companhia $50 biliões de dólares. A resposta da Rússia (além de ter feito 
notar que um tribunal destinado a questões de negócios privados não tinha qualquer jurisdição 
neste assunto, e que a sua decisão estava políticamente distorcida devido aos actuais 
acontecimentos22) é muito elucidativa. Perguntado sobre o que faria a Rússia perante tal 
deliberação, um dos conselheiros mais próximos do Presidente Pútin replicou: “A Guerra vai 
chegar à Europa! Que nos interessa a deliberação?”23 
 

Quando as Pessoas Não Interessam Mesmo 
O Juiz Robert Jackson, que foi um dos principais acusadores dos crimes de guerra nazis 

nos Julgamentos de Nuremberga, chamou à agressão de um país por outro, sem este ter sido 
provocado, “o expoente máximo do crime internacional, que só difere de outros crimes de guerra 
por conter em si a acumulação do mal de todos eles.”24 

Demonstra bem a evidente indiferença da nossa geração o facto de haver publicamente 
pouquíssimos protestos contra os tremendos crimes públicos que estão a acontecer nos nossos 
dias. E o facto de nós, com a maior facilidade, não darmos qualquer importância ao sofrimento 
humano que tais crimes provocam merece uma repreensão acrescida ao nosso juízo, já tão 
insensível, sobre o Bem e o Mal. 

Tragédias humanas como as que presenciámos em anos recentes, e para onde os 
acontecimentos actuais parecem conduzir-nos, dificilmente teriam sido possíveis sem a 
cumplicidade dos órgãos de comunicação social, ou sem a vontade do grande público de se 
retirar do pensamento responsável. Seria difícil dizer qual é a parte mais culpada pelo vazio 
intelectual que se instalou na Sociedade Ocidental de hoje. A este respeito, escreve John Pilger:  

 
“Há alguns anos, Terry Eagleton, então professor de Literatura Inglesa na 

Universidade de Manchester, comentou que, ‘pela primeira vez em dois séculos, 
não existe em Inglaterra nenhum poeta, dramaturgo ou romancista eminente que 
esteja preparado para discutir os fundamentos do modo de vida ocidental.’ 
Nenhum Shelley que fale pelos pobres, nenhum Blake que fale pelos sonhos 
utópicos, nenhum Byron que condene a corrupção da classe governante, nenhum 
Thomas Carlyle nem algum John Ruskin que revele o desastre moral do 
capitalismo. William Morris, Oscar Wilde, HG Wells, George Bernard Shaw não 

                                                           
22  Megan Davies, “Court Orders Russia to Pay $50 Billion for Seizing Yukos Assets,” (“Tribunal Condena a 

Rússia a Pagar 50 Biliões de Dólares pela Posse de Bens da Yukos”) 28 de Julho de 2014; 
http://www.reuters.com/article/2014/07/28/us-russia-yukos-idUSKBN0FW0TP20140728  

 
23  Tyler Durden, “The Shocking Reason Putin Isn’t Worried About The $50 Billion Yukos Ruling,” (“O 

Verdadeiro Motivo pelo qual Pútin Não Está Preocupado Com Deliberação de 50 Biliões de Dólares para a 
Yukos”) Zero Hedge, Julho 28, 2014; http://www.zerohedge.com/news/2014-07-28/shocking-reason-Putin-isnt-
worried-about-50-billion-yukos-ruling  

 
24  Bruce Broomhall, International Justice and the International Criminal Court (O Juiz Internacional e o 

Tribunal Criminal Internacional de Haia) (2 ed.), Oxford University Press, 2003, p. 46. ISBN 978-0-19-
925600-6. 
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têm hoje equivalentes. Harold Pinter foi o último a fazer ouvir a sua voz. Entre as 
insistentes vozes do consumismo-feminista, nenhuma se faz eco de Virginia 
Woolf, que descreveu ‘as artes de dominar outras pessoas...de governar, matar, de 
adquirir terra e capital.” … 

“Enquanto o Iraque está a desmembrar-se em consequência da invasão de 
Blair/Bush, um título do Guardian declara: ‘Derrubar Saddam Foi a Decisão 
Certa, Nós É Que Retirámos Cedo Demais.’ Tal afirmação vinha à cabeça de um 
proeminente artigo de John McTernan, antigo funcionário de Blair, que também 
tinha trabalhado para Iyad Allawi, o ditador que a CIA instalara no Iraque. 
Apelando à nova invasão de um país que o seu anterior chefe ajudara a destruir, ele 
não fez referência alguma à morte de, pelo menos, 700 mil pessoas, à fuga de 
quatro milhões de refugiados, e à confusão sectária de toda uma nação, outrora 
orgulhosa da sua tolerância comunal. … 

“Numa aldeia do Afeganistão, habitada pelos pobres mais pobres, eu filmei 
Orifa, ajoelhada junto das campas do marido, Gul Ahmed (tecedor de tapetes), de 
mais 7 membros da sua família (incluindo 6 filhos), e de mais duas crianças mortas 
na casa ao lado da sua… É que uma bomba ‘de precisão’ de 500 libras caíra 
directamente sobre a sua casita feita de lama, pedras e palha, deixando só uma 
cratera de 50 pés de diâmetro. … 
  “Hillary Clinton, antiga Secretária de Estado e candidata a ser a primeira 
mulher-Presidente dos Estados Unidos, esteve recentemente no programa da BBC 
‘Women’s Hour,’ a quinta essência da respeitabilidade entre os órgãos de 
comunicação social. A Apresentadora, Jenni Murray, apresentou Hillary Clinton 
como um farol do êxito feminino. Ela não lembrou aos seus ouvintes a profanidade 
de Clinton ao dizer que o Afeganistão fora invadido para ‘libertar’ mulheres como 
Orifa. Ela não lhe perguntou nada sobre a campanha de terror da sua 
administração, que usava drones para matarem mulheres, homens e crianças. Não 
houve menção alguma à frívola ameaça de Hillary Clinton – quando se 
candidatava a ser a primeira mulher-Presidente dos EUA – de ‘eliminar’ o Irão, 
nem sobre o seu apoio à vigilância ilegal das massas, e à perseguição dos 
denunciantes. 

“Jenni Murray fez-lhe só uma pergunta de certo modo embaraçosa. ‘-Teria 
Hillary Clinton perdoado a Monica Lewinsky, por ter um caso com o seu marido? 
‘-O perdão é uma escolha.’ – respondeu ela – ‘Para mim, perdoar foi, sem dúvida 
alguma, a escolha certa.’ – E isto fez-nos lembrar os anos 90, consumidos pelo 
‘escândalo Lewinsky.’ Nessa altura, o Presidente Bill Clinton estava a invadir o 
Haiti, e a bombardear os Balcãs, a África e o Iraque. Estava também a destruir a 
vida de crianças Iraquianas: a UNICEF noticiou a morte de meio milhão de 
crianças iraquianas menores de cinco anos, em resultado de um embargo levado 
a cabo pelos Estados Unidos e a Grã-Bretanha. [Ênfase acrescentada.] 

“As crianças eram pessoas sem importância para os órgãos de comunicação 
social, tal como as vítimas de Clinton que, nas invasões que ela apoiou e promoveu 
— no Afeganistão, Iraque, Iémen, e Somália — eram, para os órgãos de 
comunicação social, gente sem importância. E Jenni Murray não lhes fez 
referência. … 
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“Tanto na política como no jornalismo e nas artes, parece que o desacordo, 
que já foi tolerado nos ‘principais meios de comunicação social’, voltou a ser uma 
dissenção: um movimento clandestino metafórico. Quando, nos anos 60, eu 
começava a minha carreira na Rua Britain’s Fleet, podia criticar-se o poder 
ocidental como uma potência de rapina. Vejam-se os célebres relatos de James 
Cameron sobre a explosão da bomba de hidrogénio no Atoll Bikini [Pikinni], a 
bárbara guerra na Coreia e o bombardeamento americano do Vietname do Norte.      

“A grande ilusão de hoje está em nós pensarmos que vivemos numa era da 
informação, quando, na verdade, estamos numa era que é dominada pelos órgãos 
de comunicação social, cuja incessante propaganda corporativa e governamental é 
insidiosa, contagiosa, eficaz e liberal. … 
  “Posse e patrocínio recompensam os guardas. Na Radio 4 da BBC, a 
Locutora Razia Iqbal entrevistou Toni Morrison, a Afro-Americana laureada com 
o Prémio Nobel. Toni Morrison perguntava a si própria porque haveria pessoas 
que estavam ‘tão zangadas’ com Barack Obama, que era tão ‘cool’ e queria 
construir uma economia e um sistema de saúde pública fortes’! Toni Morrison 
estava orgulhosa por ter falado ao telefone com o seu ídolo, que até tinha lido um 
dos livros dela e a tinha convidado para a inauguração. 
  “Nem ela nem a sua entrevistadora mencionaram as sete guerras de Obama 
– mais a sua campanha de terror por meio de drones – em que foram assassinadas 
famílias inteiras, quem as ia resgatar, e também quem já chorava outras mortes. A 
única coisa que parecia ter importância era o facto de um homem de cor, ‘muito 
cool’, ter subido às alturas do poder de comando. … 
  “Enquanto a cidade iraquiana de Mosul caía nas mãos dos jihadistas do 
ISIS, Obama dizia: ‘O Povo Americano fez enormes investimentos e sacrifícios 
para dar aos Iraquianos a oportunidade de chegarem a ter um destino melhor.’ Será 
que semelhante mentira também é ‘muito cool’? … 
  “Em Fevereiro, os E.U.A. armaram um dos seus golpes de estado ‘de cor’ 
contra o Governo eleito da Ucrânia, aproveitando os genuinos protestos contra a 
corrupção em Kiev. Victoria Nuland, Assistente da Secretaria de Estado de 
Obama, designou pessoalmente o líder de um ‘governo provisório.’ E foi ela quem 
lhe pôs a alcunha de ‘Yats.’ O Vice-Presidente Joe Biden viajou até Kiev, bem 
como John Brennan, Director da CIA. As tropas de choque dos golpes de estado de 
Obama eram fascistas ucranianos. 

“Pela primeira vez desde 1945, um partido neo-Nazi e abertamente Anti-
Semita controla áreas-chave do poder do Estado numa capital europeia. E não 
houve nenhum governante da Europa Ocidental que tivesse condenado este 
renascer do fascismo na zona fronteiriça – ideologia por meio da qual os invasores 
nazis de Hitler roubaram milhões de vidas russas. … 

“Anexando de novo a Crimeia — que Nikita Kruschev separara 
ilegalmente da Rússia em 1954 — os Russos defenderam-se tal como o tinham 
feito durante quase um século. Mais de 90% da população da Crimeia votou no 
regresso do seu território à Rússia. É na Crimeia que se situa a Frota do Mar 
Negro, cuja perda significaria a morte para a Armada Russa e um prémio para a 
NATO. … [Entretanto, os meios de comunicação social do Ocidente cooperam na 
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supressão d]as notícias desta guerra que o regime de Kiev faz contra o seu próprio 
povo. 

“Um terço da população da Ucrânia é Russo-falante e bilingue. Desde há 
muito que eles tentam ser uma federação democrática que reflicta a diversidade 
étnica da Ucrânia e, ao mesmo tempo, seja autonóma e independente de Moscovo. 
Eles não são, na maioria, nem ‘separatistas’ nem ‘rebeldes’, mas sim cidadãos que 
querem viver em segurança na sua pátria. O separatismo é uma reacção aos 
ataques do regime de Kiev contra eles – o que levou uns 110 mil (estimativa da 
ONU) a fugir, atravessando a fronteira para a Rússia. Normalmente, são mulheres 
e crianças traumatizadas. 
  “Tal como as crianças famintas do Iraque e as mulheres e moças 
‘libertadas’ do Afeganistão, aterrorizadas pelos ‘senhores da guerra’ da CIA, este 
povo, natural da Ucrânia, é gente sem importância aos olhos dos órgãos de 
comunicação social do Ocidente. Por isso minimizam ou suprimem a expressão do 
sofrimento, e das atrocidades contra eles cometidas. A verdadeira extensão dos 
ataques feitos pelo regime não é minimamente dada a conhecer nos principais 
meios de comunicação social do Ocidente. E isto tem precedentes. Ao reler a obra 
brilhante de Phillip Knightley, The First Casualty: The War Correspondent As 
Hero, Propagandist, and Mythmaker,25 renovei a minha admiração por Morgan 
Philips Price do Guardian de Manchester, o único repórter do Ocidente que ficou 
na Rússia durante a revolução de 1917 e informou da verdade sobre uma invasão 
desastrosa dos aliados ocidentais. Imparcial e corajoso, Philips Price foi o único a 
perturbar aquilo a que Knightley chama o ‘tenebroso silêncio’ anti-russo do 
Ocidente. 

“A 2 de Maio, em Odessa, 41 Russos étnicos foram queimados vivos na 
sede sindical, sem a polícia se importar. E existe, como prova, um vídeo que causa 
verdadeiro horror! Dmytro Yarosh, líder da Direita, saudou o massacre como 
sendo ‘outro dia brilhante da nossa História nacional.’ Nos órgãos de comunicação 
social americanos e britânicos, o caso foi noticiado como tendo sido uma tragédia 
negra, resultante de confrontos entre ‘nacionalistas’ (Neo-Nazis) e ‘separatistas’ 
(pessoas que reuniam assinaturas para um referendo sobre uma Ucrânia federal). O 
New York Times ‘enterrou’ o caso, depois de o desacreditar como tendo sido 
propaganda, advertências russas sobre as políticas fascistas e Anti-Semitas dos 
novos sequazes de Washington. O Wall Street Journal condenou as vítimas — 
‘Fogo Mortífero Ucraniano Provavelmente Aceso por Rebeldes – afirma o 
Governo.’ Obama congratulou a Junta Militar pela sua ‘moderação.’   
  “A 28 de Junho, o Guardian dedicou a maior parte de uma página inteira 
às declarações do Presidente do regime de Kiev, o oligarca Petro Poroshenko. De 
novo se aplica a regra da inversão de Orwell. Não houve um golpe de estado nem 

                                                           
25  O título do livro provém da famosa afirmação do Senador Americano Hiram Johnson, em 1917: “A primeira 

Vítima, quando chega a Guerra, é a verdade.”) Esta obra clássica de 1975 sobre o jornalismo como propaganda 
de guerra, foi alargada pelo autor numa edição de 2004 intitulada: The First Casualty: The War Correspondent 
as Hero and Myth-Maker from the Crimea to Iraq (O Correspondente de Guerra como Herói e Criador de 
Mitos, da Crimeia ao Iraque) (ISBN 0801880300). 
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uma guerra contra a minoria na Ucrânia; os Russos é que eram culpados de tudo. 
‘Nós só queremos modernizar o meu país.’ – afirmou Poroshenko – ‘Queremos 
introduzir nele a liberdade, a democracia, e os valores europeus. E há quem não 
goste disso! Há quem não goste de nós por causa disso.’ 

“Segundo a sua informação, Luke Harding, repórter do Guardian, não 
desafiou tais afirmações, nem mencionou a atrocidade de Odessa, os ataques 
aéreos e de artilharia contra áreas residenciais, o assassinato e sequestro de 
jornalistas, o bombardeio a fogo de um jornal da oposição e a sua ameaça de 
‘libertar a Ucrânia do lixo e dos parasitas.’ O inimigo consta de ‘rebeldes,’ 
‘militantes,’ ‘insurrectos,’ ‘terroristas’ e sequazes do Kremlin. 
  “E a campanha actual de acusar o Governo da Rússia pelo despenhamento 
do avião da Malaysian Airlines faz parte desta propaganda. Na verdade, o crime do 
despenhamento do avião de passageiros foi um resultado directo do golpe de 
estado na Ucrânia, levado a cabo por Obama. Convoquemos, da História, os 
fantasmas do Vietname, do Chile, de Timor-Leste, do Sul da África, ou do Iraque. 
Notamos os mesmos indícios, as mesmas bandeiras falsas. A Palestina é a pedra-
íman deste logro perene. Seguindo o último massacre Israelita (equipado pelos 
Americanos) na faixa de Gaza, que vitimou mais de 800 Palestinianos — incluindo 
120 crianças — escreve um General Israelita no Guardian sob o título: ‘Uma 
necessária exibição de força.”26 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
26  John Pilger, “The Return of George Orwell and Big Brother’s war on Palestine, Ukraine and the Truth,” (“O 

Regresso de George Orwell e a ‘guerra tipo Big Brother’ contra a Palestina, contra a Ucrânia e contra a 
Verdade”) johnpilger.com: The Films and Journalism of John Pilger (Os Filmes e o Jornalismo de John Pilger), 
11 de Julho de 2014; http://johnpilger.com/articles/the-return-of-george-orwell-and-big-brothers-war-on-
palestine-ukraine-and-truth  
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Os Estados Unidos realizaram um programa secreto de testes de armas atómicas e nucleares no atoll Pikinni, das Ilhas 
Marshall, entre 1946 e 1958. (Vê-se na foto a nuvem de explosão de “Romeo” na ‘Operação Castle’, em 1954.) Os habitantes 
nativos aceitaram abandonar a Ilha de Pikinni confiados na certeza, dada pelas Forças Armadas dos E.U.A., de que, em 
breve, poderiam regressar a suas casas após os testes – testes esses que o Governo estava a realizar para “o bem da 
humanidade e para acabar com todas as guerras mundiais.”  

Inicialmente os testes envolveram bombas atómicas, e procedeu-se como previsto. Depois, em 1954, a ‘Operação Castle’ 
introduziu o ensaio de uma nova bomba designada ‘termo-nuclear de hidrogénio’. O primeiro desses testes, na madrugada do 
dia 1 de Março, produziu uma explosão que excedeu, de longe, as previsões dos cientistas e das autoridades militares. Ficou 
demonstrado que a nova arma era cerca de 1000 vezes mais poderosa e destrutiva do que as bombas atómicas usadas na 
Segunda Grande Guerra, e destruiu muitos dos instrumentos que estavam colocados para medir a sua explosão. 

A explosão produziu uma ampla contaminação nuclear, com chuva radioactiva que atingiu a Austrália, a India e o Japão, e 
até lugares bem distantes como os Estados Unidos e algumas partes da Europa. 

Mais imediatamente, a tripulação de combate dos E.U.A. que, da ilha Enyu, detonou o dispositivo, teve de ser evacuada 
numa operação de resgate aéreo. Umas duas horas depois da explosão, a chuva radioactiva começou a cair sobre um barco de 
pesca japonês que estava a 80 milhas na direcção do vento do atoll Pikinni, causando um grave envevenamento radioactivo a 
todos os 23 membros da tripulação – de que vieram a morrer 12 deles.  

Os atolls de Rongelap e Rongerik foram evacuados num período de 48 horas após a explosão, e o atoll Utrik, que era mais 
distante, em 72 horas; mas a evacuação não foi tão rápida que pudesse evitar que os habitantes sofressem gravíssimos efeitos 
da radiação. 

Em 1972, cerca de 100 membros dos ilhéus deslocados tentaram voltar à sua terra, mas foram novamente evacuados 10 
anos mais tarde, quando se viu que os alimentos que ali cresciam causavam cancro, abortos, nados-mortos e nascimentos com 
defeitos genéticos. 

Finalmente, o Governo dos Estados Unidos pagou, em compensação, 150 milhões de dólares aos nativos da Ilha Pikinni e 
aos seus descendentes, pelos danos e pela deslocação da sua terra natal. Três ilhas do atoll vaporizaram-se devido a este teste, 
e um relatório da Agência Internacional de Energia Atómica feito em 1998 concluiu que a ilha continua perigosa para voltar 
a ser habitada.  
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Capítulo 4 
Como será a guerra nuclear? 

 
Todo e qualquer planeamento para fazer, “com êxito”, um ataque nuclear de 

primeira ofensiva contra outra nação é não só homicida mas também suicida. Mesmo se 
os E.U.A. conseguissem destruir a Rússia (ou vice-versa, se a Rússia destruísse os 
E.U.A.) num ataque nuclear que suprimisse a capacidade do país oponente de lançar 
alguma das suas armas de retaliação, o resultado desse fogo seria o envio de tanta 
fuligem para a atmosfera que toda a Terra ficaria mergulhada num “inverno nuclear” 
que duraria muitos anos. A agricultura extinguir-se-ia, e mesmo aquelas pessoas que 
não tivessem morrido da explosão ou pela difusão dos efeitos da radiação, morreriam à 
fome.  
 Steven Starr, membro da Organização “Physicians for Social Responsibility”1 
(Médicos para a Responsabilidade Social), dirigiu-se, em 2011, à Assembleia Geral da 
O.N.U., descrevendo as catástrofes e consequências ambientais inevitáveis a qualquer 
guerra nuclear, mesmo sendo um entrechoque armado de pequena escala numa guerra 
‘regional’, como a que existe entre a Índia e o Paquistão. Todas as nações têm uma 
razão urgente para repensarem as suas noções de guerra moderna – arguiu ele. Um 
ataque nuclear lançado por uma nação qualquer trar-lhe-á – mesmo para essa nação, 

sim – uma destruição suicida auto-assegurada:  
 

  “Só a detonação, em áreas urbanas, de uma fracção mínima do 
arsenal nuclear global, causará danos catastróficos no clima e no ambiente 
da Terra ….[A]s consequências ambientais de uma guerra nuclear 
‘regional’ entre a Índia e a Paquistão provocariam a fome pelo mundo 
inteiro.   
  “[A] detonação de 100 [número comparativamente pequeno] 
armas nucleares de 15 kilo-toneladas nas grandes cidades indianas e 
paquistanesas criaria tempestades de fogo urbanas que elevariam acima 
das nuvens 5 milhões de toneladas de fumo preto, espesso e radioactivo. 
Este fumo envolveria todo o planeta num espaço de dez dias. E, uma vez 
que não poderia ser dissipado pela chuva, ficaria na estratosfera durante 
pelo menos uma década, e aqueceria a atmosfera superior … caus[ando] a 
destruição em massa do ozono estratosférico protector, ao mesmo tempo 
que bloquearia o aquecimento da Terra pela luz do Sol, dando origem a 
condições meteorológicas semelhantes às da Idade do Gelo. As 
temperaturas médias da superfície da Terra iriam tornar-se mais frias do 
que aquelas que foram experimentadas durante os últimos mil anos.  
  “A Humanidade já teve uma experiência com este género de 
mudança climática global de efeito mortífero. Em 1815, teve lugar na 
Indonésia a maior erupção vulcânica que a História já registou. O Monte 
Tambora explodiu, criando uma capa estratosférica de gotículas de ácido 

                                                           
1
 Veja-se o site  www.psr.org. Veja-se também o site mais específico  www.nucleardarkness.org. 

Também se publicou sobre este assunto no site do Instituto da Física e Tecnologia de Moscovo para a 
Redução de Armas Estratégicas, e na revista online “Bulletin of the Atomic Scientists” (“Boletim dos 
Cientistas Atómicos”) 
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sulfúrico que impedia a luz solar de chegar à Terra. Durante o ano 
seguinte, que ficou conhecido como “o ano sem ter Verão”, o Nordeste 
dos Estados Unidos experimentou tempestades de neve em Junho e 
geadas mortíferas todos os meses do ano. Havia, ao mesmo tempo, fome 
na Europa. … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 “Dez anos depois de uma guerra nuclear regional, a média das 
temperaturas na superfície da Terra continuaria a ser baixíssima, ainda 
mais baixa do que as que se registaram em 1816. Muito provavelmente, 
uma camada de fumo persistente produziria uma ‘década sem ter 
Verão.’”2 
 

O que aconteceria numa guerra nuclear entre os principais poderes mundiais, 
como os E.U.A., a Rússia e a China? É muito simples. Explica Starr: 

 
 “A guerra nuclear não tem vencedor. (…)  [Uma] guerra travada 

com menos de metade das armas nucleares estratégicas americanas ou 
russas destruiria a raça humana. … Uma guerra travada com [todos os] 
arsenais nucleares americanos e russos activados deixaria a Terra 
praticamente inabitável”.3 

                                                           
2  Steven Starr, “Address to the United Nations General Assembly” (“Discurso à Assembleia Geral das Nações 

Unidas; http://www .wagingpeace.org/wp-content/uploads/2012/11/2010_10_25_starr_1stcomm.pdf  
 
3 Steven Starr, ibid., e “There Can be No Winners in a Nuclear War” (“Numa Guerra Nuclear Não Pode 

Haver Vencedores”); http://www.truth-out.org/speakout/item/24290-there-can-be-no-winners-in-a-

Um Inferno na Terra — um alto-forno humano. No bombardeamento de Tóquio na noite 
de 9-10 de Março de 1945, sob o comando do General LeMay, duzentos e setenta e nove 
bombardeiros B-29 lançaram 1700 toneladas de bombas incendiárias de auto-difusão sobre a 
cidade, produzindo um único e enorme incêndio. 
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Os fogos causados por uma ofensiva nuclear cruzada, mesmo “moderada”, entre 
os E.U.A e a Rússia deixariam a Terra exposta a níveis mortíferos de raios UV, que 
passariam livremente através de uma atmosfera empobrecida de ozono. No centro dos 
Estados Unidos e na Eurásia, as temperaturas cairiam abaixo de zero após o anoitecer, 
diariamente e durante uns três anos, eliminando completamente as estações de cultivo. 
A alocução de Starr nas Nações Unidas continua:  

 
“[A]té uma primeira ofensiva ‘bem sucedida’ de Washington ou de 

Moscovo, que destruísse completamente as forças nucleares do lado 
opositor, infligiria um dano ambiental catastrófico, que tornaria 
impossível a agricultura e causaria uma fome universal. A detonação das 
2.000 armas estratégicas que os E.U.A. e a Rússia têm agora sempre 
alerta… constituiria um mecanismo de auto-destruição para a 
Humanidade.” 
 

Tempestades de Fogo 
Os horripilantes fogos urbanos causados pelas ogivas nucleares são difíceis de 

imaginar. Quando Chicago ardeu em Outubro de 1871, o fogo (que começou no 
estábulo de O’Leary, quando uma vaca deu um coice numa lanterna) espalhou-se de 
casa em casa durante um período de uns dois dias, até grande parte da cidade ter ficado 
em ruínas. Também São Francisco, com as suas casas e edifícios de madeira, 
construídos uns pegados aos outros, sofreu muitas vezes, infelizmente, fogos 
semelhantes.  

Estes são exemplos de fogos-em-linha, que se expandem ao longo de uma 

periferia ardente cujo interior se vai consumindo devagar. Trata-se, comparativamente, 
de eventos moderados, que no geral causam poucas perdas de vidas, e que são bastante 
limitados na quantidade de calor e fumo produzidos.  

No entanto, o terramoto de São Francisco, em 1906 produziu um fenómeno 
totalmente diferente. Romperam-se as condutas de gás por toda a cidade, causando 
explosões incendiárias numa grande área, que (até porque as condutas de água também 
se tinham rompido) rapidamente se converteram num único e enorme incêndio.  

O mesmo efeito foi intencionalmente produzido com as bombas incendiárias que 
foram lançadas sobre Hamburgo, Dresden e Tóquio durante a Segunda Guerra Mundial, 
fazendo dezenas de milhares de baixas em cada um dos casos. Um fogo assim tão 
grande, em que há praticamente uma cidade inteira a arder ao mesmo tempo, provoca 
uma tempestade de fogo – um sistema de vento muito forte e super-aquecido, que puxa 
para si, à velocidade de um furacão, o ar vindo de todos os lados – o que aviva o fogo 
levando-o a uma intensidade ainda maior e convertendo o incêndio num verdadeiro alto-      
-forno.  

Infelizmente, mesmo os fogos mais horríveis produzidos pelos piores dos 
trágicos bombardeamentos da Segunda Guerra Mundial (onde se inclui o 
bombardeamento atómico de Hiroshima) são meras sombras de como seria uma 
tempestade de fogo nuclear. Cada uma das armas nucleares estratégicas de hoje (muito 
diferentes das armas nucleares “tácticas” em miniatura usadas nos campos de batalha ou 
                                                                                                                                                                          

nuclear-war 
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das bombas “atómicas” de primeira geração, usadas contra Nagasaki e Hiroshima) 
poderia facilmente atear uma tempestade de fogo cobrindo mais de cem milhas 
quadradas. E repare-se que tanto os E.U.A. como a Rússia têm milhares de armas 
nucleares estratégicas já dispostas e prontas para uso imediato.  

O poder destruidor destas armas quase desafia a imaginação humana. Steven 
Starr explica em pormenor alguma da devastação que se experimentaria depois de uma 
explosão nuclear sobre Washington, D.C.:  

 
 “[U]ma só arma nuclear estratégica média… tem o poder 

explosivo de 300 kilo-toneladas (kT), correspondente a 600 milhões de 
libras de dinamite…[Se uma tal arma fosse] detonada a uma altitude de 
1.500 pés sobre o Pentágono, em Washington, D.C. … libertar[-se-]iam, 
num milionésimo de segundo, 300 triliões de calorias de energia, 
principalmente na forma de uma luz intensíssima. O ar circundante ficaria 
super-aquecido e criaria uma bola de fogo em expansão. Quase todo o ar, 
por dentro e à volta dessa bola de fogo, se comprimiria numa onda 
explosiva luminosa de projecção abrupta, de enorme força e extensão.  

“A bola de fogo alargar-se-ia até mais de uma milha de diâmetro, 
no centro da qual a temperatura seria superior a 200 milhões de graus 
Fahrenheit – umas quatro a cinco vezes superior à temperatura do centro 
do Sol. Esta libertação de calor e energia fora do normal acenderia fogos 
extensíssimos através de muitas milhas quadradas, produzindo uma onda 
explosiva que esmagaria e destruiria quaisquer construções na sua 
trajectória. … 

 “Na Pentagon City (um complexo comercial e de escritórios a 0,7 
milhas de distância do Pentágono), a luz da bola de fogo derreteria o 
asfalto das ruas, queimaria a pintura das paredes e fundiria as superfícies 
metálicas, tudo isto em meio segundo após a detonação. O interior dos 
veículos na linha de visão da bola de fogo explodiria em chamas.  

 “Cerca de um segundo depois, haveria uma onda explosiva, assim 
como ventos a uma velocidade de 750 milhas à hora que lançariam ao ar, 
como folhas, veículos a arder e a desintegrar-se. Essa onda explosiva 
poderia derrubar edifícios, e atirar com janelas e móveis como se fossem 
mísseis, convertendo-os em estilhaços. Os edifícios que tivessem ficado 
de pé teriam no seu interior, dentro de minutos, uma pira ardente de 
paredes e portas lascadas, e outros elementos combustíveis. Segundos 
depois da passagem da onda explosiva, efeitos de sucção criados em parte 
pela bola de fogo ascendente fariam os ventos voltar para trás, em 
direcção ao ponto de detonação, com uma velocidade de 50 – 70 milhas à 
hora. … 

 “Relva, vegetação, e folhas das árvores rebentariam em chamas, e 
a superfície do chão explodiria em pó super-aquecido. Incendiados pela 
bola de fogo, todos os materiais combustíveis cuspiriam chamas e fumo 
negro. … Apanhados em voo, os pássaros cairiam do céu em chamas. E 
as pessoas, expostas àquela luz, ficariam instantaneamente reduzidas a 
cinzas.  
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“Quatro segundos depois, chegaria a onda explosiva que colapsaria 
os Memoriais de Jefferson e de Lincoln. Seguir-se-iam ventos a 300-400 
milhas à hora que, combinados com a onda explosiva, destruiriam 
completamente edifícios residenciais com estruturas de madeira ou tijolo.  

 “Dentro de três milhas a partir do nível zero e na linha directa de 
visão da bola de fogo, as pessoas veriam a roupa do corpo rebentar em 
chamas ou derreter-se; e, nas zonas de pele a descoberto, chamuscada a 
pele, carbonizar-se-ia a carne ou haveria queimaduras de terceiro grau. … 

 “[H]averia um fogo em massa, ateado até se ultrapassarem as 4 
milhas e meia a partir da detonação. Aumentando rapidamente de 
intensidade, este enorme incêndio geraria, junto ao chão e em minutos, 
ventos ciclónicos em que a temperatura média do ar seria muito superior 
ao ponto de ebulição da água… Aqueles que procurassem fugir pelas ruas 
fora seriam queimados vivos pelos ventos ciclónicos que consigo levam 
chamas e escombros ardentes … Não haveria escapatória. O fogo 
eliminaria toda a vida na zona da combustão. “O fumo e a nuvem-
cogumelo fervente de radioatividade erguer-se-iam até escurecerem o sol. 
A mortífera chuva radioactiva contaminaria centenas de milhas 
quadradas, na direção do vento, com o veneno radioactivo da explosão, 
condenando centenas de milhares de seres humanos e de animais a uma 
morte angustiante e terrível por doenças provocadas pela radiação. 
Contaminada pela chuva radioactiva, grande parte da Terra continuaria 
inabitável durante anos.” 
Starr conclui a sua descrição com esta nota sóbria:  

 “Se o Senhor/ a Senhora viver numa grande cidade dos E.U.A. ou 
da Rússia, ou de outra nação que possua armas nucleares, saiba que há 
pelo menos uma ogiva nuclear apontada a si. …Imagine isto mesmo a 
acontecer, em menos de uma hora, não com uma, mas sim com milhares 
de armas nucleares estratégicas a explodirem nas cidades dos E.U.A., da 
Rússia, China, Europa, Índia e Paquistão.”4  

 
A Fusão dos Reactores 

Além dos efeitos ambientais catastróficos provocados pelos milhões de toneladas 
de fumo que se produziriam numa guerra nuclear, há outra grande preocupação: a 
pulsação electro-magnética (PEM) gerada na atmosfera por uma explosão nuclear 
destruiria os sistemas electrónicos de arrefecimento das instalações de energia nuclear 
situadas no raio do alvo atingido, causando desastres imediatos pela fusão dos reactores.  

Uma só ogiva nuclear de grande potência, detonada a uma altitude de 300 milhas 
sobre a região central dos Estados Unidos, destruiria os sistemas electrónicos em todo o 
território continental dos E.U.A., causando simultaneamente a fusão dos reactores nas 
instalações nucleares de todo o país. Já uma explosão a menor altitude teria um raio 
mais pequeno de incidência directa da sua pulsação electro-magnética, mas o corte da 
energia eléctrica excederia, provavelmente, o raio do alvo atingido, devido ao dano 

                                                           
4 Steven Starr, “The Effects of a 300 Kiloton Nuclear Warhead Detonated above Washington, D.C.” (Os Efeitos de 
uma Ogiva Nuclear de 300 Kilotoneladas a Explodir Sobre Washington, D.C.);  
http://www.wagingpeace.org/author/steven-starr/ 
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causado na rede eléctrica da nação. As instalações de energía nuclear fora do raio de 
PEM poderiam, então, impedir a fusão dos reactores só durante o tempo em que os seus 
geradores a gasóleo se mantivessem operacionais. Quando o combustível se esgotasse, 
desastres tipo-Fukushima5 aconteceriam através da nação. Steven Starr explica: 

 
“A pulsação electro-magnética das detonações nucleares a elevada 

altitude destruiria os circuitos integrados de todos os aparelhos 
electrónicos modernos, inclusive os das instalações produtoras de energia 
nuclear. Assim, em cada uma delas se daria quase instantaneamente a 
fusão do reactor; cada reservatório de combustível já vazio (contendo 
muitas vezes mais radioactividade do que os próprios reactores) ferveria, 
libertando quantidades enormes de radioactividade de longa duração. A 
chuva radioactiva tornaria a maior parte dos E.U.A. e a Europa 
inabitáveis.”6  

 
 
 
 
 

 

          

 
 

                                                           
5  Para uma análise de quanto dano biológico e ambiental o acidente de Fukushima causou já, ver Susie 

Greaves, “Tokyo Contaminated & Not Fit for Habitation, Doctor Says,” (Tokio Está Contaminado e 
Não é Seguro para Habitação), The Permaculture Research Institute, a 25 de Setembro de 2014 
(http://permaculturenews.org/2014/09/25/tokyo-contaminated-fit-habitation-doctor-says/); Dr.ª Mae-
Wan Ho, “Truth about Fukushima,” (A Verdade sobre Fukushima),  Institute of Science in Society, 6 
de Maio de 2012, (http://www.i-sis.org.uk/Truth_About_Fukushima.php); e Dr.ª Mae-Wan Ho, 
“Fukushima Crisis Goes Global,” (Crise de Fukushima Torna-se Global) The Permaculture Research 
Institute, 8 de Janeiro de 2014 (http://permaculturenews.org/2014/01/08/fukushima-crisis-goes-
global/). 

 
6
 Steven Starr, “There Can be No Winners in a Nuclear War”;  (“Numa Guerra Nuclear Não Pode Haver 

Vencedores”)   http://www.truth-out.org/speakout/item/24290-there-can-be-no-winners-in-a-nuclear-war  

A pulsação electro-magnética gerada por uma só ogiva nuclear de grande potência, detonada a 
uma altitude de 300 milhas sobre a superfície da terra poderia afectar todo o território 
continental dos Estados Unidos.  
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Mas os nossos problemas iriam para além disso. A actual sociedade americana e 

europeia depende em grande medida da electricidade, para a produção e distribuição dos 
alimentos, assim como para os cuidados médicos, a aplicação da lei, a banca, as 
comunicações, etc. O nosso nível de vida pode parecer muito melhor, em comparação 
com as condições em que os nossos avós viviam; mas, pelo contrário, nós é que somos 
agora tremendamente vulneráveis à privação, às doenças e à desordem, de uma forma 
tal que eles nunca experimentaram. Embora as gerações anteriores tenham sido capazes 
de viver com razoável comodidade desde os tempos de Adão, estima-se hoje que, sem a 
electricidade, aos doze meses de um apagão à escala nacional, cerca de 90% da 
população americana poderia morrer pela subsequente paragem do estado social. 
Explica o Professor William Forstchen:  

 
 

 “[O]nde quer que [uma pulsação electro-magnética] atingisse 
cabos, superfícies metálicas, antenas, ou fios eléctricos, irá ao longo das 
superfícies metálicas…Quanto mais longo for o cabo, mais energia é 
absorvida. Um cabo de alta tensão e muitas milhas de comprimento 
absorverá dezenas de milhares de amperes; e é aqui que começa a 
destruição, quando [a corrente] chocar contra quaisquer circuitos 
electronicos delicados… Em muito menos de um milissegundo, toda a 
rede eléctrica dos Estados Unidos…será destruída… 

“[E]ntre 250 mil e 500 mil pessoas morrerão nos primeiros 
minutos…Todos [os aviões em voo] tornar-se-ão inoperáveis; os pilotos, 
impotentes, olhando para os ecrãs em branco dos computadores, tentarão 
manobrar controles que já não respondem, enquanto o avião vai perdendo 
altitude e se despenha.  

 

 

Os reactores nucleares distribuem-
se através dos E.U.A. e da Europa. A 
radiação electro-magnética 
proveniente de uma explosão nuclear 
a elevada altitude poderia 
transformar cada um deles num local 
de desastre ‘tipo Fukushima’, 
tornando essas regiões do mundo 
completamente inabitáveis. 
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“Os hospitais e lares de idosos (…) têm geradores de emergência, 
mas esses geradores estão ligados ao edifício “por fio quente”, para que 
essa energia auxiliar possa substituir instantaneamente o sistema principal 
de energia, se tal for necessário em caso de emergência. Mas essas 
ligações “por fio quente” significam ainda que a Pulsação Electro-
Magnética estragaria também os geradores e os seus circuitos.  

 “Quase todos os que dependessem de equipamento de suporte 
vital nas unidades de cuidados intensivos (UCI) morreriam em poucas 
horas. Quase todos os que, nos lares de idosos, dependessem de geradores 
de oxigénio, de respiradores, etc., morreriam ou agonizariam. E, 
conforme a estação do ano, a temperatura interior dos edifícios desceria 
ou subiria muito em pouco tempo. … 

 “Doze horas mais tarde, a comida nas arcas-frigoríficas começaria 
a descongelar. Se fosse inverno, na ausência de um fogão a lenha, a geada 
começaria a entrar nas casas… 

 “E a comida que começa a descongelar-se e que teríamos de deitar 
fora – como sempre nos ensinaram – ou a que está num frigorífico agora à 
temperatura ambiente – deveria deitar-se fora ou arriscaríamos comê-la? 
Se em sua casa se usasse só a electricidade, como poderia preparar 
devidamente as refeições?  

 “Só estas poucas perguntas [chegam para indicar] que uma nação 
inteira, dentro de uma semana a dez dias, sofreria toda ela de doenças 
gastro-intestinais (…) As criancinhas e os idosos poderiam morrer em 
menos de um dia, por desidratação e desequilíbrio electrolítico graves. 
Sem haver água limpa em abundância nem a moderna eliminação de 
lixos, o problema iria de mal a pior. (…) Onde haveria água potável? O 
ribeiro ou rio mais próximos seriam agora uma lixeira de águas negras, 
porque as instalações de purificação da água estariam inoperáveis. (…) 
[Em breve] apareceriam doenças mais sérias, como a pneumonia 
(especialmente no Inverno, devido à hipotermia); bactérias menos comuns 
e perigosas, como a salmonela, provocariam intoxicações alimentares, 
devido à completa ausência de higienização); variedades diferentes de 
hepatite, e mesmo doenças de que só raramente se ouvia falar há uma 
geração ou mais ainda – sarampo, escarlatina, e tuberculoses. … 

 “Os que dependessem de remédios para controlar a asma, doenças 
cardíacas, diabetes, e muitas outras doenças [morreriam] dentro de dias ou 
semanas… 

“As nossas auto-estradas inter-estatais converter-se-iam em 
tenebrosas saídas para o exilio, enquanto a nossa população, 
principalmente urbana, tentaria dispersar-se para encontrar a comida que 
anteriormente lhe era facilmente distribuída. Milhões morreriam pelo 
caminho.  

“E finalmente, a violência (…) [quando as pessoas] começam a 
matar-se umas às outras na disputa por comida, água, e abrigo. 
…Passados sessenta dias, a fome estaria a dizimar milhões e, a partir dos 
120 dias, a fome generalizada seria o habitual. (…) Poderia muito bem ser 
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que, no espaço de um ano, nove em cada dez Americanos tivesse 
morrido.”7 
 

As ilusões humanas 
 
A terminar, Starr comenta a grave situação do elemento humano numa ameaça 

nuclear:  
 

“As teorias da ‘guerra nuclear limitada’ e a ‘redução de armas 
nucleares’ são pouco realistas. Logo que as armas nucleares se tivessem 
introduzido num conflito Americano-Russo, haveria poucas hipóteses de 
se poder evitar um holocausto nuclear. … 

“A doutrina da contra-força – usada pelos militares tanto 
Americanos como Russos – vem enfatizar a necessidade de primeiras 
ofensivas preventivas logo que comece a guerra nuclear. Ambos os lados 
estariam sob uma imensa pressão para serem eles os primeiros a lançar 
essa ofensiva preventiva uma vez abertas as hostilidades militares, 
especialmente se já se tivessem usado armas nucleares [tácticas] no 
campo de batalha. 

 “Tanto os E.U.A. como a Rússia têm cada um 400-500 mísseis 
balísticos prontos a ser lançados, e que estão armados pelo menos com 
um total de 1.800 ogivas nucleares estratégicas, que podem ser lançadas 
em apenas poucos minutos após uma ordem dada. Tanto o Presidente 
Americano como o Russo estão acompanhados 24x7 [24 horas por dia, 7 
dias por semana] por oficiais militares cuja ‘pasta nuclear’ lhes permite 
transmitir, em questão de segundos, a ordem de autorização de 
lançamento.  

“No entanto, tanto nos E.U.A. como na Rússia, os importantes 
líderes políticos e os legisladores da política parecem não estar 
conscientes de que as suas armas nucleares prontas a serem lançadas 
representam um mecanismo de auto-destruição para a raça humana. … 
[A]té uma primeira ofensiva ‘bem-sucedida’, que destruísse 100% das 
armas nucleares do lado opositor, faria com que os cidadãos do lado 
‘vencedor’ dessa guerra nuclear morressem à fome devido ao efeito 
nuclear – eles e o resto da Humanidade. … 

“Ainda mais inquietante é o facto de os [funcionários] que 
conduzem a política externa americana acreditarem que os E.U.A. têm a 
‘primazia nuclear’ sobre a Rússia; isto é, [que], os E.U.A. poderiam, com 
sucesso, lançar uma ofensiva nuclear furtiva contra as forças nucleares 
Russas (e Chinesas) e destruí-las completamente. Esta teoria foi 
articulada em 2006, em “The Rise of U.S. Nuclear Primacy” (“O Advento 

                                                           
7
 W illiam R. Forstchen, Ph.D., “EMP 101: A Basic Primer” (PEM 101: Uma introdução à PEM); 

http://www.onesecondafter.com/pb/wp_d10e87d9/wp_d10e87d9.htm    
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da Supremacia Nuclear Americana”),8 e foi publicada em Foreign Affairs 
pelo Conselho de Relações Estrangeiras. Ao concluir que os Russos e os 
Chineses ficariam impossibilitados de fazer quaisquer represálias ou que, 
mesmo no caso de restar alguma ínfima parte das suas forças, eles não se 
arriscariam a sofrer um segundo ataque americano por terem retaliado, o 
artigo convida, consequentemente, à guerra nuclear.”9 

 
O Demónio será o único vencedor de uma confrontação nuclear entre nações – 

qualquer que seja a sua dimensão –, porque morrerá uma vasta maioria de gente pelo 
mundo inteiro. Paul Craig Roberts resume o caso deste modo:  

 
 “Como nem um nem outro lado se poderia arriscar a perder a 

guerra [vindoura], essa guerra seria, obviamente, nuclear. Tal como os 
cientistas explicaram com toda a clareza, cessaria a vida na Terra, 
independentemente do funcionamento ou não do escudo AMB de 
Washington. É por isso que eu sou contra as políticas de Washington e 
que ergo a minha voz contra a arrogância e o orgulho que hoje definem 
Washington. O resultado mais provável da sua busca de hegemonia 
mundial será a extinção da vida na Terra.”10 

 
Porquê Esta Loucura? 

A nossa situação é grave, e quase desafia a compreensão humana. John Pilger 
admira-se com as provocações que o Ocidente faz à Rússia, porque assim estão a 
ameaçar toda a Humanidade:  

 
 “Desde o colapso da União Soviética que os Estados Unidos têm 

vindo a rodear a Rússia de bases militares, aeronaves nucleares e mísseis 
– procedimento esse que é parte integrante do seu ‘Projecto de Ampliação 
da NATO’. Tendo quebrado a promessa, feita em 1990 ao Presidente 
Soviético Mikhail Gorbachev, de que a NATO não se expandiria ‘nem 
uma polegada para Leste’, a verdade é que a NATO tem vindo a ocupar 
militarmente a Europa de Leste. No antigo Cáucaso Soviético, a expansão 
da NATO é o maior empreendimento militar desde a Segunda Guerra 
Mundial. 

“Um Plano de Acção filiado na NATO é o presente que 
Washington oferece ao regime de Kiev, nascido de um golpe de estado. 
Em Agosto, a ‘Operação Tridente Rápido’ [colocou] tropas americanas e 
britânicas na fronteira russa da Ucrânia, e a Operação ‘Brisa do Mar’ 

                                                           
8
 Keir A. Lieber e Daryl G. Press, “The Rise of U.S. Nuclear Primacy,” (O Advento da Primazia Nuclear 

Americana),  Abril de 2006, Foreign Affairs; http://www.foreignaffairs.com/articles/61508/keir-a-lieber-
and-daryl-g-press/the-rise-of-us-nuclear-primacy      
9
 Steven Starr, “There Can be No Winners in a Nuclear War” (Não Pode Haver Vencedores numa Guerra 

Nuclear); http://www.truth-out.org/speakout/item/24290-there-can-be-no-winners-in-a-nuclear-war 
10

 Paul Craig Roberts, “Can Putin’s Diplomacy Prevail Over Washington’s Coercion?” (“Poderá a 
Diplomacia de Pútin Prevalecer Sobre a Coacção Exercida por Washington? ”) 24 de Junho de 2014; 
http://www.paulcraigroberts.org/2014/06/24/can-putins-diplomacy-prevail-washingtons-coercion-paul-
craig-roberts/ 
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[enviou] buques de guerra Americanos até ao campo de visão dos portos 
russos. Imagine-se qual seria a resposta, se estes actos de provocação ou 
intimidação fossem realizados nas fronteiras americanas. … 

“Confundindo os partidos belicistas em Washington e Kiev, 
Vladimir Pútin retirou a suas tropas da fronteira ucraniana e instou junto 
dos Russos étnicos da região oriental da Ucrânia para que abandonassem 
o separatismo. De uma maneira orwelliana, isto tem sido invertido no 
Ocidente, onde é apresentado como a ‘ameaça Russa.’ 

 “Hillary Clinton comparou Pútin a Hitler. Sem qualquer ironia, 
comentadores alemães da ala direita disseram o mesmo. Nos meios de 
comunicação social, os Neo-Nazis Ucranianos são apresentados ao 
parecer público como legítimos ‘nacionalistas’ ou ‘ultra-nacionalistas’. O 
que temem é que Pútin procure habilmente uma solução diplomática, e 
que seja, talvez, bem-sucedido.  

“A 27 de Junho, em resposta à acomodação mais recente de Pútin 
(o seu pedido ao Parlamento Russo para rescindir a legislação que lhe 
dava o poder de intervir em prol dos Russos étnicos da Ucrânia), o 
Secretário de Estado John Kerry emitiu outro ultimato: a Rússia deve 
‘agir dentro das próximas horas, literalmente falando’, para acabar com a 
rebelião no oriente da Ucrânia.  

“Apesar de Kerry ser amplamente considerado um ‘bobo da corte’, 
o sério propósito que têm estes ‘avisos’ é o de conferir à Rússia o estatuto 
de ‘pária’…”11 

 
Noutro lugar, Pilger expõe-nos o contexto mais amplo deste ímpeto 

expansionista americano. Comentando sobre a política de contenção da China por parte 
da administração Obama12 (segundo a qual os E.U.A. tentariam rodear a China de bases 
marítimas e aéreas, e interpor-se nas disputas entre a China e os seus vizinhos asiáticos), 
Pilger mostra um quadro ainda mais tenebroso do que a simples ameaça de uma guerra 
em desenvolvimento entre o Ocidente e a Rússia:  

 
“No dia 24 de Abril, o Presidente Obama [iniciou] uma viagem 

através da Ásia para promover a sua ‘Volta à China’. O objectivo [era] 
convencer os seus ‘aliados’ naquela região do mundo, principalmente o 
Japão, a rearmarem-se e prepararem-se para a eventual possibilidade de 
uma guerra contra a China. Por volta de 2020, quase dois terços de todas 
as forças navais dos E.U.A. no mundo inteiro serão transferidos para a 

                                                           
11 John Pilger, “The Return of George Orwell and Big Brother’ War on Palestine, Ukraine and the 
Truth,” (O Regresso de George Orwell e a Guerra tipo ‘Big-Brother’ contra a Palestina, contra a 
Ucrânia e contra a Verdade)  johnpilger.com: The Films and Journalism of John Pilger (Os Filmes e 
o Jornalismo de John Pilger), 11 de Julho de 2014; http://johnpilger.com/articles/the-return-of-
george-orwell-and-big-brothers-war-on-palestine-ukraine-and-truth            

12
 A “Volta à Ásia” foi anunciada em primeiro lugar em 2011 pela então Secretária de Estado Hillary 

Clinton. Cf. Hillary Rodham Clinton, “America’s Pacific Century,” (O Século Pacífico da América) U.S. 
Department of State, via Foreign Policy Magazine, 11 de Outubro de 2011; 
http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/article/2011/10/20111011161233su0.8861287.html#axzz30Ph1
DmRw 
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área do Pacífico-Asiático. Trata-se da maior concentração militar naquela 
extensa região, desde a Segunda Guerra Mundial.  

 “Num arco que se estende desde a Austrália até ao Japão, a China 
enfrentará os misseis Americanos e bombardeiros com armas nucleares. 
Está a ser construída uma base naval estratégica na ilha coreana de Jeju, a 
menos de 400 milhas da metrópole Chinesa de Xangai e da zona-chave 
industrial do único país do mundo cujo poder económico poderá 
possivelmente vir a ultrapassar o dos E.U.A.. A ‘Volta’ de Obama está 
congeminada para minar a influência da China na sua própria região. É 
como se a Guerra Mundial já tivesse começado, mas por outros meios. … 

 “O Secretário de Defesa de Obama, Charles (ou ‘Chuck’) Hagel, 
esteve em Pequim a semana passada para transmitir uma admoestação 
ameaçadora de que, tanto a China como a Rússia poderiam vir a enfrentar 
o isolamento e a guerra, se não se inclinarem ante as exigências 
americanas. E comparou a anexação da Crimeia à complexa disputa 
territorial da China com o Japão, sobre ilhas desabitadas no Mar Oriental 
da China: ‘Não se pode ir pelo mundo inteiro – disse Hagel com um ar 
sério – e violar a soberania das nações pela força, coacção ou 
intimidação’. Quanto à enorme deslocação para a Ásia das forças 
marítimas e armas nucleares americanas, isso não é mais do que ‘um sinal 
da assistência humanitária que as forças armadas Americanas poderão 
fornecer’.  

 “Presentemente, Obama está à procura, para as suas armas 
nucleares, de um orçamento maior do que o do máximo histórico, durante 
a Guerra Fria. (…) Os Estados Unidos estão a proceder conforme a sua 
ambição, de há muito tempo, de dominarem toda a terra da Eurásia, que 
se estende da China à Europa: é um ‘destino manifesto’, tornado legítimo 
pela força.”13 

 
Torna-se claro que em breve virá uma guerra, grande e terrível. Os líderes 

ocidentais estão a desembainhar as espadas, estimulando uma “febre de guerra” por 
meio dos principais meios de comunicação social, totalmente subservientes. Os mesmos 
governantes usam os meios de comunicação para demonizar e isolar os oponentes e 
estão a antagonizar a Rússia com sanções económicas, jogos de guerra e outros 
preparativos belicistas ao longo das fronteiras da Rússia. Cometem-se crimes bárbaros, 
aparentemente como combustível para mais propaganda belicista, para aumentar tensões 
e para justificar uma maior mobilização militar.  

As acções já começaram a ocorrer – e certamente também essa oratória belicista 
mais as provocações – até porque o propósito dessa oratória é, seguramente, preparar o 
caminho para a acção.  

Gabor Steingart observa que, no apogeu da Guerra Fria, quando a Rússia 
construiu o Muro de Berlim, a Alemanha Ocidental não recorreu ao emprego da oratória 
                                                           
13

 John Pilger, “The Strangelove Effect – Or How We Are Hoodwinked into Accepting a New World 
War,” (O Efeito Strangelove – Ou: Como Somos Levados a Aceitar Uma Nova Guerra Mundial) 
johnpilger.com: The Films and Journalism of John Pilger (Os Filmes e o Jornalismo de John Pilger), 18 
de Abril de 2014; http://johnpilger.com/articles/the-strangelove-effect-or-how-we-are-hoodwinked-into-
accepting-a-new-world-war 
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belicista contra Alemanha Oriental. Steingart louvou altamente Willy Brandt, então 
Presidente da Câmara de Berlim, pela sua prudente moderação:  

 
“Considere-se apenas o que Willy Brant teve que ouvir, quando a 

sua condição de Presidente da Câmara o colocou à sombra do muro de 
Berlim. Que sanções e que castigos lhe sugeriram que aplicasse! Mas ele 
decidiu abster-se desse ‘festival de ultrajes’. Nunca usou de pressões, 
embora fossem merecidas. … 

 “Willy Brandt resolveu as coisas de uma forma totalmente 
diferente da que Angela Merkel usa na actualidade, e numa situação 
claramente mais intensa. Recorda ele que tinha acordado na manhã de 13 
de Agosto de 1961 ‘completamente consciente e ao mesmo tempo 
insensível’ (…) quando recebeu os relatórios de Berlim sobre os trabalhos 
em curso para a construção de um grande muro que dividia a cidade. Era 
uma manhã de Domingo, e a humilhação não poderia ser maior para um 
Presidente da Câmara de Berlim em funções.  

 “Os Soviéticos tinham-lhe apresentado um facto consumado. (…) 
Brandt lembra-se de ter sido tomado por uma ‘raiva impotente’. E o que 
fez ele? Conteve aquele sentimento de impotência e mostrou o seu grande 
talento como um político baseado-na-realidade – um talento que lhe 
obteria o cargo de Chanceler e, finalmente, o Prémio Nobel da Paz. (…) 

“[E]le aceitou a nova situação, sabendo que faltaria muito para que 
o resto do mundo, com um mar de ultrajes, viesse derrubar o muro. Até 
ordenou à polícia de Berlim Ocidental que usasse cassetetes e canhões de 
água contra os manifestantes contra o Muro de Berlim, para não 
descerem, da catástrofe da divisão, a outra muito maior que seria a 
catástrofe da guerra. Bateu-se em prol do paradoxo que Bahr definiu 
depois nos seguintes termos: “Reconhecemos o Status Quo para poder 
mudá-lo.’ … 

 “E conseguiram atingir esta mudança. Brandt e Bahr fizeram dos 
interesses específicos do povo de Berlim Ocidental, de quem ambos eram 
responsáveis (nessa altura) (…) a norma das suas políticas. (…) 
Negociaram com Berlim Oriental um tratado de deslocação, que tornou o 
muro permeável dois anos depois de o terem construído. Entre o Natal de 
1963 e o Dia de Ano Novo de 1964, 700 mil habitantes de Berlim 
visitaram os seus parentes no Leste da cidade. Cada lágrima de alegria se 
haveria de converter, pouco tempo depois, num voto para Willy Brandt. 

“Os eleitores deram-se conta de que havia ali alguém que queria 
influir no modo como viviam o seu dia-a-dia, e não só para servir de 
cabeçalho noticioso no jornal do dia seguinte. Numa situação quase 
completamente desesperada, este homem do PSD lutou pelos valores 
ocidentais – neste caso, pelo valor da liberdade de movimento – sem 
megafones, sem sanções e sem a ameaça de violência.”14   

 

                                                           
14

 Loc. Cit.  
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Se pudermos manter uma perspectiva de razoabilidade, dar-nos-emos conta de 
que o ónus da prova tem de recair sobre o acusador. Não basta alguém dizer 
simplesmente: “Tens de cortar relações com determinada pessoa, porque sou eu que to 
digo!” No presente exemplo, seria difícil sustentar que os governantes do Ocidente e os 
seus principais meios de comunicação social nos tenham dado provas credíveis e 
suficientes que apoiem a pretensão de que os separatistas da Ucrânia foram os 
assassinos das desafortunadas vítimas do MH-17. 

Se, por outro lado (como um corpo substancial de provas parece sugerir), a 
Ucrânia for responsável por ter abatido a aeronave da Malaysian Airlines, é porque os 
Estados Unidos também estão implicados nisso. Como comentou Sergei Lavrov,15 
Ministro de Negócios Estrangeiros Russo, foram sempre os E.U.A. a “empunhar a 
batuta” na Ucrânia, já desde as insurreições de Fevereiro que conduziram à destituição 
do Presidente Yanukovych.  

Mas então se, em última análise, Washington estiver por detrás da destruição do 
MH-17, como é que podemos explicar as provocações que Obama faz à Rússia por 
causa da Ucrânia, que são, evidentemente, imprudentes e implacáveis? 

Stephen Lendman, co-autor do livro Flashpoint in Ukraine: U.S. Drive for 

Hegemony Risks WW III, diz que a Ucrânia é a “jóia da coroa” nessa busca de 
Washington para obter o “domínio mundial incontestável” sobre as nações do antigo 
Pacto de Varsóvia:  

 
 “Washington quer que todas estas nações se voltem para o 

Ocidente e se incorporem na NATO, com bases americanas à volta da 
Rússia e mísseis nucleares dirigidos contra as suas regiões mais 
importantes. Quer que a Rússia seja sistematicamente marginalizada, 
debilitada, isolada, e conotada precisamente como mais um Estado servil 
do Ocidente.”16 

 
A avaliação que Lendman faz parece corresponder ao modo como a tragédia do 

MH-17 tem sido usada pelos governos ocidentais – para justificar mais sanções contra a 
Rússia, bem como para se obter mais ajuda militar para o novo regime em Kiev e mais 
fortalecimento militar ainda ao longo das fronteiras com a Rússia. 

Mas, independentemente das razões que motivem a conduta dos nossos líderes, 
quando a próxima guerra vier, será um terrível castigo para todos nós.   

 
 
 
 
 
 

                                                           
15

 Cf. Sophie Shevardnadze, “Lavrov to RT: Americans Are ‘Running the Show’ in Ukraine,” (“Lavrov à 
RT: Americanos Estão a ‘Empunhar a Batuta’ na Ucrânia”), 23 de Abril de 2014, RT; 
http://rt.com/shows/sophieco/154364-lavrov-ukraine-standoff-sophieco/ 
 
16

 Entrevista con Keith Johnson, “What’s Really Going on in Ukraine?” (O Que está Verdadeiramente a 
Acontecer na Ucrânia?) 26 de Maio de 2014, American Free Press, Nº 21, p. 18. 
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Parte II: 

A Única Solução 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tal como Nossa Senhora de 
Fátima explicou aos três 
pastorinhos, “-Deus quer 
estabelecer no mundo a devoção 
a Meu Imaculado Coração.” 
Quando o Papa e, a uma ordem 
sua, todos os Bispos Católicos do 
mundo consagrarem 
solenemente a Rússia ao 
Imaculado Coração de Maria, os 
incomparáveis merecimentos de 
Nossa Senhora alcançarão para 
o mundo duas formidáveis 
graças históricas: a conversão e 
a paz. Quando a Irmã Lúcia 
perguntou a Nosso Senhor 
porque não haveria Ele de 
conceder ao mundo essas graças 
sem se ter feito a Consagração 
da Rússia, Ele respondeu: “-
Porque quero que toda a Minha 
Igreja reconheça essa 
Consagração como um Triunfo 
do Coração Imaculado de 
Maria, para depois estender o 
Seu culto e pôr, ao lado da 
devoção do Meu Divino 
Coração, a devoção deste 
Imaculado Coração.”  
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CAPÍTULO 1 • Visão Global 
 

Quase desafia a compreensão humana que qualquer líder político se mostre 
indiferente ao risco de levar o seu país a entrar em guerra — ou, pior ainda, que alguém 
possa desejar desencadear uma guerra — mas, de facto, guerra é o que existe no coração 
do programa planeado pelas sociedades secretas, com o fim de refazerem o mundo de 
acordo com a Nova Ordem Mundial. As guerras do século passado, em particular, 
tornaram a Maçonaria capaz de realizar os seus objectivos muito rapidamente, de 
fazerem com que se abandonasse o que restava da Ordem Social Cristã, e de construir 
novos programas e instituições (sem Deus) em muitos países por esse mundo além.  

O pesadelo infernal de uma Grande Guerra já por duas vezes foi infligido 
intencionalmente à Humanidade,1 e vemo-nos agora confrontados com a ameaça 
iminente de uma nova Guerra Mundial. O Céu ofereceu-nos uma solução para tal 
ameaça; mas, ao mesmo tempo, Deus pôs-nos as condições necessárias para essa única 
solução: 

 
 Deus concederá esta graça da Paz para o mundo inteiro, por 

intercessão do Imaculado Coração de Maria — A Paz virá para o 
mundo inteiro pela intervenção do Imaculado Coração de Maria, para a 
salvação da Rússia, que Nosso Senhor Lhe confiou especialmente, tal 
como Ele disse à Irmã Lúcia numa revelação de 1936, e também como 
Nossa Senhora revelou a três crianças videntes: 

“Tenho falado a Nosso Senhor do assunto e [disse-me], ‘No entanto, o 
Imaculado Coração de Maria há-de salvar a Rússia. Está-Lhe confiada.’”2 

“Pouco tempo antes de ir para o hospital, [Jacinta, uma dos videntes de 
Fátima] dizia-me: ‘Diz a toda a gente que Deus nos concede as graças por meio 
do Coração Imaculado de Maria; que lhas peçam a Ela; que o Coração de Jesus 
quer que, a Seu lado, se venere o Coração Imaculado de Maria; que peçam a paz 
ao Imaculado Coração de Maria, que Deus Lha entregou a Ela.’”3 

                                                           
1 Tanto Karl Marx como Friedrich Engels (coautores do Manifesto Comunista) escreveram 

explicitamente, em 1848, sobre o método de instigar uma guerra mundial com a finalidade de se 
promover o “progresso” da História rumo aos objectivos do Comunismo, e Albert Pike (autor de Morals 

and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite (A Moral e o Dogma do Antigo Rito Escocês da 
Maçonaria) anunciava em 1871, que seriam necessárias três guerras mundiais para dissolver 
completamente todas as soberanias nacionais num estado colectivista à escala global. (Veja-se Choosing 
Truth Ministries, Freemasonry On Trial, (Escolhendo Ministérios da Verdade: O Julgamento da 
Maçonaria), edição de 2003, Segunda Parte, pp. 22-23; 
http://www.pdfarchive.info/pdf/F/Fr/Masonry_on_trial.pdf) Para uma discussão pormenorizada sobre o 
papel dos banqueiros internacionais na orquestração e instigação deliberada da Segunda Grande Guerra, 
veja-se o Capítulo 9 da obra de Deirdre Manifold, Toward World Government (Rumo ao Governo 
Mundial)  Canisius Books, Toronto, 2ª edição, 1993.  

2 Carta da Irmã Lúcia ao Padre José Gonҫalves, a 18 de Maio de 1936, citada em Padre Antonio 
Maria Martins S.J., Novos Documentos de Fátima, Livraria Apostolado da Imprensa, Porto, 1984, p. 172; 
Cf.  Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima (Toda a Verdade Sobre Fátima) 
Volume II, Immaculate Heart Publications, Buffalo, NY, 1989, p. 631. 

3
 Terça Memória, MEMÓRIAS da Irmã Lúcia, vice-postulação, Fátima, Portugal, 6ª Edição, 1990, 

p.112   
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 Por Meio da Consagração da Rússia — Por uma ordem expressa de 
Nosso Senhor à Sua Igreja, essa intervenção operar-se-á mediante uma 
cerimónia pública e solene de oração e reparação, em que o Santo Padre – 
e, em união com ele, todos os Bispos Católicos do mundo – consagrem 
(especificamente) a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, como foi 
revelado à Irmã Lúcia em 1929: 

“Nossa Senhora disse: ‘É chegado o momento em que Deus pede para o 
Santo Padre fazer e ordenar que em união com Ele e ao mesmo tempo o façam 
todos os Bispos do mundo, a consagração da Rússia ao meu Imaculado 
Coração,’ prometendo por este dia de oração e reparação mundial, convertê-la.”4 

 Por nenhum outro meio a não ser a Consagração da Rússia — Não há 
nenhuma outra possibilidade de evitar as guerras que vêm aí, senão 
obedecer à ordem do Céu para se fazer a Consagração da Rússia, tal como 
Nosso Senhor disse à Irmã Lúcia em 1936, e como Nossa Senhora lhe 
repetiu em 1952: 

“Intimamente, tenho falado a Nosso Senhor do assunto, e há pouco 
perguntava-Lhe porque não convertia a Rússia sem que Sua Santidade fizesse 

essa consagração. ‘Porque quero que toda a Minha Igreja reconheça essa 
Consagração como um triunfo do Coração Imaculado de Maria, para depois 
estender o Seu culto, e pôr, ao lado da devoção do Meu Divino Coração, a 
devoção deste Imaculado Coração.’”5 

“Participa ao Santo Padre que ainda estou à espera da Consagração da 

Rússia ao Meu Imaculado Coração. Sem essa Consagração, a Rússia não 

poderá converter-se, nem o mundo terá paz.”6   

Mais ainda: nós sabemos sem qualquer sombra de dúvida que, por fim 
(possivelmente depois de grandes provações para o mundo, incluindo a aniquilação de 
várias nações), o Papa e os Bispos obedecerão à ordem do Céu para se fazer a 
Consagração da Rússia, a que se seguirão as graças da conversão e da Paz para o mundo 
inteiro, tal como Nossa Senhora prometeu aos três Pastorinhos em 1917, e como Nosso 
Senhor confirmou à Irmã Lúcia em 1931, e novamente em 1936: 

“Se atenderem a Meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz; se não, 
espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. 
Os bons serão martirizados; o Santo Padre terá muito que sofrer; várias nações 
serão aniquiladas. Por fim, o Meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre 
consagrar-Me-á a Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo algum 
tempo de paz.”7 

                                                           
4 “O pedido da Consagração da Rússia” do 11 de Junho de 1929, citada em Padre António Maria 

Martins S.J., Fátima e o Coração de Maria, Editorial Franciscana, Braga, 1985, p. 78, Cf Frère Michel de 
la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, (Toda a Verdade Sobre Fátima) Volume II, Immaculate 
Heart Publications, Buffalo, NY, 1989, p. 555. 

5 Carta da Irmã Lúcia ao Padre José Gonçalves, a 18 de Maio de 1936, citado em Padre António 
Maria Martins S.J., Novos Documentos de Fátima, Livraria Apostolado da Imprensa, Porto, 1984, p. 172; 
Cf Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About  Fatima, (Toda a Verdade Sobre Fátima) 
Volume II, Immaculate Heart Publications, Buffalo, NY, 1989, p. 631. Ênfase acrescentada. 

6 Relatado na publicação dos Bispos Italianos, Il pellegrinaggio delle meraviglie, (A peregrinação 
das maravilhas) 1960, p.440. Citado em Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About 

Fatima, (Toda a Verdade Sobre Fátima) vol. III, p. 327. Ênfase acrescentada. 
7 Dito por Nossa Senhora a 13 de Julho de 1917, no contexto do Grande Segredo de Fátima. 
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“Mais tarde, por meio de uma comunicação íntima, [Nosso Senhor] disse-
me queixando-se: ‘Não quiseram atender ao Meu pedido. Como o rei de França, 
arrepender-se-ão e fá-la-ão, mas será tarde. A Rússia terá já espalhado os seus 
erros pelo mundo, provocando guerras e perseguições à Igreja: o Santo Padre 
terá muito que sofrer’”.8 

“‘Mas, meu Deus, o Santo Padre não me há-de crer, se Vós mesmo o não 
moveis com uma inspiração especial.’ 

“‘O Santo Padre! Ora muito pelo Santo Padre. Ele há-de fazé-la, mas será 
tarde! No entanto, o Imaculado Coração de Maria há-de salvar a Rússia.’”9   

Não há contradição alguma nestas revelações, que avisam sobre possíveis desastres 
a acontecer no futuro (incluindo até a aniquilação de nações) e ao mesmo tempo 
prometem o Triunfo final do Imaculado Coração de Maria. É apenas uma questão do 
tempo em que cada coisa deve acontecer: o Triunfo de Nossa Senhora é certo, e 
acontecerá “por fim.” Se haverá ou não outra Grande Guerra, mais perseguições à Igreja 
e a aniquilação de várias nações, a caminho do Triunfo de Nossa Senhora, isso só 
depende de quanto tempo mais o Papa e os Bispos continuarem a demorar a sua 
obediência à ordem do Céu para se fazer a Consagração da Rússia.   

Se nós não fizermos nada, vai haver mesmo uma guerra, e será nuclear. Será que 
queremos evitar a guerra que se aproxima, e a aniquilação de várias nações? Há um 
modo de o conseguirmos, e apenas um: a Consagração da Rússia. 

Mas nós não somos o Papa. O que poderemos fazer?  
Nós precisamos de ter consciência de que as nossas vozes unidas têm um grande 

peso de autoridade moral, mesmo que não seja uma autoridade de jure dentro da Igreja. 
Como membros de uma paróquia, membros de uma comunidade, Membros do 
Parlamento, etc., nós podemos exercer poderosamente a nossa acção, dirigindo petições 
ao Santo Padre para que ele faça o que dele se espera. A mensagem precisa tem de ser 
claramente dita em alta voz: “-Santo Padre, estamos em perigo! Queremos que Vossa 
Santidade consagre a Rússia!” 

O Leitor pode impedir a Terceira Grande Guerra assinando uma petição nestes 
termos, juntamente com um número suficiente de outras pessoas. Quantas mais? Só 
Deus sabe; mas, até certo ponto, seriam em número suficiente para obter uma resposta 
do Vaticano. Nosso Senhor espera que nós façamos ao menos isto.  

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Padre António Maria Martins S.J., Documentos de Fátima, Porto, 1973, pp. 463-465; Cf. Frère 

Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, (Toda a Verdade Sobre Fátima) Volume II, 
Immaculate Heart Publications, Buffalo, NY, 1989, p. 544.   

9 Da mesma carta da Irmã Lúcia ao Padre José Gonҫalves (18 de Maio de 1936), citada em Padre 
António Maria Martins S.J., Novos Documentos de Fátima, Livraria Apostolado da Imprensa, Porto, 
1984, p. 172; Cf Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, (Toda a Verdade 
Sobre Fátima) Volume II, Immaculate Heart Publications, Buffalo, NY, 1989, p. 631. 
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Na noite de 13 de Junho de 1929, Nossa Senhora apareceu à Irmã Lúcia na 
capela do seu convento, anunciando a ordem do Céu para a imediata Consagração da 
Rússia ao Seu Imaculado Coração. Esta mensagem solene foi selada com uma 
manifestação sem precedentes da Santíssima Trindade, aparecendo as Três Pessoas 
ao lado de Nossa Senhora por sobre o altar, formando como que um ícone da nossa 
Redenção. A Irmã Lúcia relatou a visão e a mensagem ao seu confessor: “Disse Nossa 
Senhora: ‘É chegado o momento em que Deus pede para o Santo Padre fazer, em 
união com todos os Bispos do Mundo, a Consagração da Rússia ao Meu Imaculado 
Coração’, prometendo por este dia de oração e reparação mundial, convertê-la.” 
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CAPÍTULO 2 ~ Visão de Pormenor 
Durante os últimos cerca de 100 anos, a Rússia serviu a Divina Providência sendo o flagelo 

da Justiça Divina, levando os castigos de Deus a todo um mundo de nações culpadas — 
fomentando guerras e perseguições à Igreja, e espalhando erros diabólicos pelo mundo inteiro. 
Até a Rússia ser adequadamente consagrada, do modo que Nossa Senhora especificou em 
Fátima, ela continuará no papel que lhe foi divinamente atribuído, levando (se não for impedida 
a tempo) ao martírio e à apostasia generalizados, e à aniquilação de várias nações.  

A Irmã Lúcia, numa entrevista dada, em 1957, ao Padre Augustin Fuentes (que viria a ser a 
sua última oportunidade de falar, em público e sem restrições, sobre a Mensagem de Fátima), 
explicou que a Rússia era o “instrumento de castigo” escolhido por Deus para punir o mundo 
pelos seus pecados: 

 
“Diga-lhes, Senhor Padre, que a Santíssima Virgem repetidas vezes – tanto aos meus 

primos Francisco e Jacinta como a mim – nos disse: Que muitas nações desaparecerão da 
face da terra, que a Rússia seria o instrumento do castigo do Céu para todo o mundo, se 
antes não alcançássemos a conversão dessa pobre nação.”1 

Mas a única maneira de alcançar a conversão dessa pobre nação é por meio da Consagração 
da Rússia, como se explica encima. Tragicamente, esta pergunta — se nós conseguiremos ou não 
obter do Céu a conversão da Rússia a tempo de evitar a aniquilação de várias nações — traz-nos 
mais e mais dúvidas a cada dia que passa.  

Apesar disso, continua uma certeza: o advento do Triunfo de Nossa Senhora, através da 
conversão miraculosa da Rússia. A 13 de Julho de 1917, Nossa Senhora de Fátima descreveu aos 
três Pastorinhos como seria a certeza do Triunfo do Seu Imaculado Coração: 

 
“Por fim, o Meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-Me-á a Rússia, que 

se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz.” 

Nesta profecia, Nossa Senhora refere-Se a uma clara sequência de acontecimentos que 
precedem o Triunfo do Seu Imaculado Coração: primeiro, um Triunfo sobre o coração do Papa, 
que por fim obedecerá à ordem de Nossa Senhora e fará a Consagração da Rússia; depois, um 
Triunfo sobre a Nação Russa, que regressará miraculosamente à Verdadeira Fé e à comunhão 
com a sucessor de Pedro, o Papa; e finalmente um Triunfo extensível à Humanidade em geral, 
um período de paz pelo mundo inteiro, esmagando durante um tempo extenso a obra e o poder 
do Demónio neste mundo. 

O Padre Nicholas Gruner, do The Fatima Center (o maior apostolado do mundo que se 
dedica a promover a Mensagem de Fátima, e talvez o único que ousa fazê-lo em conformidade 
com a Mensagem completa de Nossa Senhora), explica: 

 
“O Triunfo de Nossa Senhora será em três fases. A primeira fase é: ‘O Santo Padre 

consagrar-Me-á a Rússia.’ Nós esperámos durante noventa anos [e agora bem mais do que 
isso] que se cumprisse esta fase.  

                                                           
1
 Rev.do. Dr. Joaquín María Alonso CMF, La verdad sobre el Secreto de Fátima, Fátima sin mitos, 2ª Edicão, 

Ediciones Sol de Fátima, Madrid, 1988, p. 105; Cf. Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About 
Fatima, (Toda a Verdade Sobre Fátima) Vol. III, Immaculate Heart Publications, Buffalo, NY, p. 505. Versão 
portuguesa do texto inteiro disponível em: http://www.fatima.org/port/resources/cr19fuentes.asp 
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“Quando a Rússia for, por fim, consagrada, converter-se-á. Essa é a segunda fase, 
que ocorrerá dentro de poucos anos após a Consagração. 

“Na terceira fase, logo depois de a Rússia se ter convertido, a Paz será dada ao 
mundo. Nas visões proféticas de São João Bosco, vemos que a Rússia terá já invadido o 
Ocidente antes de o Papa a ter consagrado. S. João Bosco teve uma visão em que os 
exércitos russos, em França, levavam um estandarte ou bandeira pretos; mas, estando eles 
ainda em França, viu São João Bosco que aquele estandarte se lhes mudava de preto para 
branco. Isso aconteceria quando a Rússia, uma vez consagrada, se tinha convertido. 
Portanto, os exércitos russos ficarão em França e no Ocidente da Europa não como 
inimigos, mas como amigos, a defenderem a Europa da invasão do Sul. São João Bosco 
sumaria assim o seu sonho: ‘A salvação vem do Norte; o perigo vem do Sul’ (significando 
com isto os exércitos islâmicos que, vindos do Sul, marchariam sobre a Europa). Depois 
de se terem convertido, os Russos ficariam na Europa Ocidental e salvá-la-iam, derrotando 
os exércitos islâmicos. Portanto, a promessa de Paz não é instantânea logo após a 
Consagração da Rússia, mas ela virá pouco depois.”2 

 

   A Consagração da Rússia — 
O Poder de Nossa Senhora Ver-se-á “Por Este Meio” 

Qual será o significado da Consagração da Rússia a Nossa Senhora, feita pelo Santo Padre, 
que a torne tão integralmente ligada ao Triunfo de Nossa Senhora? Vejamos mais de perto o que 
disse Nossa Senhora a esse respeito.  

Na terceira aparição de Nossa Senhora em Fátima, a 13 de Julho de 1917, revelou Ela aos 
três Pastorinhos um Grande Segredo, cuja primeira parte foi uma momentânea Visão do Inferno. 
Imediatamente a seguir a essa visão, Nossa Senhora explicou-a: 

 
“Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores; para as 

salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Meu Imaculado Coração. Se 
fizerem o que Eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. … [Deus] vai a 
punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome, e de perseguições à 
Igreja e ao Santo Padre. Para a impedir, virei pedir a consagração da Rússia a Meu 
Imaculado Coração….” 

As palavras de Nossa Senhora são tão ricas que não podemos sequer pensar em revelar aqui 
todo o seu significado. Poderíamos meditar todos os dias e com grande proveito, nestas poucas 
palavras supra transcritas, durante muitos meses. 

Para já, reparemos apenas nestes três pontos-chave: 
 
1. Nossa Senhora anunciou, em 1917, que Ela haveria de voltar um dia, para pedir que se 

fizesse um acto em especial: a Consagração da Rússia ao Seu Imaculado Coração. E 

                                                           
2 Padre Nicholas Gruner, “Fátima e o Imaculado Coração de Nossa Senhora,” Comunicação, a 20 de Agosto de 

2007, à Conferência Fátima: O Único Caminho para a Paz no Mundo; 
http://www.fatima.org/port/peaceconf/brazil_2007/transcripts/fg_1.pdf  
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porquê? Para evitar os terríveis castigos que, se assim não fosse, justamente cairiam 
sobre o mundo por causa dos seus crimes. 

2. Mais do que evitar esses castigos, seguir-se-á um efeito ainda maior da Consagração: um 
tempo de Paz sem precedentes. O flagelo da guerra que, praticamente sem interrupção, 
se abateu sobre a Humanidade desde os tempos mais antigos até aos nossos dias, cessará 
em todo o mundo.  

3. Mas o derradeiro e o maior efeito desta Consagração será estabelecer no mundo a 
devoção ao Imaculado Coração de Maria, assegurando deste modo a salvação de muitas 
almas que, se assim não fosse, iriam para o Inferno.   

 
Foi 12 anos mais tarde, em 1929, que Nossa Senhora voltou como tinha prometido à 

pastorinha Lúcia, de apenas 10 anos de idade (e que agora, aos 22 anos, era Irmã professa no 
convento das Doroteias em Tuy, Espanha). Era o dia 13 de Junho.   

Estava a Irmã Lúcia a rezar sozinha na capela do convento, pela noite fora, conforme a 
autorização que tinha dos seus superiores, fazendo a habitual Hora Santa de Quinta-feira à noite, 
em honra do Sagrado Coração de Jesus (devoção que Nosso Senhor pedira, por intermédio de 
Santa Margarida Maria Alacoque). 

De repente, Nossa Senhora de Fátima apareceu numa pequena nuvem que se erguia por 
sobre o altar, de pé ao lado de uma grande Cruz luminosa, da qual pendia Nosso Senhor 
Crucificado. Gotas de sangue que Lhe brotavam da face e da chaga do lado caíam sobre uma 
grande Hóstia, suspensa abaixo do Seu lado trespassado, e escorriam por ela até caírem num 
Cálice, que lhe estava por baixo. 

Deus Pai e o Espírito Santo manifestavam-Se visivelmente acima de Nosso Senhor, absortos 
no Seu Sacrifício. E, por baixo [dos braços] da Cruz, no lado oposto ao de Nossa Senhora, 
estavam letras (como se fossem de água cristalina que escorria por sobre o Altar) formando as 
palavras: “Graça e Misericórdia”. Nossa Senhora segurava na mão esquerda o Seu Imaculado 
Coração cercado de espinhos, e na outra mão um Rosário.  

Valerá a pena ler como a Irmã Lúcia conta, com as suas próprias palavras, esta tão 
extraordinária revelação: 

 
“Eu tinha pedido e obtido licença das minhas Superioras e Confessor para fazer a Hora-

Santa das 11 à meia-noite, de quintas para sextas-feiras. 
“Estando uma noite só, ajoelhei-me entre a balaustrada, no meio da capela, a rezar, prostrada, 

as Orações do Anjo [as orações3 que S. Miguel Arcanjo, precursor de Nossa Senhora, tinha 
ensinado aos pastorinhos nas suas aparições em 1916]. Sentindo-me cansada, ergui-me e 
continuei a rezá-las com os braços em cruz. A única luz era a da lâmpada. 

“De repente, iluminou-se toda a capela com uma luz sobrenatural e sobre o Altar apareceu 
uma Cruz de luz que chegava até ao tecto. Em uma luz mais clara via-se, na parte superior da 
cruz, uma face de homem com corpo até à cinta, sobre o peito uma pomba também de luz e, 
pregado na cruz, o corpo de outro homem. Um pouco abaixo da cinta, suspenso no ar, via-se um 
Cálix e uma Hóstia grande, sobre a qual caíam algumas gotas de sangue que corriam pelas faces 
                                                           
3 O Anjo ensinou aos Pastorinhos estas duas orações:  
“Meu Deus! Eu creio, adoro, espero e Amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não crêem, não adoram, não 

esperam, e não Vos amam!” 
“Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-Vos profundamente. E ofereço-Vos o preciosíssimo 

Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Jesus Cristo, presente em todos os Sacrários da terra, em reparação dos 
ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do Seu Sacratíssimo 
Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-Vos a conversão dos pobres pecadores.” 
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do Crucificado e duma ferida do peito. Escorregando pela Hóstia essas gotas caíam dentro do 
Cálix. 

“Sob o braço direito da cruz estava Nossa Senhora (era Nossa Senhora de Fátima com o Seu 
Imaculado Coração… na mão esquerda,… sem espada nem rosas, mas com uma coroa de 
espinhos e chamas…), com o Seu Imaculado Coração na mão… Sob o braço esquerdo [da cruz], 
umas letras grandes, como se fossem de água cristalina que corresse para cima do Altar, 
formavam estas palavras: ‘Graça e Misericórdia’. 

“Compreendi que me era mostrado o mistério da Santíssima Trindade e recebi luzes sobre 
este mistério que não me é permitido revelar. 

“Depois Nossa Senhora disse-me: ‘É chegado o momento em que Deus pede para o Santo 
Padre fazer, em união com todos os Bispos do mundo, a Consagração da Rússia ao Meu 
Imaculado Coração, prometendo salvá-la por este meio. São tantas as almas que a Justiça de 
Deus condena por pecados, contra Mim cometidos, que venho pedir reparação: sacrifica-te por 
esta intenção e ora.’”4 
 
Vemos aqui (entre outras coisas), da descrição adicional de Nossa Senhora sobre a 

Consagração da Rússia, que a Rússia será salva por meio desta Consagração. Isto dá-nos uma 
melhor compreensão sobre o modo como a Consagração, em si mesma, estabelecerá no mundo a 
devoção ao Imaculado Coração de Maria. 

A Rússia, sede propagandístico e militar e centro de controle de grandes males, que agora já 
se espalharam pelo mundo inteiro (deixando atrás de si sofrimentos indescritíveis, especialmente 
naquelas nações que já caíram sob o jugo de terror do Regime Comunista), miraculosamente 
convertida, voltará para o serviço de Cristo por meio desta Consagração. A relação de causa e 
efeito será visível aos olhos de todos — para espanto do mundo inteiro, e para maior glória do 
Imaculado Coração de Nossa Senhora, cujo Triunfo já foi profetizado desde os tempos do Antigo 
Testamento. Explica o Padre Gruner: 

 
“A Consagração da Rússia servirá dois propósitos. Tal como o primeiro propósito 

de um exorcismo é libertar uma pessoa dos demónios de Satanás que a importunam, esta 
Consagração libertará a Rússia dos diversos erros e ‘-ismos’ diabólicos que de lá foram 
importados. A Rússia, como nação (tanto individualmente como na totalidade das suas 
instituições), ver-se-á miraculosamente convertida. 

“Mas esta Consagração terá ainda um segundo propósito, que é fazer a dedicação da 
Rússia ao serviço do Imaculado Coração de Maria. E, quando a Nação Russa tiver sido 
posta à parte, como propriedade pessoal de Nossa Senhora, Ela usá-la-á para vencer as 
feras – tanto humanas como demoníacas – que neste mundo lutam contra Deus. 

“Nossa Senhora disse-nos que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao 
Imaculado Coração de Maria. Deus quer que todos vejam o Seu Poder. Por isso, Deus 
quer que esse acontecimento seja público, e que essa vitória pública da Conversão da 
Rússia seja vista como vindo das mãos da Virgem Santíssima. A graça singular da 
Conversão concedida à Rússia será vista não só como tendo vindo através da obediência 
do Papa e dos Bispos, mas especialmente por meio dos merecimentos e intercessão do 

                                                           
4 MEMÓRIAS da Irmã Lúcia, APÊNDICE II, TEXTO DO PEDIDO DA CONSAGRAÇÃO DA RÚSSIA, 

Vice-Postulação, Fátima, 6ª edição, 1990, p. 233 Cf. Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About 
Fatima, (Toda a Verdade Sobre Fátima) Volume II, Immaculate Heart Publications, Buffalo, NY, 1989, pp. 463-
464. 
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Imaculado Coração de Maria. Isso atingirá o mundo de uma tal maneira que ficará a ser 
lembrado durante séculos. 

“Pela sua Conversão, a Rússia tornar-se-á um poderoso centro de evangelização ao 
serviço da Virgem Santíssima, para que todo o mundo se converta à Verdadeira Fé. Está 
implícito na Mensagem de Fátima, na promessa de ‘algum tempo de Paz’, que o mundo 
inteiro se tornará Católico, pouco tempo após esta Consagração. E encontramos isto 
mesmo profetizado nas Sagradas Escrituras, no Capítulo II de Isaías, onde se diz: 
‘Vinde, subamos à montanha do Senhor, ao templo de Deus, e Ele nos ensinará os Seus 
caminhos.’ E todas as nações afluirão ao templo do Senhor – a Igreja Católica. 

“A mesma passagem de Isaías, assim como outras profecias do Antigo Testamento, 
continua descrevendo a Paz universal que se seguirá à Conversão das nações: ‘Das suas 
espadas farão arados, e das suas lanças farão foices: não levantará a espada uma nação 
contra a outra, e não mais aprenderão a arte da guerra’ (Isaías 2:4). Ou seja: eles 
transformarão os seus instrumentos de guerra em métodos de produção de alimento, e a 
arte da guerra nem sequer será ensinada à geração seguinte. Numa outra passagem, 
Isaías descreve um tempo em que o leopardo se deitará ao lado do cordeiro e não lhe fará 
mal. (Isaías 11:6) O profeta Miqueias repete a profecia de Isaías de uma conversão e paz 
mundiais: ‘Os povos afluirão ao Templo do Senhor, e acorrerão muitas nações, e dirão: 
Vinde, subamos à montanha do Senhor, à Casa do Deus de Jacob, e Ele nos ensinará os 
Seus caminhos. … E eles fundirão as suas espadas e farão arados, e das suas lanças farão 
foices: não levantará a espada uma nação contra a outra, e não mais aprenderão a arte da 
guerra’ (Miqueias 4:3) 

 “Nos seis milénios de História escrita, tivemos mais de 14.400 guerras – o que 
perfaz mais de duas guerras por ano, em toda a História da Humanidade. E Nossa 
Senhora de Fátima prometeu pôr um fim completo e absoluto a essa era.”5 

 
 

A Rússia, e Só A Rússia  
 

O pedido de Nossa Senhora de Fátima para se consagrar especificamente a Rússia, e só a 
Rússia, ao Seu Imaculado Coração tinha razão de ser. A Consagração de um território e de um 
povo bem definidos, em oposição a uma bênção geral invocada sobre todas as nações, fará que o 
mundo reconheça essa súbita e miraculosa Conversão colectiva como sendo um efeito imediato 
da sua Consagração. 

Os povos maravilhar-se-ão com esta relação entre o simples acto de honrar o Imaculado 
Coração de Maria e a completa reviravolta da situação mundial. Será um Triunfo glorioso e 
público do Imaculado Coração de Nossa Senhora, que levará a que se estabeleça pelo mundo 
inteiro uma grande devoção ao Imaculado Coração de Maria. 

E, porque a Consagração da Rússia envolverá um acto de Fé e de obediência, por parte do 
Papa e dos Bispos, ao pedido de Nossa Senhora de Fátima, ficará enfatizada a autoridade divina 
de que a hierarquia da Igreja Católica é detentora. A Conversão da Rússia e o dom da Paz para o 
mundo inteiro serão claramente reconhecidos como o maravilhoso e glorioso resultado da ordem 

                                                           
5 Padre Nicholas Gruner, “Fátima e o Imaculado Coração de Nossa Senhora,” comunicação apresentada a 20 

de Agosto de 2007, na Conferência Fátima: O Único Caminho para a Paz no Mundo; 
http://www.fatima.org/port/peaceconf/brazil_2007/transcripts/fg_1.pdf 
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dada pelo Papa aos Bispos para, unidos a ele, exercerem esta autoridade, em obediência a Nossa 
Senhora de Fátima. A Conversão de outras nações pelo mundo fora seguir-se-á espontaneamente 
a tão drástica prova de que todas as graças vêm até nós de Deus Pai, passando pela Humanidade 
Sagrada de Jesus Cristo, através da Santíssima Virgem Maria e, finalmente, pela Igreja Católica. 

Explica o Padre Gruner: 
  

 “Porquê a Consagração da Rússia? E porquê ao Imaculado Coração de 
Maria? 

“A Irmã Lúcia disse-nos que, muitas vezes, a Santíssima Virgem lhe tinha 
dito, a ela e aos seus primos Jacinta e Francisco, que a Rússia é o instrumento de 
castigo que foi escolhido pelo Céu para punir o mundo inteiro (compreenda-se, 
pelos seus pecados), se nós que nós antes não obtivermos do Céu a conversão 
dessa pobre nação. 

“Deus será glorificado na Sua Justiça ou na Sua Misericórdia. Até aqueles 
regimes que se ergueram contra Deus, mesmo esses servem os desígnios de Deus. 
Em 1917, houve na Rússia um Regime Comunista/Leninista que se entronizou a si 
mesmo em Moscovo, e declarou guerra a Cristo e à Sua igreja. Deus permitiu que 
tal acontecesse. E Deus não só o permitiu como também fez com que houvesse, 
por detrás disso, um desígnio de Deus. E qual seria esse desígnio? De acordo com 
a Mensagem de Fátima, seria, em Justiça, punir o mundo pelos seus pecados. 

“Apesar disso e no Seu Amor por nós, Deus quer manifestar a Sua 
Misericórdia em termos generosíssimos. E esses termos são: que o Papa e todos os 
Bispos Católicos, no mesmo dia e à mesma hora, consagrem (especificamente) a 
Rússia ao Imaculado Coração de Maria. 

“E a resposta de Deus, se eles o fizerem, será dizer-lhes: ‘É por este pequeno 
acto de obediência, por este pequeno acto de reparação, por este pequeno acto de 
reconhecimento público que Eu, Deus – que foi insultado de modo blasfemo por 
esse regime arrivista que usa a Minha criação e o Meu povo para lutarem contra 
Mim pelo mundo inteiro – manifestarei o Meu Poder: converterei a Rússia à Fé 
Católica, e darei a Paz ao mundo inteiro.’ 

“Porquê especificamente a Rússia, e não o mundo inteiro?6 Como diz a Irmã 
Lúcia, ‘a Rússia é um território muito bem definido.’ Por outras palavras: todos 
sabemos mais ou menos onde é a fronteira, e todos sabemos quem é e onde está o 
Povo Russo. Assim, quando a Rússia for consagrada especificamente, e quando, 

                                                           
6 A 25 de Março de 1984, o Papa João Paulo II consagrou o mundo, não a Rússia em particular, a Nossa 

Senhora (infelizmente também, não especificou que era uma consagração feita ao Imaculado Coração de Maria). Em 
Junho de 2000, o Cardeal Bertone insistiu em que essa consagração “correspondia àquilo que Nossa Senhora queria” 
– acrescentando – “Por isso, qualquer discussão e ulterior petição não tem fundamento.” 

Mas a Irmã Lúcia afirmou o contrário.  
Tendo-lhe sido apresentada cópia do texto que o Santo Padre iria usar, a Irmã Lúcia afirmou, a 22 de Março de 

1984 (três dias antes da cerimónia): “Essa Consagração não pode ter um carácter definitivo. ... A Rússia não aparece 
nela como o único objecto da Consagração.” (Frère François de Marie des Anges, Fatima: Tragedy and Triumph, 
(Fátima: Tragédia e Triunfo) Immaculate Heart Publications, 1994, pp. 167-168) 

Passou mais de um ano até a Irmã Lúcia ter sido autorizada a comentar em público a cerimónia de 1984. Por 
fim, em Setembro de 1985, o Capítulo do Exército Azul de Espanha publicava uma entrevista à Irmã Lúcia no seu 
jornal oficial, Sol de Fátima. Quando interrogada – “-Então a Consagração não foi feita tal como Nossa Senhora a 
pediu?” Lúcia respondeu: “-Não. Muitos Bispos não deram importância a este acto. … Não houve a participação de 
todos os Bispos e a Rússia não foi mencionada.” 
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depois disso, tanto o Povo Russo colectivamente como as suas instituições se 
converterem, da oposição a Deus e à Sua verdadeira Igreja ao propósito de 
glorificarem a Deus, de promoverem o Seu Amor e divulgarem o Seu Evangelho, 
então, essa conversão súbita, completa e miraculosa será tão drástica e 
impressionante que todos verão facilmente que a única coisa que a poderia originar 
foi o acto de Fé e obediência do Papa e dos Bispos ao pedido de Nossa Senhora de 
Fátima. 

“Ao mesmo tempo, reconhecer-se-á a autoridade e o prestígio do Papa e dos 
Bispos Católicos. Nosso Senhor deu essa autoridade aos Seus Apóstolos e aos 
sucessores destes aquando da Sua Ascensão, dizendo: ‘Toda a autoridade Me foi 
dada no Céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações.’ 

“Nosso Senhor quer que o prestígio do Papa e dos Bispos seja reconhecido por 
aquilo que ele é — não pelas pessoas em si, mas porque Deus quer que a 
autoridade que lhes conferiu seja reconhecida pelo mundo fora. É por isso que Ele 
reservou a graça da Paz no Mundo inteiro para aquele acto em que o Papa e os 
Bispos, exercendo a sua autoridade, façam a consagração de um país — em nome 
de Deus e com a autoridade que Deus lhes deu para o fazerem. Assim, Deus 
glorificará o Papa e os Bispos, para que o mundo reconheça que todas as graças 
vêm de Deus pela Sagrada Humanidade de Jesus Cristo, pela Virgem Santíssima, e 
depois pela Santa Igreja Católica à Humanidade.  

“Tal Conversão da Rússia será o mais relevante ponto de viragem da História 
da Humanidade para todo o tempo que há-de vir. É por isso que tinha de ser um 
país específico, e é por isso que esse país específico tinha de ser a Rússia.7 

 
À Beira de uma Mudança Histórica 

 
Nossa Senhora disse à Pastorinha Lúcia, em 1917, que Jesus queria deixá-la mais algum 

tempo neste mundo, pois Se iria servir dela para tornar Nossa Senhora mais conhecida e amada. 
Fica claro, a partir destas palavras, que ao longo de toda a História da Igreja e até hoje, o 
Imaculado Coração de Maria ainda não foi bem conhecido e amado, aos olhos de Deus.  

Por fim, tal deficiência está prestes a ser remediada, pelo menos num certo grau, pelo 
Próprio Deus. O Senhor Deus está prestes a estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado 
Coração de Maria, de um modo como nunca antes existiu. Um tal nível de devoção sem paralelo 
surgirá como uma expressão de gratidão e louvor a Nossa Senhora, quando finalmente os povos 
compreenderem que Poder, Graça e Bondade inestimáveis tem a Virgem Santíssima, quando Ela 
for claramente vista por todos como Aquela que salvou o mundo da escravidão dos tiranos (e, em 
última análise, do Demónio).  

Semelhante escravidão está, mesmo neste momento, em expansão. O Mistério da Iniquidade 
já se estabeleceu no mundo, e, se a intervenção de Nossa Senhora for posta de lado por muito 
mais tempo, em breve o mundo inteiro se verá totalmente sujeito a uma tirania satânica pior do 
que tudo quanto já se viu até hoje.  

Para já, e enquanto a Consagração da Rússia for adiada, Deus não permitirá que Nossa 
Senhora use o Seu Poder — o Poder que Ela tem, por Si Mesma, de acabar com todas as guerras; 

                                                           
7 Padre Nicholas Gruner, “The Secret of Padre Pio” (O Segredo do Padre Pio), Parte II, The Fatima Crusader, 

Nº 63; http://www.fatimacrusader.com/cr63/cr63pg32.asp  
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o Poder que Ela tem de evitar, só pelos Seus merecimentos, os castigos que, se assim não fosse, 
Deus infligiria ao mundo pelos seus pecados. Deus quer conceder-nos a bênção imerecida da Paz 
para o mundo inteiro, mas Ele põe-nos como condição que o Imaculado Coração de Maria receba 
o reconhecimento por essa Graça. 

Quando a Consagração for finalmente realizada, ela derramar-se-á em glória ao Imaculado 
Coração de Nossa Senhora. E o Padre Gruner continua: 

 
“Temos os ensinamentos de São Bernardo e de Santo Afonso Maria de 

Ligório que dizem que, se nós quisermos que os nossos oferecimentos sejam 
aceites por Deus, não devemos esquecer-nos de os oferecer pelas mãos da Virgem 
Santíssima.  

“Há muitas coisas que são imperfeitas nos nossos corações, e nas nossas 
ofertas. Se fizermos uma oferta que é só nossa, Deus vê, evidentemente, todas 
essas imperfeições. Mas Ele não encontra imperfeições nenhumas na Imaculada 
Conceição. Não há n’Ela imperfeição alguma, e cada oração ou cada oferta que 
Ela faça é inimaginavelmente poderosa diante de Deus — só porque d’Ela provém.  

“Nesta Sua ordem de Consagração da Rússia, Deus está a dizer-nos: ‘-Eu 
quero que vós volteis a dedicar esse País ao Meu serviço, mas que Mo volteis a 
dedicar por meio do Imaculado Coração de Maria.’  

“Outra razão, dada na própria Mensagem de Fátima, pela qual Deus insiste 
para que esta Consagração seja feita ao Imaculado Coração de Maria, é que Deus 
quer que Nossa Senhora receba o reconhecimento pela miraculosa conversão da 
Rússia e pela Paz no mundo inteiro que se lhe seguirá.   

“Nós vivemos num dos tempos mais pecaminosos da História do mundo. 
Nunca como agora semelhantes crimes foram promovidos e justificados em tão 
larga escala. Como ensinou o Papa Pio XII em 1951, ‘O mundo deste tempo é pior 
do que antes do Dilúvio.’ E o mundo de hoje é ainda pior. Nós não merecemos o 
dom da paz no mundo; mas Deus, no Seu grande amor, quer dar-nos a paz  

Ensina Santo Agostinho que há certas graças — certos favores, se preferirem 
— que Deus nos quer dar, mas que Ele sabe que nós não merecemos. No entanto, 
Deus ainda no-las quer dar. Portanto, Deus tem, por assim dizer, um dilema: 
‘Como irei Eu conceder estes dons à humanidade, quando sei que ela não os 
merece? Os homens vão tornar-se orgulhosos. Vão pensar que, de algum modo, 
mereceram esse dom (o dom da paz mundial, por exemplo).’ 

“Explica Santo Agostinho que Deus encontra uma maneira de contornar este 
dilema. Deus pode conceder-nos essas graças especiais e que nós não merecemos, 
através dos méritos e da intercessão dos Santos. Desse modo, Deus consegue 
exercer o Seu amor e a Sua generosidade para connosco, concedendo-nos graças 
para além dos nossos méritos pessoais, de modo a que nós compreendamos que, se 
as recebemos, não foi por as termos merecido, mas sim pelos grandes méritos e 
intercessão dos Santos. 

“Diz-nos a Mensagem de Fátima que Deus confiou a grande Graça da Paz 
Mundial exclusivamente ao Imaculado Coração de Maria. 

“Mais ainda, Deus quer que o mundo inteiro o reconheça. 
“Nesse sentido, Deus apresentou a Sua condição: ‘NÃO. Vós não tereis a Paz, 

não ireis ter a Conversão da Rússia sem a Virgem Santíssima. É pelos Seus 
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méritos e pelas Suas orações que isso irá acontecer. Eu vos darei, sim, o dom da 
Paz, Eu quero concedê-la a vós, mas só o farei pelos méritos e intercessão da Bem-
Aventurada Sempre Virgem Maria.’”8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Assim, nós podemos começar a compreender por que razão Deus insiste neste acto − um 

acto específico, público e solene de obediência, em honra do Imaculado Coração de Maria − e 
por que razão, se assim não se fizer, Ele não nos concederá a paz mundial. Nossa Senhora disse à 
Irmã Lúcia, em 1952, 

 
“Participa ao Santo Padre que ainda estou à espera da Consagração da Rússia ao 

Meu Imaculado Coração. Sem essa Consagração, a Rússia não poderá converter-se, nem 
o mundo terá paz.”9 

 

                                                           
8 Padre Nicholas Gruner, “The Secret of Padre Pio” (O Segredo do Padre Pio), Parte II, The Fatima Crusader, 

N.º 63;  http://www.Fatimacrusader.com/cr63/cr63pg32.asp  
9 Relatado na publicação dos Bispos Italianos, Il pellegrinaggio delle meraviglie, (A peregrinação das 

maravilhas) 1960, p.440. Citado em Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, (Toda a 
Verdade Sobre Fátima) Vol. III, p. 327. Ênfase acrescentada. 

 

O Padre Nicholas Gruner, director 
do The Fatima Center, dedicou toda a sua 
vida sacerdotal (38 anos!) a promover 
exclusivamente a Mensagem de Fátima. 

As palavras de Nossa Senhora de 
Fátima são muito claras: “Se fizerem o 
que Eu disser, a Rússia converter-se-á, e 
haverá paz.” Desde que tomou 
conhecimento da Mensagem de Fátima, o 
Padre Gruner logo percebeu que, se 
Nossa Senhora ainda não tinha cumprido 
a Sua promessa, a culpa não poderia ser 
d’Ela. 
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Sabemos que Deus não mudará de opinião (para usarmos uma expressão puramente 
humana) sobre este assunto. A vontade de Deus, tal como Nossa Senhora disse em Fátima, é 
estabelecer no mundo a devoção ao Seu Imaculado Coração, num grau tal como nunca antes 
existiu – e é da Sua vontade imutável que isso se obtenha por meio da Consagração da 
Rússia ao Imaculado Coração de Maria. 

Todas e cada uma das nações tem hoje necessidade de conversão,10 e a conversão da 
Rússia será ocasião da conversão também de todas as outras nações. O mundo inteiro 
reconhecerá que foi salvo da mais cruel escravatura dos poderes diabólicos, unicamente pela 
mão de Nossa Senhora, Cujo poder é muitíssimo maior do que o do Demónio, e Cujos 
grandes merecimentos evitaram os castigos terríveis que o mundo merecia.  

E isso aparecerá nitidamente aos olhos de todos, logo que a Consagração da Rússia 
ao Imaculado Coração de Nossa Senhora for claramente a ocasião motivadora da sua 
conversão − a causa directa, como disse Nossa Senhora, o meio pelo qual Deus salvará a 
Rússia. 

Nosso Senhor em Pessoa afirmou isto mesmo à Irmã Lúcia, numa revelação de 1936. 
Conta a Irmã Lúcia: 

 
“Intimamente, tenho falado a Nosso Senhor do assunto; e há pouco 

perguntava-Lhe porque não convertia a Rússia sem que Sua Santidade fizesse essa 
consagração.  

“Porque quero que toda a Minha Igreja reconheça essa consagração como um 
Triunfo do Coração Imaculado de Maria, para depois estender o Seu culto e pôr, ao lado 
da devoção do Meu Divino Coração, a devoção deste Imaculado Coração.”11 

 
Para Estabelecer Esta Devoção no Mundo 

 
A Consagração, em si mesma, será aclamada pelo mundo inteiro como sendo o triunfo mais 

glorioso do Imaculado Coração de Maria sobre os poderes da iniquidade neste mundo. 
Finalmente, o mundo compreenderá − de um modo que ainda não compreendeu nem 

apreciou nunca − a grande santidade, os grandes méritos e o grande poder do Imaculado Coração 
de Maria. Esta compreensão será a chave da salvação de muitas almas que, de outro modo, se 
teriam perdido eternamente, tal como Nossa Senhora indicou a 13 de Julho de 1917: que, ao 

                                                           
10 Nosso Senhor chamou a atenção para este facto numa revelação à Irmã Lúcia em 1931, na qual Ele lhe ensinou 
duas orações que ela deveria rezar pela conversão do mundo inteiro. Ela conta esse facto na carta que dirigiu ao seu 
Bispo, a 29 de Agosto de 1931: “O meu confessor ordena-me que informe Vossa Excelência Reverendíssima do que 
aconteceu ainda não há muito entre mim e o Bom Deus: Estando eu a pedir a Deus a conversão da Rússia, de 
Espanha, e de Portugal, pareceu-me que Sua Divina Majestade me dizia: ‘-Consolas Me muito pedindo-Me a 
conversão dessas pobres nações. Pede-o também a Minha Mãe muitas vezes, dizendo: “Doce Coração de Maria, 
sede a salvação da Rússia, de Espanha, de Portugal, da Europa, e do mundo inteiro.” E, de outras vezes, diz: 
“Por Vossa pura e Imaculada Conceição, Oh Maria, alcançai-me a conversão da Rússia, de Espanha, de 
Portugal, da Europa, e do mundo inteiro” (Rev.do Dr. Joaquín María Alonso C.M.F., Fátima ante la esfinge, 
publicado por Graf. Dehon, Torrejon de Ardoz, 1979, p. 97; Cf. Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth 
About Fatima, (Toda a Verdade Sobre Fátima) Volume II, Immaculate Heart Publications, Buffalo, NY, 1989, p. 
543.)  

 
11

 A carta da Irmã Lúcia ao Padre José Gonçalves do 18 de Maio de 1936, citada em P. António Maria Martins 
S.J., Novos Documentos de Fátima, Livraria Apostolado da Imprensa, Porto, 1984, p. 172; Cf. Frère Michel de la 
Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, Vol. II, Immaculate Heart Publications, Buffalo, NY, 1989, p. 631. 
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estabelecer-se no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria, Deus salvaria muitos 
pecadores de irem para o Inferno.   

Os Santos disseram-nos muitas vezes que ninguém que invoque sincera e perseverantemente 
a Virgem Santíssima se perderá. Isto pode parecer um exagero, mas não é. Nossa Senhora levou 
uma vida tão conforme com a Vontade de Deus e tão cheia de merecimentos que Ela detém o 
poder de obter a salvação de cada um dos seres humanos que vivam em qualquer época. Explica 
o Padre Gruner:   

 
“Não importa o muito que trabalhemos em prol da paz, que não poderemos, mercê 

do nosso esforço pessoal, trazer ao mundo a paz. … Não é pelos méritos de todo o nosso 
trabalho esforçado que conseguiremos essa graça. É pelos méritos e intercessão da 
Virgem Santíssima. É por isso que Deus o tornou tão fácil para nós [isto é, por meio de 
uma oração simples (mas solene) de uns cinco minutos], para que todos possam ver que 
não foi pelo nosso esforço, mas sim pelos méritos de Nossa Senhora. … 

“Não deveríamos deixar passar em vão esta grande verdade, só por ela ser tão 
simples. É só pelos méritos da Virgem Santíssima, pela Sua intercessão, que o mundo 
alcançará a paz.   

“Santo Afonso Maria de Ligório afirma que é um grande feito para um homem, se 
ele for tão virtuoso que mereça a sua salvação pessoal. Ao que parece, isso não acontece 
muitas vezes. É um feito ainda maior se um homem (ou uma mulher) conseguir merecer 
não só a sua salvação, mas também a salvação de outras pessoas. É isso que os Santos 
fizeram.  

“Mas o maior feito para um simples mortal é ter méritos suficientes para salvar as 
almas de toda a Humanidade; isso, só a Bem-Aventurada Sempre Virgem Maria o 
conseguiu fazer. Por isso, Deus quer que Ela seja honrada, por Si própria e pelo amor 
que Deus tem por Ela, e também pelo amor que Ele tem por nós. Deus quer que 
reconheçamos como é fácil salvarmos a nossa alma, por sendo devotos da Virgem 
Santíssima, confiando nos Seus méritos e na Sua intercessão.”12 

   
Nós somos, na maioria, muito fracos e inconstantes para, só por nós, conseguirmos merecer 

o Céu; e há muitas e muitas almas que estão a cair no Inferno, quando bem poderiam ser salvas 
se, pelo menos, elas compreendessem a importância da devoção à Bem-Aventurada Sempre 
Virgem Maria. Se ao menos essas almas tivessem invocado Nossa Senhora, teriam sido livres 
dos pecados em que vieram a cair, por não terem tido o Seu auxílio.  

Quando esta devoção ao Imaculado Coração de Maria for estabelecida no mundo, salvar-se-
ão os pecadores que, se assim não fosse, se teriam perdido. E, em última análise, esta devoção 
será estabelecida pela Consagração da Rússia, que demonstrará a glória de Nossa Senhora como 
nenhum outro milagre jamais testemunhado, porque se verá como a Virgem Santíssima interveio 
pessoalmente para impedir as guerras e perseguições mais cruéis. 

 
 

                                                           
12 Padre Nicholas Gruner, “A Consagração da Rússia ou a aniquilamento de nações e a escravização do 

Mundo: A escolha é sua”, comunicação apresentada à Conferência A Última oportunidade para a Paz no Mundo, 
realizada em Tuy, Espanha, a 12 de Outubro de 2006; 
http://www.fatima.org/port/peaceconf/spainport06/transcripts/fg_6.pdf 

106

http://www.fatima.org/port/peaceconf/spainport06/transcripts/fg_6.pdf


 

Desencadeando A Paz 
 

Nosso Senhor chorou sobre Jerusalém, porque a cidade não reconheceu a sua hora. Esta é a 
nossa hora, e o nosso tempo é curto. Temos obrigação de olhar para os factos e de aceitar a 
verdade − verdade essa que é, em primeiro lugar, que essa guerra nos virá bem depressa; e, em 
segundo lugar, que nos foram dados os meios de alterar o curso dos acontecimentos e de 
impedir a guerra que se aproxima.  

O Presidente John F. Kennedy enfrentou a Junta dos Chefes de Pessoal da sua 
Administração, quando eles, sedentos de guerra, exigiam um assalto sangrento à Rússia; e, ainda 
de outra vez, quando eles lhe apresentaram um plano assassino para instigarem uma guerra em 
Cuba. Ele enfureceu-se com um tal programa de hegemonia para os Estados Unidos à custa de 
vidas inocentes, e rejeitou aquele programa diabólico daquela altura.  

Hoje, nós viemos a herdar esse mesmo programa, agora em plena força. Também nós 
precisamos de o rejeitar e de o parar. 

Como poderemos nós parar com as guerras e outras maquinações daqueles que, neste 
momento, estão a impor sobre nós uma Nova Ordem Mundial Maçónica, quando até mesmo um 
Presidente dos Estados Unidos foi impotente para se lhes opor com sucesso13? 

Não será, com toda a certeza, pelo nosso esforço e Poder pessoais. 
O Papa Bento XV (que reinava durante a Primeira Grande Guerra) usou de todos os meios 

políticos e diplomáticos de que a Igreja dispunha para que a Primeira Grande Guerra acabasse. 
Tendo-se apercebido, a 5 de Maio de 1917, de que meio algum, simplesmente humano, poderia 
pôr fim àquele “suicídio da Europa civilizada”, no mesmo dia ordenou formalmente aos Bispos e 
aos fiéis que pedissem a graça da paz a Nossa Senhora, Rainha da Paz e Medianeira de Todas as 
Graças. 

Hoje, nós sabemos bem mais do que o Papa Bento XV sabia. Sabemos não só que somos 
impotentes para impedir, por nós mesmos, a guerra que aí vem, mas também que esta graça só 
nos pode vir pelas mãos de Nossa Senhora. E sabemos também, da Própria Nossa Senhora, que 
respondeu ao apelo do Papa descendo a Fátima oito dias depois, a 13 de Maio de 1917, que Deus 
só concederá esta graça da Paz quando a pedirmos pelos méritos do Imaculado Coração de 
Maria. Num dia especial de oração e reparação mundiais, o Santo Padre deve fazer, e ordenar a 
todos os Bispos Católicos do mundo que façam, em união com ele, a Consagração da Rússia ao 
Imaculado Coração de Maria. 

Tal como Nossa Senhora disse à Irmã Lúcia, Deus promete converter a Rússia por meio 
desta Consagração. Nossa Senhora também nos garantiu que não há outro meio possível de 
obtermos a Conversão da Rússia ou a Paz no mundo inteiro: “Só Nossa Senhora do Rosário lhes 
poderá valer!” – disse a Santíssima Virgem aos Pastorinhos a 13 de Julho de 1917. 

Muitas pessoas e, entre elas, muitos jornalistas, vêem o desastre iminente de guerras e mais 
guerras, e mesmo de um holocausto nuclear, e perguntam entre si: “-O que poderemos nós 
fazer?”  

 

                                                           
13 A Ordem n º11110 ao Executivo, tentativa de John F. Kennedy para reformar o sistema monetário e 

bancário, sobre os quais se constrói a Nova Ordem Mundial, pode bem ter sido o maior factor (e o único) que levou 
ao seu assassinato. Cf. John P. Curran, “JFK vs. The Federal Reserve”(JFK vs. A Reserva Federal) ; 
http://www.rense.com/general76/jfkvs.htm  
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Sim, está a congeminar-se uma guerra — uma guerra que promete ser muitíssimo mais 

terrível do que qualquer uma das outras guerras incessantes que flagelaram o mundo desde 1917. 
Mas também temos a resposta para este problema. Nossa Senhora deu-nos o meio de salvarmos a 
vida e (mais importante ainda) de salvarmos muitas almas que, de outro modo, se perderiam, sem 
as graças da conversão e da Paz mundial que a Consagração da Rússia a todos trará.  

O remédio para os nossos problemas está mesmo à mão; nós só precisamos de o usar de 
modo a que a conversão e a paz se lhe sigam, como efeitos divinamente prometidos. 

 

A 13 de Maio de 1917, Nossa Senhora apareceu em Fátima (Portugal) a três pastorinhos, e 
perguntou-lhes: “Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele 
quiser enviar-vos, em acto de reparação [pelos pecados com que Ele é ofendido, e de súplica] 
pela conversão dos pecadores? … Rezem o Terço todos os dias, para alcançarem a Paz para o 
mundo, e o fim da guerra.” 
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Como mover o Papa, Levando-o a Obedecer a Nossa Senhora 
 

É verdade que só o Papa pode dar a necessária ordem aos Bispos, para, em união com ele, 
fazerem a Consagração da Rússia. No entanto, está ao nosso alcance apressar a obediência da 
Igreja a este pedido de Nossa Senhora de Fátima. 

Como poderemos mover o Papa, levando-o a obedecer à ordem de Nosso Senhor (através de 
Nossa Senhora de Fátima) para se fazer a Consagração da Rússia? Ou, se ele não se mover, 
como poderemos conseguir o Papa de que necessitamos, que obedeça a Nossa Senhora? 

Já a Irmã Lúcia se debateu com o mesmo problema, no ano de 1936. Nessa altura, passados 
já sete longos anos desde o solene e urgente pedido que Nossa Senhora fizera, a 13 de Junho de 
1929, em Tuy (Espanha), de que se fizesse a Consagração da Rússia − quando, tal como a 
Senhora disse, [tinha chegado] o momento em que Deus pedia que se fizesse a Consagração sem 
demora. Ainda então não havia qualquer indicação de progresso, no sentido de mover Pio XI (o 
Papa dessa época) a responder a esta ordem do Céu. 

A Irmã Lúcia ficou bastante perplexa, e pensava consigo mesma o que poderia fazer-se. 
Perguntou-o então a Nosso Senhor − na verdade, ela quase objectou com Ele, dizendo que o 
projecto era quase impossível:  

 
‘Mas, meu Deus, o Santo Padre não me há-de crer, se Vós mesmo o não moveis 

com uma inspiração especial.’ 
 
A resposta de Nosso Senhor à Irmã Lúcia responde também à nossa pergunta, uma vez que 

continuamos até hoje no mesmo predicamento:14 
 

“O Santo Padre. Ora muito pelo Santo Padre!”15 
 

As nossas orações pelo Santo Padre podem obter as graças eficazes de que necessitamos 
para que o Papa, finalmente, obedeça ao pedido de Nossa Senhora.    

Mas poderá objectar-se que o Santo Padre possui livre arbítrio. E se ele recusar as graças 
que lhe foram oferecidas, e não se permitir ser movido a acreditar e a obedecer à Mensagem de 
Nossa Senhora? 

As nossas orações não ficarão sem resposta, como já nos assegura o Profeta Jeremias: 
 
“Voltai atrás, ó filhos prevaricadores, … e dar-vos-ei pastores segundo o Meu 

Coração”16 
 

A nossa conversão e orações infalivelmente vão fazer acontecer aquilo que for preciso 
para a nossa preservação, mesmo se forem precisos novos pastores em lugar dos antigos. O 
Padre Gruner comenta assim esta passagem: 

                                                           
14 Ou seja, depois de 85 anos em que não se fez caso da Mensagem de Fátima, para virtual ruina da Igreja e da 

sociedade! 
15 Carta da Irmã Lúcia ao Padre José Gonçalves, datada de 18 de Maio de 1936, citada em Padre António 

Maria Martins S.J., Novos Documentos de Fátima, Livraria Apostolado da Imprensa, Porto, 1984, p. 172; Cf. Frère 
Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, (Toda a Verdade Sobre Fátima) Volume II, Immaculate 
Heart Publications, Buffalo, NY, 1989, p. 631. Ênfase acrescentada. 

16 Jeremias 3: 14-15. 
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“O primeiro modo de impedir o roubo generalizado (o fecho) das nossas Igrejas é 

rezar e fazer sacrifícios pelos nossos pastores, para que Deus nos envie bons pastores. 
Deus pode remover um pastor que seja mau, tirando-lhe a vida ou a saúde, ou então 
convertendo-o. Se esse pastor se converter, será muito bom. Senão, Deus o retirará e nos 
enviará pastores segundo o Seu Coração. Portanto, em certo sentido, os pastores que 
temos e as decisões que eles tomaram nos últimos 40 anos são em parte, senão 
totalmente, um reflexo dos Fiéis Católicos.”17 

 
O Nosso Papel Nesta Barafunda 

 
Portanto, a pergunta inicial de como poderemos nós mover o Papa, levando-o a obedecer à 

ordem de Nosso Senhor, leva-nos finalmente a outra pergunta: Porque é que a Igreja e o mundo 
inteiro tiveram de sofrer as consequências de terem uma série de Papas que se recusaram a 
acreditar e/ou a obedecer adequadamente à Mensagem de Fátima? Como chegámos nós a ter 
semelhantes Papas (e, quanto ao assunto em apreço, semelhantes pastores de todos os graus)? 
Esses pastores que, tanto pelo seu silêncio como pela apresentação errónea da Mensagem de 
Fátima, cooperaram para a nossa ruina, falharam-nos estrondosamente, e com uma gravidade 
igual à daqueles que trouxeram a vergonha à Igreja por algum crime público que tivessem 
cometido. 

Como chegámos nós a ter semelhantes líderes políticos impios como aqueles que tivemos 
nos anos mais recentes, que nos conduziram por um caminho tão inferior àquele que nos levaria 
à salvação? 

São João Eudes explica-nos isto mesmo, partindo da passagem do Profeta Jeremias que 
acabámos de referir:  

  
“A marca mais evidente da ira de Deus e a punição mais terrível que Ele pode 

infligir sobre o mundo manifestam-se quando Deus permite que o Seu povo caia 
nas mãos de um clero que são sacerdotes mais pelo nome do que pelas acções, 
padres que praticam a crueldade de lobos enraivecidos em vez da caridade e afecto 
de dedicados pastores…. 

“Quando Deus permite semelhantes coisas, é uma prova muito evidente de 
que Ele está profundamente irado contra o Seu povo, deixando que sobre ele caia a 
Sua cólera mais terrível. É por isso que Deus Se volta para os Cristãos, clamando 
sem cessar: ‘-Voltai atrás, ó filhos prevaricadores...e dar-vos-ei pastores segundo o 
Meu Coração.’ Portanto, as irregularidades que vemos na vida dos padres são um 
flagelo que se abate sobre o povo, castigando-o em consequência do pecado.”18 

 
E o Padre Gruner explica: 
 

                                                           
17 Padre Nicholas Gruner, “Já Nossa Senhora de Fátima nos avisou sobre isto: Perigos para a Fé e para a Vida 

do Cristão,” em The Fatima Crusader, N.º 93, p. 57; http://www.fatima.org/port/crusader/cr93/cr93pg03.pdf 
18 São João Eudes,The Priest: His Dignity and Obligations, (O Sacerdote: Sua Dignidade e Obrigações) 

Kenedy & Sons, NY, 1947, reimpressão de Immaculate Heart Publications, Buffalo, NY, pp. 9-10. 
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“Sei bem que não é uma acção pessoal nossa; mas, de certo modo, nós é que 
somos responsáveis [pela actual situação da hierarquia da Igreja], pois, como São 
João Eudes explica, Deus envia maus sacerdotes como castigo.    

“São João Eudes explica que Jeremias diz, falando em nome de Deus: ‘Se vós, 
Meu povo, voltardes a Mim, então Eu (Deus) vos enviarei pastores segundo o Meu 
Coração.’  

“Isto é: se vos voltardes para Deus pela vossa vida, pela vossa penitência, 
então Deus vos enviará bons padres que tomem conta das vossas almas. Pelo 
contrário, se não vos voltardes para Deus, então Ele enviar-vos-á maus pastores — 
pastores que não apascentarão as vossas almas, mas, em vez disso, vos conduzirão 
ao Inferno (se vós os seguirdes). Esse é o pior castigo que Deus pode infligir ao 
Seu povo.”19 

 
O que o Padre Gruner afirma, aplica-se também numa panorâmica maior — é evidente que 

nós temos a liderança que merecemos. No Ocidente, uma nação após outra tem vindo a sucumbir 
à institucionalização de repugnantes práticas pecaminosas que, quando muito, não encontram 
mais do que uma voz com energia que se erga em protesto ou em pública reparação. Muitas 
vezes também, foram os próprios Católicos a dar impulso a um falso patriotismo que afirma: 
“Pelo meu País, tenha ou não tenha razão!” ou “Pela liderança do meu Partido, tenha ele os 
fundamentos que tiver!” 

Consequentemente, os problemas terríveis que enfrentamos no seio da Igreja e na sociedade 
em geral estão enraizados nas nossas próprias infidelidades. É só a nós que temos de censurar. E, 
como o Padre Gruner tem muitas vezes salientado, isto diz respeito, particularmente, ao grau 
segundo o qual nós tenhamos ou não respondido a Nossa Senhora de Fátima, com a honra e a 
obediência devidas à Sua Mensagem, singular intervenção do Céu para o nosso tempo. E isto, 
como acabámos de ver, liga-se directamente ao flagelo dos maus pastores de que falou São João 
Eudes. 

Disse a Irmã Lúcia, falando sobre o Terceiro Segredo de Fátima em termos de um castigo 
terrível, uma punição de Deus que caía sobre os Fiéis, sem eles se darem conta disso, em forma 
de um clero dissipado e corrupto no seio da Igreja. A nossa hierarquia cheia de defeitos é um 
castigo de Deus por aqueles fiéis que, na sua grande maioria, não prestaram atenção nenhuma a 
Nossa Senhora de Fátima! Falando com o Padre Fuentes, afirmou ela: 

 
“Senhor Padre, a Santíssima Virgem está muito triste, por ninguém fazer caso 

da Sua Mensagem, nem os bons nem os maus: os bons, porque continuam no seu 
caminho de bondade, mas sem fazer caso desta Mensagem; os maus, porque, não 
vendo que o castigo de Deus já paira sobre eles por causa dos seus pecados, 
continuam também no seu caminho de maldade, sem fazer caso desta Mensagem. 
Mas, creia-me, Senhor Padre, Deus vai castigar o mundo, e vai castigá-lo de uma 
maneira tremenda. O castigo do Céu está iminente.   … 

“Senhor Padre, o Demónio está travando uma batalha decisiva contra a 
Virgem Maria. E como sabe que é o que mais ofende a Deus e o que, em menos 
tempo, lhe fará ganhar um maior número de almas, trata de ganhar para si as almas 

                                                           
19 Padre Nicholas Gruner, “Já Nossa Senhora de Fátima nos avisou sobre isto: Perigos para a Fé e para a Vida 

do Cristão,” em The Fatima Crusader, N.º 93, p. 57; http://www.fatima.org/port/crusader/cr93/cr93pg03.pdf  
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consagradas a Deus, pois que desta maneira o Demónio deixa também o campo 
das almas desamparado e mais facilmente se apodera delas. 

“O que mais aflige o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de 
Jesus é a queda das almas dos Religiosos e dos Sacerdotes, porque os religiosos e 
os padres que caem e se afastam da sua bela vocação arrastam consigo muitas 
almas para o Inferno. 

“O Demónio quer tomar posse das almas consagradas. Tenta corrompê-las 
para adormecer as almas dos leigos e levá-los deste modo à impenitência final. 
Utiliza todos os truques, chegando ao ponto de sugerir um atraso na entrada na 
vida religiosa. O que resulta disto é a esterilidade da vida interior e, nos leigos, 
uma frieza (falta de entusiasmo) quanto a renunciar aos prazeres e a dedicar-se 
totalmente a Deus.”20 

 
 

 
 

                                                           
20 Entrevista de 26 de Dezembro de 1957, feita pelo Padre Augustín Fuentes e citada in Frère Michel de la 

Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, (Toda a Verdade Sobre Fátima) Volume III, Immaculate Heart 
Publications, Buffalo, NY, pp. 504-505, Cf. Os dois parágrafos são citados no livro do Rev.do Dr. Joaquín María 
Alonso, C.M.F. La verdad  sobre el Secreto de Fátima, Fátima sin mitos, 2ª Edição, Ediciones Sol de Fátima, 
Madrid, 1988, pp. 104-105. Veja-se o texto completo em português em: 
http://www.fatima.org/port/resources/cr19fuentes.asp 

A Irmã Lúcia, a última dos Três 
Pastorinhos a falecer, e em idade muito 
avançada, foi entrevistada pelo Padre 
Augustín Fuentes, Vice-Postulador da 
Causa para a Beatificação do Francisco 
e Jacinta Marto, a 26 de Dezembro de 
1957 (dez anos antes de ter sido tirada 
esta Foto) e foi nesta histórica 
entrevista que a Irmã Lúcia disse: “A 
Santíssima Virgem está muito triste, 
por ninguém fazer caso desta 
Mensagem.” 

Durante os últimos 45 anos de 
vida, a Irmã Lúcia foi totalmente 
silenciada pelos funcionários do 
Vaticano. Mesmo no ano de 1957, 
raramente se permitia que a Irmã 
Lúcia fosse entrevistada. Por volta de 
1960, até ao antigo confessor da Irmã 
Lúcia foi negado o acesso a ela.  

Portanto, esta entrevista do Padre 
Fuentes foi, talvez, a última entrevista 
sem restrições feita à Irmã Lúcia que 
alguma vez foi publicada — a última 
entrevista sem retoques nem 
adaptações que a Irmã Lúcia jamais 
concedeu.  
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Já vimos que a Irmã Lúcia disse que, quando os fiéis se vissem abandonados pelos seus 
líderes espirituais, o Demónio poderia, em muitos casos, apoderar-se deles. Por outras palavras: 
ao desprezarem a Mensagem de Fátima, os fiéis não só deixaram os seus pastores em campo 
aberto a um furioso ataque do Demónio, como também eles próprios ficaram expostos a serem 
arrastados para o Inferno juntamente com os seus deficientes pastores. Explica o Padre Gruner: 

  
“Que castigo é este de que falou a Irmã Lúcia? … [S]ão precisos, para o ver, 

os olhos da Fé. Não quero referir-me, com isto, à Fé na Mensagem trazida por 
Nossa Senhora, mas antes ao entendimento da Sua Mensagem da perspectiva da Fé 
Católica. …    

“Nós vemos que a nossa Fé Católica se nos tornou confortável, que a Cruz já 
lá não está, que nós já não temos de fazer sacrifícios.   

“Disse-me alguém, certa vez: ‘Realmente, não gosto deste género de 
Catolicismo, porque não me agrada; por isso, pu-lo de lado.’ Cada um pensa que 
pode ‘pegar e escolher’. Houve pessoas que me disseram que vão ao Confessor A 
e, se este lhes diz qualquer coisa que elas não querem ouvir, vão ao Confessor B, 
que sabem que será muito menos rigoroso. 

 
“Mas Deus não será escarnecido. … 
 
“O castigo que nos assolou mostra bem que o Demónio já teve a sua 

oportunidade de se afirmar e foi bem-sucedido. Foi bem-sucedido não apenas 
quanto aos 55 mil sacerdotes que abandonaram o seu ministério [entre os anos de 
1965 e 1975], mas também quanto a todos aqueles que o maligno conquistou para 
a interpretação modernista das Escrituras, da Liturgia e mesmo do dogma — e para 
a interpretação modernista da Mensagem de Fátima.  

“Devo confessar que, quando li a encíclica do Papa São Pio X sobre o 
Modernismo,21 fiquei muito assustado. Voava eu de Londres de regresso ao 
Canadá para entrar no Seminário, quando li, nessa encíclica, algumas das 
artimanhas desviantes e demoníacas que os modernistas usam.  

“Uma dessas terríveis artimanhas consiste em redefinir os termos católicos. 
Quando eles usam a palavra “transsubstanciação” ou “magistério”, ou qualquer 
outra palavra católica, aplicam a essa palavra um novo significado, sem fazerem o 
favor nem terem sequer a honestidade de dizer aos fiéis que redefiniram esse 
termo. Limitam-se a usá-lo uma vez e outra [nesse sentido alterado], até que nós, a 
certa altura, acabamos por assim o redefinirmos no nosso espírito: e nessa altura já 
deixámos de pensar como Católicos.”22   

   
E o Padre Gruner continua, noutro lugar: 
 

                                                           
21 Pascendi Dominici Gregis, 1907. 
22 Padre Nicholas Gruner, “A Ultima entrevista sem restrições da Irmã Lúcia”, comunicação à Conferência  A 

Última oportunidade para a Paz no Mundo , realizada em Tuy (Espanha), a 9 de Outubro de 2006; 
http://www.fatima.org/port/crusader/cr85/cr85pg3.pdf 
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“São João Eudes explica que o castigo mais terrível com que Deus pode punir 
o seu povo é que eles tenham maus sacerdotes (o que inclui, obviamente, maus 
Bispos, maus Cardeais, e pode ser que seja mesmo um Papa).  … 

“[Hoje] temos, no sacerdócio, uma infiltração de todo o tipo de pessoas 
corruptas. É evidente que Deus está muito irado contra o Seu povo; basta ver todos 
os maus sacerdotes que agora temos na Igreja ou, mais visivelmente ainda, os 
escândalos entre o Clero….Mas esses escândalos não se limitam aos padres e 
Bispos pervertidos e corruptos. Pior ainda é a corrupção da nossa Fé Católica pelos 
pretensos ‘defensores’ da Fé. 

“Aqueles que afirmam que o ‘Magistério vivo’ pode opor-se às definições 
dogmáticas infalíveis e imutáveis estão a levar inúmeras almas para o Inferno. A 
perversão daqueles padres, Bispos e Cardeais que nos vêm dizer que os descrentes 
não precisam de se converter à Fé Católica23 têm em si uma perversão maior do 
que a da pedofilia — por muito horrível que a pedofilia seja. Tal heresia — mesmo 
sendo promovida por Cardeais do Vaticano, mesmo tendo o apoio, implícito ou 
explícito, do Papa — em nada veria mudada a perversidade desses ensinamentos.     

 “Aqueles que defendem tais ensinamentos do ‘Magistério vivo’ ou perderam 
a Fé ou foram, em toda a sua vida, completamente ignorantes do que venha a ser a 
Fé. Mas a sua ignorância não os desculpa necessariamente de um pecado grave 
neste assunto.”24 

 

O Papel de Satanás e dos seus Aliados neste Estado de Coisas 
 
São, portanto, os nossos crimes que atraíram sobre nós tão terrível castigo; mas, ao mesmo 

tempo, nós também somos vítimas dos pecados daqueles que nos conduziram a esta situação 
actual.  

A subversão e corrupção do Ocidente Cristão foram um projecto calculado ao longo de 

                                                           
23 Este dogma da Fé, de que fora da Igreja Católica não há salvação, foi solene e infalivelmente definido por 

três vezes: 
“ Só há uma Igreja universal dos fiéis, fora da qual ninguém poderá salvar-se (Papa Inocêncio III, IV Concílio 

de Latrão, 1215; D.S. 802; Dz.-Hünermann 802) 
“Declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessário para a salvação de toda a 

criatura humana estar sujeita ao Pontífice Romano (Papa Bonifácio VIII, Bula Unam Sanctam, 1302; D.S. 875; Dz.-
Hünermann 875).  
       A Santíssima Igreja Romana crê firmemente, professa e prega que nenhum dos que existem fora da Igreja 
Católica, não só pagãos como também judeus, heréticos e cismáticos, poderá ter parte na vida eterna; mas que irão 
para o fogo eterno que foi preparado para o demónio e os seus anjos, a não ser que a ela se unam antes de morrer; e 
que a unidade deste corpo eclesiástico é tão importante que só aqueles que se conservarem dentro desta unidade 
podem aproveitar-se dos sacramentos da Igreja para a sua salvação, e apenas eles podem receber uma recompensa 
eterna pelos seus jejuns, pelas suas esmolas, pelas suas outras obras de piedade cristã e pelos deveres de um soldado 
cristão. Ninguém, por mais esmolas que dê, ninguém, mesmo que derrame o seu sangue pelo Nome de Cristo, pode 
salvar-se, a não ser que permaneça no seio e na unidade da Igreja Católica (Papa Eugénio IV, Bula Cantate Domino, 
1442; D.S. 1351; Dz.-Hünermann 1351) 

 
24 Padre Nicholas Gruner, “Truth Does Not Change: If We Lose Dogma, We Lose Our Soul”, (A Verdade Não 

Muda: Se Perdermos o Dogma, Perdemos a Nossa Alma) Fatima News and Views, 30 de Janeiro de 2014, p. 4; 
http://www.Fatima.org/news/newsviews/newsviews013014.pdf  
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séculos pelos inimigos da Igreja – ou seja, pela Maçonaria e, também, pelo Comunismo, 25 
regime que dela nasceu. A Maçonaria acabou por se dar conta de que, afinal, era preciso mais do 
que um simples punhal para eliminar a Igreja Católica, um obstáculo para os seus planos. Viram 
que, quando se assassinasse um Papa, eleger-se-ia logo outro em seu lugar. Para destruir o 
Papado e, com ele, toda a Igreja Católica, o que era preciso era corromper os corações cristãos. 
Deste modo, como salienta o Padre Denis Fahey,26 envenenar-se-ia a nascente de onde provêm 
as futuras gerações de Católicos, diminuindo os ideais dos futuros sacerdotes, educadores e mães 
de família. A própria Maçonaria tornou público o seu objectivo:  

 
“Espalhemos o vício entre a multidão. Eles que respirem vício pelos seus 

cinco sentidos, que bebam dele e se tornem saturados de vício.…Tornai corrupto e 
vicioso o coração dos homens, e deixará de haver Católicos. Desviai os padres do 
seu ministério, tanto do Altar como da prática da virtude. Lutai habilmente para 
lhes encherdes o espírito e lhes ocupardes o tempo com outros assuntos. … 

“ Ainda há pouco nos disse um amigo nosso, rindo-se dos nossos projectos: ‘-
Para vencer a Igreja Católica, o que se deve fazer antes de mais nada é subjugar o 
sexo feminino.’ De certo modo, estas palavras são verdadeiras; mas, uma vez que 
não podemos subjugar as mulheres, tratemos de as corromper ao mesmo tempo 
que à Igreja. …O melhor punhal para ferir mortalmente a Igreja é a corrupção.”27 

 
É uma estratégia tão antiga como o Profeta Balaão do Antigo Testamento, que – como conta 

São João – “ensinou Balac a erguer uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, levando-os 
a comer carnes sacrificadas aos ídolos, e a cometerem adultério.28 

                                                           
25 No 

 seu artigo “The Frankfurt School Conspiracy to Corrupt” (A Escola de Frankfurt: Conspiração para 
Corromper) , Timothy Matthews dá esta descrição da Escola Comunista de Frankfurt: 

“Nos finais de 1922 …por iniciativa de Lenine, organizou-se uma reunião [d’]a Internacional Comunista 
(Comintern)…no Instituto Marx-Engels de Moscovo. O objectivo da reunião era clarificar o conceito e avançar na 
concretização de uma Revolução Cultural Marxista. Entre os presentes, estavam Georg Lukacs (aristocrata húngaro, 
filho de um banqueiro, que se tinha tornado comunista durante a Primeira Grande Guerra – um hábil teórico 
marxista que desenvolveu a ideia de ‘Revolução e Eros’: em que os instintos sexuais eram empregados como 
instrumento de destruição) e também Willi Munzenberg (cuja proposta era ‘conquistar os intelectuais e usá-los para 
empestar a civilização ocidental. Só então, depois de se terem corrompido todos os seus valores e a vida se ter 
tornado impossível, poderemos nós impor a ditadura do proletariado’). Ralph Toledano (autor e cofundador 
conservador da National Review) chegou até a afirmar: ‘Esta reunião foi mais prejudicial à civilização ocidental do 
que a revolução bolchevique em si mesma’”. (Publicado in Catholic Insight, número de Março de 2009. Veja-se 
online: https://www.scribd.com/doc/15584659/The-Frankfurt-School-Conspiracy-to-Corrupt-2009) 

 
26

 Rev. Denis Fahey, C.S.Sp., The Kingship of Christ and the Conversion of the Jewish Nation, (O Reino de 
Cristo e a Conversão da Nação Judaica) 1953; 
http://www.catholicapologetics.info/apologetics/judaism/conversion.htm 

 
27  Instruções da Alta-Vendita da Maçonaria Italiana em L’Eglise Romaine en face de la Révolution, (A Igreja 

Romana face à Revolução) por Crétineau-Joly, Vol. II, pp. 128-I29; citado pelo Pe. Denis Fahey, C.S.Sp., em The 
Kingship of Christ and the Conversion of the Jewish Nation (O Reino de Cristo e a Conversão da Nação Judaica) 

28  Apocalipse 2:14. A história de Balaão vem contada no Livro dos Números, Capítulos 22-24. O Profeta 
Balaão teria facilmente lançado uma maldição sobre o povo de Israel, na mira do dinheiro que lhe oferecia Balac, rei 
de Moab, se Deus lho tivesse permitido. Em vez disso, mas sempre no desejo de agradar ao rei, Balaão deu-lhe o 
conselho perverso de que ele levasse os Israelitas a pecar; porque, depois disso, eles já não gozariam da protecção de 
Deus. Então, Balac enviou mulheres de má vida para viverem entre os Israelitas e os levarem ao adultério e à 
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Fiel à sua palavra, a Maçonaria introduziu, astuciosamente, toda a sorte de 
males, quer intelectuais quer morais, na tessitura das nossas vidas. E, tal como 
Nossa Senhora de Fátima nos avisou, estes escândalos vieram, de facto, por acção 
de um desígnio: “A Rússia espalhará os seus erros pelo mundo inteiro,” e “Virão 
certas modas que ofenderão muito a Deus.”  

 
Não é Tarde Demais Para Recorrer a Jesus e Maria 

 
A saída para a nossa situação é, por conseguinte, emendar o rumo que levamos − voltar para 

trás, corrigindo-nos e fazendo reparação pelos nossos crimes. A Irmã Lúcia bem nos disse do 
insistente desejo de Nosso Senhor de que nós façamos reparação e rezemos por nós e pelos 
outros: 

“Deus está decidido a purificar pelo sangue todas as nações que querem 
destruir o Seu Reinado nas almas; no entanto, Ele promete ser aplacado e conceder 
o perdão, se as pessoas rezarem e fizerem penitência.”29 

 
Em outro lugar, acrescenta: 
 
 [C]omo agora é a hora da justiça de Deus sobre o Mundo, é preciso que se 

continue a orar. Por isso, eu achava bem que incutissem nas pessoas, a par duma 
grande confiança na misericórdia do nosso bom Deus e na protecção do Imaculado 
Coração de Maria, a necessidade da oração acompanhada do sacrifício, sobretudo 
daquele que é preciso fazer para evitar o pecado…[N]o estado em que se encontra 
o Mundo, o que deseja são almas que, unidas a Ele, se sacrifiquem e orem. 
…Agora, mais que nunca, Ele precisa de almas que se Lhe entreguem sem 
reserva. E como é diminuto este número!”30   

 
   Em Agosto de 1931, Nosso Senhor deu-nos, de um modo muito significativo, a garantia 

explícita de que Ele estava atento às nossas orações, por muito grave que fosse a nossa 
situação. A Irmã Lúcia recorda, em primeiro lugar, como Nosso Senhor estava descontente, 

                                                                                                                                                                                           
idolatria. O efeito deste escândalo, que vem logo no Capítulo 25, foi que, de entre os Israelitas, 24 mil homens foram 
chacinados, como castigo de Deus: “ Porque o povo cometera adultério com as filhas de Moab, que os chamaram a 
tomar parte nos seus sacrifícios. E eles comeram das carnes oferecidas nesses sacrifícios, e adoraram os deuses 
deles. E … o Senhor enfureceu-Se, e disse então a Moisés: -Pega neles … e enforca-os, e deixa-os expostos contra o 
sol, para que a Minha cólera se desvie de Israel.” 

29 Carta ao Bispo de Leiria, a 24 de Outubro de 1939, citada in Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole 
Truth About Fatima, (Toda a Verdade Sobre Fátima) Volume II, Immaculate Heart Publications, Buffalo, NY, 1989, 
p. 685. 

30 Carta de 18 de Agosto de 1940 ao Padre José Gonҫalves, (Ênfase acrescentada), citada em Padre António 
Maria Martins, S.J, Novos Documentos de Fátima, Livraria Apostolado da Imprensa, Porto, 1984, págs. 238-239; Cf 
Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, (Toda a Verdade Sobre Fátima) Volume II, 
Immaculate Heart Publications, Buffalo, NY, 1989, pp. 727-728. 
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porque ainda não tinham atendido ao Seu pedido.31 Escreve ela: “[P]or meio duma 
comunicação íntima, Nosso Senhor disse-me, queixando-se:  

 
“ ‘Não quiseram atender ao Meu pedido. Como o rei de França, arrepender-se-

ão e fá-la-ão, mas será tarde. A Rússia terá já espalhado os seus erros pelo mundo, 
provocando guerras e perseguições à Igreja: o Santo Padre terá muito que 
sofrer’”32 

 
Mas, nesta mesma comunicação interior, Nosso Senhor imediatamente continua, 

acrescentando esta certeza importantíssima: 
 

“Nunca será tarde demais para recorrer a Jesus e a Maria.”33 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31 Cf. Carta de 21 de Janeiro de 1935, ao Padre José Gonҫalves, citada em Frère Michel de la Sainte Trinité, 

The Whole Truth About Fatima, (Toda a Verdade Sobre Fátima) Volume II, Immaculate Heart Publications, Buffalo, 
NY, 1989, p. 544. 

32 Padre António Maria Martins S.J., Documentos de Fátima, Porto, 1973, pp. 463-465;Cf. Frère Michel de la 
Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, (Toda a Verdade Sobre Fátima) Volume II, Immaculate Heart 
Publications, Buffalo, NY, 1989,p. 544.   

33 Carta da Irmã Lúcia ao seu Bispo, a 29 de Agosto de 1931, citada in Frère Michel de la Sainte Trinité, The 
Whole Truth About Fatima, (Toda a Verdade Sobre Fátima) Volume II, Immaculate Heart Publications, Buffalo, 
NY, 1989, p. 544. 

Nossa Senhora de Fátima 
pede-nos que pratiquemos devoções 
de reparação ao Seu Imaculado 
Coração. “-Olha, Minha filha, o 
Meu Coração cercado de espinhos 
que os homens ingratos a todos os 
momentos Me cravam com 
blasfémias e ingratidões. Tu, ao 
menos, vê de Me consolar e diz que 
todos aqueles que, durante 5 meses, 
ao 1º Sábado, se confessarem, 
recebendo a Sagrada Comunhão, 
rezarem um Terço e Me fizerem 
quinze minutos de companhia, 
meditando nos 15 mistérios do 
Rosário, com o fim de Me 
desagravar, Eu prometo assistir-
lhes, na hora da morte, com todas 
as graças necessárias para a 
salvação dessas almas... São tantas 
as almas que a Justiça de Deus 
condena pelos pecados contra Mim 
cometidos que venho pedir 
reparação.” 
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Mesmo a esta hora tardia, quando já tantas coisas se perderam, ainda o nosso 

arrependimento e reparação podem mover o Céu a evitar a guerra que se aproxima.  
 

Devoções ao Imaculado Coração de Maria 
 

Tal como a Irmã Lúcia contou ao Padre Fuentes, no nosso tempo Deus atribuiu à oração do 
Santo Rosário uma eficácia maior do que nunca. Nós podemos mover o Céu com as nossas 
orações e sacrifícios:  

 
“Olhe, Senhor Padre, a Santíssima Virgem, nestes últimos tempos em que 

vivemos, deu uma nova eficácia à oração do Santo Rosário. De tal maneira que 
agora não há nenhum problema, por mais difícil que seja, seja temporal ou, 
sobretudo, espiritual – que se refira à vida pessoal de cada um de nós, ou à vida 
das nossas famílias, sejam as famílias do mundo sejam as Comunidades 
Religiosas; ou à vida dos povos e das nações − não há problema, repito, por mais 
difícil que seja, que não possamos resolver agora com a oração do Santo 
Rosário. Com o Santo Rosário nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos 
a Nosso Senhor e obteremos a salvação de muitas almas. … 

“Diga-lhes também, Senhor Padre, que os meus primos Francisco e Jacinta 
sacrificaram-se porque viram a Santíssima Virgem sempre muito triste em todas as 
Suas aparições. Nunca Se sorriu para nós; e essa tristeza e essa angústia que 
notávamos na Santíssima Virgem, por causa das ofensas a Deus e dos castigos que 
ameaçavam os pecadores, sentíamo-las até à alma. E nem sabíamos o que mais 
inventar para encontrarmos, na nossa imaginação infantil, meios de fazer oração e 
sacrifícios.”34 

 
Mesmo agora, uma campanha de oração, penitência e reparação pelos pecados nos pode 

salvar. Precisamos de pedir a Nosso Senhor que se obedeça ao pedido do Céu para se fazer a 
Consagração da Rússia. Precisamos de rezar pelos nossos governantes, e pelo Papa. Precisamos 
de pedir, de um modo especial, que Deus não continue a permitir que a Mensagem de Nossa 
Senhora de Fátima (a nossa única esperança!) continue a ser sepultada, escondida, e desprezada.  

Ajoelhemo-nos e peçamos estas graças a Nossa Senhora, particularmente através das 
devoções reparadoras para as quais a Senhora apelou, dirigindo-Se a nós nas Suas aparições em 
Fátima: usando sempre o Escapulário do Carmo; rezando o Terço todos os dias; fazendo a 
Comunhão Reparadora no Primeiro Sábado de cada mês; e completando a Devoção dos 
Primeiros Sábados de cinco meses seguidos, pelo menos uma vez e, de preferência, várias vezes 
(a Irmã Lúcia costumava começar uma nova série de Primeiros Sábados, logo que tinha acabado 
os cinco anteriores).35   

                                                           
34 Rev. Dr. Joaquín María Alonso, La verdad sobre el Secreto de Fátima, Fátima sin mitos, 2ª Edição, 

Ediciones Sol de Fátima, Madrid, 1988, pp. 105, 107; Cf. Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About 
Fatima, (Toda a Verdade Sobre Fátima) Volume III, Immaculate Heart Publications, Buffalo, NY, pp. 506, 508 
(Ênfase acrescentada). 

35 Cf. Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, (Toda a Verdade Sobre Fátima)  
Volume II, Immaculate Heart Publications, Buffalo, NY, 1989, p. 820. 
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Precisamos de dar uma grande importância a estas devoções, e nunca as omitir! A nossa 
vida e muitas almas (incluindo possivelmente a nossa e as dos nossos entes queridos!) dependem 
da nossa fidelidade a estas orações. E, tal como São Padre Pio costumava advertir os seus 
paroquianos, precisamos de rezar o Terço e de levar os outros a rezarem o Terço! Como o Papa 
Pio XII nos relembrava, o Rosário foi-nos dado pelo Céu “como remédio dos males do nosso 
tempo”.36 E, se dermos verdadeiramente à Mensagem de Fátima o lugar central e urgente que ela 
merece nas nossas vidas, então não haverá muita dificuldade nem debate quando tivermos de 
escolher entre a Missa do Primeiro Sábado e o jogo de futebol do Tony. (E nós, os pais, ao 
tomarmos a decisão, aproveitamos para transmitir uma mensagem muito clara e dar ao Tony uma 
lição sobre a prioridade que escolhemos honrar.)     

A Irmã Lúcia relembrava duas promessas especiais extensivas ao mundo inteiro, 
transmitidas por Nossa Senhora de Fátima na Primavera de 1939, a poucos meses uma da outra, 
quando a Segunda Grande Guerra estava já iminente − duas promessas feitas cedo, e que 
indubitavelmente ainda são válidas para nós hoje, na nossa hora tardia. Falando sobre a 
Comunhão de Reparação do Primeiro Sábado, Escrevia a Lúcia: 

 
“Da prática desta devoção unida à consagração ao Coração Imaculado de 

Maria, depende a guerra o a paz do Mundo…  
  
“Nossa Senhora prometeu adiar para mais tarde o flagelo da guerra, se for 

propagada e praticada esta devoção. Vemo-La afastando esse castigo, à maneira 
que se vão fazendo esforços para a propagar. …”37 

 
O Padre Gruner dá-nos também uma perspectiva do nosso papel fundamental, sejamos nós 

simples leigos ou padres, no advento da Consagração da Rússia, através destas devoções de 
reparação ao Imaculado Coração de Maria: 

 
“Quando Moisés levou os Israelitas para fora do Egipto, os egípcios (que, 

primeiro, tinham concordado em lhes dar a liberdade) mudaram de parecer, e 
mandaram tropas atrás deles para os aniquilarem. Os Israelitas ficaram, pois, 
encurralados entre o Mar Vermelho e os exércitos egípcios, que tinham as espadas 
desembainhadas, prontas a matá-los a todos. Foi então que Deus pôs a salvação 
física de todo aquele povo nas mãos de um só homem: Moisés. E Ele ordenou a 
Moisés que pegasse no seu cajado e o erguesse sobre o Mar Vermelho; e assim, 
pela obediência de Moisés à ordem de Deus, todos eles foram guiados através do 
Mar Vermelho − e quem os guiou foi, precisamente, a Virgem Maria (isto é, a 
virgem Miriam, irmã de Moisés, que é o símbolo do papel que a Virgem 
Santíssima desempenha na nossa salvação). Portanto, todo o povo de Deus se 
salvou pela obediência de um só: o líder enviado por Deus. 

                                                           
36

 Papa Pio XII, encíclica Ingruentium Malorum, “SOBRE A RECITAÇÃO DO ROSÁRIO”, 1951, §9 
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/pt/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_15091951_ingruentium-malorum.html 

37 Cartas do 19 de Março y do 20 de Junho de 1939 al Padre Aparício, citadas em Padre António Maria Martins 
S.J., Novos Documentos de Fátima, Livraria Apostolado da Imprensa, Porto, 1984, pp. 231-232; Cf.  Frère Michel 
de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, (Toda a Verdade Sobre Fátima) Vol. II, Immaculate Heart 
Publications, Buffalo, NY, 1989, p. 273 
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“Este acontecimento, verdadeiro e dramático, dos tempos do Antigo 
Testamento, simboliza a Igreja Católica e os Fieis Católicos de hoje. A maioria de 
nós não reconhece que, na verdade, estamos cercados por inimigos, que, de 
espadas desembainhadas, estão prontos a matar os Fiéis Católicos, fisicamente 
falando. Nem a maioria das pessoas reconhece que só pode salvar-se, em última 
instância, pela obediência do Papa à ordem que lhe foi dada por Deus para 
consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. 

“Nós estamos cercados, sim, e estamos a ser esmagados pouco a pouco, 
mesmo que a maior parte de nós não o veja. E a única solução é obedecer a Nossa 
Senhora de Fátima, do preciso modo tal como Deus o determinou, com respeito à 
Consagração da Rússia e à devoção dos Primeiros Sábados. 

“Poderemos nós dizer: ‘-Eu pouco posso fazer. Não sou o Papa, nem sou um 
Bispo...’ Apesar disso, há muitas coisas que Deus e Nossa Senhora nos pedem que 
façamos. A salvação de um grande número de almas depende de nós. Tal como o 
Papa Pio XII fez notar,38 este é um grande mistério; mas o certo é que o número de 
almas que se salvam depende do modo como os Católicos cooperarem, 
correspondendo à graça de Deus. 

“Nossa Senhora de Fátima expôs o assunto de um outro modo, muito mais 
pessoal, quando disse: ‘Vão muitas almas para o Inferno, por não haver quem se 
sacrifique e peça por elas.’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
38 Papa Pio XII, Encíclica Mystici Corporis, “O Corpo Místico de Jesus Cristo,” 1943, §43: “Com efeito, [o 

nosso Salvador] morrendo na cruz, deu à Igreja, sem nenhuma cooperação dela, o imenso tesouro da redenção; ao 
tratar-se porém de distribuir este tesouro, não só faz participante a sua incontaminada esposa desta obra de 
santificação, mas quer que em certo modo nasça da sua atividade. Tremendo mistério, e nunca assaz meditado: Que 
a salvação de muitos depende das orações e dos sacrifícios voluntários, feitos com esta intenção, pelos membros do 
corpo místico de Jesus Cristo, e da colaboração que pastores e fiéis, sobretudo os pais e mães de família, devem 
prestar ao divino Salvador.” Veja-se: http://w2.vatican.va/content/pius-xii/pt/encyclicals/documents/hf_p-
xii_enc_29061943_mystici-corporis-christi.html 

Retrato da Igreja de Nossa 
Senhora de Guadalupe, em Rianjo 
(Espanha). Em Agosto de 1931, a 
Irmã Lúcia esteve em casa da irmã 
(familiar) da Madre Superiora, que 
ficava perto desta Igreja. (A 
aprovação oficial das Aparições de 
Fátima pela Igreja tinham sido 
anunciadas em 1930, e a Irmã Lúcia 
estava exausta pela atenção 
internacional que, de repente, se tinha 
focado nela. Foi então enviada para 
Rianjo, para ficar incógnita por 
alguns dias – lá, onde a Irmã da 
Madre Superiora era a única pessoa 
da terra a saber quem ela era.) 
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“Ora, se a Virgem Santíssima quisesse, poderia aparecer ao Papa e aos 
Cardeais para os mover e levar a realizarem a Consagração, mas a Senhora 
escolheu os Seus próprios métodos para o advento da Sua vitória. Cada um de nós 
foi, de algum modo, escolhido por Deus, para permitir que a Virgem Santíssima 
opere por meio de nós, para apressar a vinda do Seu Triunfo. Eu tenho vindo a 
aperceber-me cada vez mais de que, na verdade, está mais nas mãos dos padres e 
dos leigos do que nas dos Bispos e do Papa, pelo menos nesta fase do Triunfo de 
Nossa Senhora. 

“Portanto, mesmo se não vemos o resultado das nossas orações diárias, ou de 
encorajarmos tanto os nossos paroquianos como as pessoas com quem 
contactamos para rezarem o Terço todos os dias, o facto é que se trata, 
fundamentalmente, de um combate espiritual. E este combate será ganho pelas 
forças da Graça, quando nós usarmos os meios da Graça. 

“Nós precisamos todos de rezar para que o Papa e os Bispos consagrem a 
Rússia. Não se trata de estarmos contra o Papa ou contra os Bispos. É que, em 
última instância, o caso está nas suas mãos; e, para a nossa geração vir a ser 
liberta, o Papa e os Bispos têm de obedecer a Nossa Senhora de Fátima e consagrar 
a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Mas entretanto, para obtermos essas 
graças, nós precisamos de fazer uma Cruzada de Terços e de devoções de 
Primeiros Sábados.”39 

 
Os Custos da Demora 

 
Para já, ainda estamos numa posição segura, pois ainda podemos, efectivamente, responder 

aos pedidos do Céu. Mas se, como os Reis de França, continuarmos a demorar a execução da 
ordem de Nosso Senhor, em breve encontraremos um castigo semelhante ao deles. Tal como 
Nosso Senhor disse à Irmã Lúcia em Agosto de 1931 − passados já dois anos e dois meses 
depois do solene pedido do Céu para que se fizesse a Consagração da Rússia, a 13 de Junho de 
1929: 

“-Participa aos Meus ministros que, dado seguirem o exemplo do Rei de França na 
demora em executar o Meu mandato, tal como a ele aconteceu, assim o seguirão na 
aflição.”40 

 
A ordem a que Nosso Senhor Se refere é, evidentemente, que o Papa e os Bispos consagrem 

a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. (Recorde-se que Nossa Senhora anunciou que tinha 
chegado o momento em que Deus pedia a Consagração da Rússia.) Mas quem seriam esses “Reis 
de França” cuja insensatez se tornou proverbial, mesmo no Céu?   

No ano de 1689, a Festa do Sagrado Coração de Jesus calhou a 17 de Junho. Nesse dia, 
precisamente um século antes de a França Católica ser devastada pela Revolução Francesa de 

                                                           
39 Padre Nicholas Gruner, “Fátima e o Imaculado Coração de Nossa Senhora,” comunicação apresentada, em 

20 de Agosto de 2007, à Conferência Fátima: O Único Caminho para a Paz no Mundo; Veja-se o texto inteiro em 
português em http://www.fatima.org/port/peaceconf/brazil_2007/transcripts/fg_1.pdf 

40Citado do Rev.do Dr. Joaquín María Alonso C.M.F. Fátima ante la esfinge, publicado por Graf. Dehon, 
Torrejon de Ardoz, 1979, p. 97; Cf. Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, (Toda a 
Verdade Sobre Fátima)  Vol III., Immaculate Heart Publications, Buffalo, NY, 1989, pp. 543-544. 

. 
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1789, Nosso Senhor apareceu à Irmã Margarida Maria Alacoque no Mosteiro da Visitação de 
Paray-le-Monial, com um pedido que ela devia transmitir ao Rei Luís XIV. Nosso Senhor pedia 
que o Rei consagrasse solenemente a França ao Seu Sagrado Coração, e colocasse mesmo um 
emblema do Sagrado Coração de Jesus na bandeira nacional daquele país. Em troca, Nosso 
Senhor prometeu que Ele Próprio humilharia todas as “cabeças altivas e orgulhosas” dos 
inimigos do Rei.  

Nosso Senhor especificou à Irmã Margarida Maria Alacoque que Ele escolhera a Ordem dos 
Jesuítas para comunicar ao Rei esta Mensagem dos Seus grandes desígnios. A superiora, Irmã de 
Saumaise, do Mosteiro da Visitação, comunicou esta revelação aos Jesuítas, e o Padre de la 
Chaise foi designado pelo seu superior para a apresentar ao Rei Luís XIV. Mas, tal como nos 
conta o grande historiador de Fátima Frère Michel de la Sainte Trinité, o Padre de la Chaise 
recusou-se a comunicar ao Rei a Mensagem do Sagrado Coração de Jesus. (No entanto, Luís 
XIV encontrou um modo de saber dos desejos de Nosso Senhor por outro meio, sem recorrer aos 
Jesuítas.)41  

Tal como a Irmã Lúcia no nosso tempo, também a Irmã Margarida Maria Alacoque era 
reconhecida como sendo a mensageira escolhida pelo Céu, como a vidente de grandes revelações 
e promessas do Sagrado Coração de Jesus, transmitidas em 1673. Mas, apesar da clara 
autenticidade da Mensagem de Nosso Senhor, o Rei Luís XIV decidiu não obedecer. Ele era o 
“Rei-Sol”, o Rei Luís, o Grande, que detinha o Poder de chefia em toda a Europa. Ele não 
precisava da ajuda de Nosso Senhor na sujeição dos seus inimigos − pelo menos, assim o 
pensava. Frère Michel descreve como foi que toda a glória e poder da Monarquia Francesa se 
esfumaram ainda em vida do grande Rei-Sol: 

 
“[O] ano de 1689 marcou o ponto de viragem do seu reinado. Apesar de toda a 

sua habilidade, e do esforço incessante da sua idade experiente e virtuosa, apesar 
da sua paciência heroica diante dos piores revezes, ele não conseguiu 
decisivamente esmagar ‘as cabeças altivas e orgulhosas’ dos seus inimigos. Tais 
‘inimigos’ eram tanto os inimigos da França, como os adversários mais pérfidos da 
Santa Igreja Católica Romana: a Holanda Calvinista que permanecia invencível; a 
Inglaterra de Guilherme de Orange, que mais tarde se tornaria, sob a dinastia 
maçónica de Hanover, invejosa da glória e preponderância da França; e finalmente 
a Prússia Protestante, essa nação agressora que continuou a crescer em importância 
depois de 1701, para infortúnio da Europa. 

“Foi nesse ano de 1701 que o grande Rei morreu piedosamente, mas isolado e 
já sem Poder para evitar as catástrofes iminentes. O seu Reino, privado do socorro 
de graças extraordinárias e da ajuda miraculosa do Sagrado Coração de Jesus, foi 
gravemente ameaçado do exterior, e minado interiormente pela frivolidade, erros 
gravíssimos, cobardia e traições que, a breve prazo, lhe haveriam de trazer a 
ruina.”42 

 

                                                           
41 Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, (Toda a Verdade Sobre Fátima) Vol II., 

Immaculate Heart Publications, Buffalo, NY, 1989, p. 549 
 
42 Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, (Toda a Verdade Sobre Fátima) Vol II., 

Immaculate Heart Publications, Buffalo, NY, 1989, p. 550 
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Sucedeu a Luís XIV o seu bisneto de cinco anos, Luís XV, que, enquanto rei, também não 
prestou atenção alguma ao pedido de Nosso Senhor. Do mesmo modo o sucessor deste, Luís 
XVI, não fez qualquer esforço para obedecer, até ser tarde demais. A 17 de Junho de 1789 − 
precisamente cem anos depois do dia em que Nosso Senhor deu a Sua ordem para a Consagração 
da França, por meio de Santa Margarida Maria − o “Terceiro Estado”, o grupo parlamentar mais 
baixo, ergueu-se desafiando o Rei, declarando-se como a Assembleia Nacional, e chamando a si 
a autoridade legislativa em França, excluindo até o próprio Rei.  

Menos de quatro semanas depois foi a queda da Bastilha, e o Rei Luís XVI foi preso. Menos 
de quatro anos depois, em Janeiro de 1793, o Rei era guilhotinado — executado publicamente 
como um criminoso, por ser Católico e monarca. Pelo mês de Setembro, o longo ano do Reinado 
do Terror estava a caminho e, desde essa altura, a Revolução continuou a ganhar a supremacia 
sobre a Sociedade Ocidental até aos nossos dias.    

Portanto, as palavras de Nosso Senhor à Irmã Lucia são perfeitamente claras. Continuar com 
a nossa demora em obedecer à ordem do Céu para se fazer a Consagração da Rússia será a nossa 
ruína. Nosso Senhor não permite que as graças que Ele nos oferece sejam desprezadas 
indefinidamente. Santo Afonso Maria de Ligório diz-nos que para Deus tudo é mensurável, 
como lemos no Livro da Sabedoria: “Vós ordenastes todas as coisas, com conta, peso e edida.”43 

                                                           
43 Livro da Sabedoria 11:21. 

Enquanto estava a rezar na 
capela em Rianjo (Espanha), a Irmã 
Lúcia recebeu de Nosso Senhor este 
terrível aviso: “-Participa aos Meus 
ministros que, dado seguirem o 
exemplo do Rei de França na demora 
em executar o Meu mandato, tal 
como a ele aconteceu, assim o 
seguirão na aflição.” Como vemos, 
Nosso Senhor comparou a 
negligência da Igreja para com a Sua 
ordem, dada através de Nossa 
Senhora de Fátima, para se fazer a 
Consagração da Rússia, à indiferença 
mostrada pelos Reis de França que, 
durante precisamente 100 anos 
(desde 17 de Junho de 1689 até 17 de 
Junho de 1789), se recusaram a 
cumprir a Sua ordem para se fazer a 
Consagração da França ao Sagrado 
Coração de Jesus. Se nós recusarmos 
os meios que Nosso Senhor nos 
ofereceu para nos livrar de guerras e 
perseguições que, de outro modo, 
haveriam de vir, como podemos 
esperar ser livres dos males que se 
aproximam? 
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Todos os tempos e graças da nossa vida são perfeitamente proporcionados pela Providência 
Divina. Depois de algum tempo, ser-nos-ão retiradas as graças que repetidamente desprezámos.  

 
Na Visão do Terceiro Segredo, os Pastorinhos viram uma série de execuções análogas à que 

o Rei Luís XVI sofreu: 
 

“Vários outros Bispos, Sacerdotes, religiosos e religiosas [subiram] uma 

escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande Cruz de troncos toscos 

como se fora de sobreiro com a casca; o Santo Padre, antes de chegar aí, 

atravessou uma grande cidade meia em ruínas, e meio trémulo com andar 

vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que 

encontrava pelo caminho; chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés 

da grande Cruz foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros 

e setas, e assim mesmo foram morrendo uns trás outros os Bispos, Sacerdotes, 

religiosos e religiosas e varias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias 

classes e posições.”44 
 
É precisamente esta cena de execuções que Nosso Senhor indica à Irmã Lúcia para “dar a 

conhecer aos Seus ministros,” como uma profecia da sua próxima e terrível “aflição”, por não 
obedecerem à Sua ordem. 

O aviso de Nosso Senhor aos seus ministros em Agosto de 1931 faz parte da Mensagem de 
Fátima. Quando o Vaticano, através da Congregação para a Doutrina da Fé, publicou a Visão do 
Terceiro Segredo em Junho de 2000, eles publicaram também um extenso comentário sobre a 
Visão. Mas, nesse escandaloso comentário, não se explica em parte alguma que esse dia de 
massacre representado na Visão é a consequência de se ter ignorado a ordem de Nosso Senhor 
para que se fizesse a Consagração da Rússia. 

É uma lição para todos nós, mas especialmente para aqueles que ocupam posições de 
autoridade, tanto na Igreja como em governos seculares. Os castigos terríveis que estão prestes a 
dominar o mundo inteiro cairão, no seu máximo rigor, sobre os governantes que, em todo o 
mundo (por qualquer razão), não fizerem o que poderiam ter feito para apressar o cumprimento 
dos pedidos de Nossa Senhora de Fátima. 

O mesmo destino sofrido pelo Rei de França espera o Papa, muitos Bispos e padres, assim 
como muitos leigos que exercem na sociedade uma autoridade civil legítima (já que essa 
autoridade lhes vem de Deus, e portanto também são ministros de Deus), se não fizerem a sua 
parte a tempo.  

O tempo que temos agora é muito curto; e não tenhamos a ousadia de continuar a demora 
em obedecer à ordem do Céu para se fazer a Consagração da Rússia; senão, a loucura da nossa 
geração tornar-se-á proverbial para as idades futuras. Escreve o Padre Gruner: 

 
“Esta geração foi escolhida para ser ou abençoada ou amaldiçoada pela 

Mensagem de Fátima. Não temos outra escolha. É verdade que não escolhemos 
nascer nesta geração; mas, como é nela que vivemos, a escolha é nossa.       

                                                           
44 Congregação para a Doutrina da Fé, A Mensagem de Fátima, (versão portuguesa)  26 de Junho de 2000; 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-
fatima_po.html 
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“Podemos pensar que temos outras escolhas, mas temos só uma. Podemos 
obedecer a Nossa Senhora de Fátima, ou não obedecer.    

“Não podemos não Lhe obedecer sob o pretexto de não sabermos ao certo o 
que a Senhora quer. É que isso não é verdade! Nem podemos não Lhe obedecer 
sob o pretexto de que não temos de o fazer, por se tratar de uma ‘revelação 
privada.’ Isso também não é verdade!   

“Ou nós obedecemos a Nossa Senhora e obtemos as bênçãos que Ela 
prometeu − ou, como alternativa, podemos recusar-nos a obedecer-Lhe, e 
obteremos a maldição da Mensagem de Fátima.    

“Seremos amaldiçoados, como o temos sido até agora, por não obedecermos a 
Nossa Senhora de Fátima. E essa maldição irá sempre de mal a pior até que, 
finalmente, chegue o tempo em que aqueles que sobreviverem dirão: ‘-Que 
geração aquela, que ignorou Nossa Senhora! — nós não cairemos no mesmo erro. 
Vamos obedecer-Lhe, e colheremos os benefícios.’”45 

 
Tal como o Padre Gruner faz notar, esta bênção ou maldição afectará a nossa geração 

inteira. Estamos todos no mesmo barco.  
Na Visão do Terceiro Segredo supra referida, vemos o Papa a ser executado — não 

simplesmente a ser morto, mas a ser executado por soldados — presumivelmente fardados e 
formando, possivelmente, um pelotão de fuzilamento. A visão também retrata Bispos, padres, 
religiosos e também leigos, todos sofrendo o mesmo destino, todos tombando, à vez, sob a chuva 
dessas balas e setas.  

O destino que vitimou o Rei Luís XVI é o mesmo que espera hoje os Fiéis, e pela mesma 
razão. 

Não deixemos que aconteça uma tal catástrofe. Demos a conhecer aos outros o total 
conteúdo da Mensagem de Fátima; falemos-lhes da urgência de eles fazerem o que lhes compete 
fazer. Digamos ao nosso Papa, Cardeais, Bispos e padres, da urgência de eles fazerem o que lhes 
compete fazer. Demo-nos conta, e levemos os outros a darem-se conta, de que o tempo que 
temos é muito curto. 

 
 
 

                                                           
45 Padre Nicholas Gruner, texto original e inédito.   
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APÊNDICE I 

O Dia da infâmia – O Embuste em Pearl Harbor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Será que Washington tornou possível e facilitou mesmo o ataque a Pearl Harbor, 
com o propósito de impulsionar os Estados Unidos a entrarem na Segunda Guerra 
Mundial? Alguns historiadores estão convencidos de que o Presidente Franklin Roosevelt 
desejava, precisamente, que acontecesse um evento assim, que derrotasse a resolução 
popular de a América de se manter à margem das guerras da Europa e da Ásia.  
 Nem todos os historiadores aceitam a explicação de ter havido uma conspiração a 
alto nível, incitando a um ataque dos Japoneses, para levar a América a entrar em guerra na 
Europa; mas o certo é que muito se demonstrara forçadamente a favor da existência de tal 
conspiração, a começar pelo livro de George Morgenstern editado em 1947, Pearl Harbor: 
The Story of the Secret War (Pearl Harbor: A História de uma Guerra Secreta).1  

                                                           
1 Editado por Devin-Adair Co., New York, em 1947. (texto online em http://mises.org/document/6679/Pearl-
Harbor-The-Story-of-the-Secret-War). Sobre este tema, vejam-se também: Charles Tansill, Back Door to 
War: The Roosevelt Foreign Policy 1933-1941, (Porta das Traseiras para a Guerra: A Política Externa de 
Roosevelt 1933-1941), Henry Regnery Co., Chicago, Illinois, 1952; Harry Elmer Barnes (Ed.), Perpetual War 
for Perpetual Peace, (Guerra Perpétua para uma Paz Perpétua) Caxton Printers, Caldwell, Idaho, 1953 
(texto online em https://archive.org/details/PerpetualWarForPerpetualPeace1953); John Toland, Infamy: Pearl 
Harbor and Its Aftermath, (Infâmia: Pearl Harbor e o Seu Rescaldo), Doubleday, 1982; e Robert B. Stinnett, 
Day of Deceit: The Truth about FDR and Pearl Harbor, (Dia do Embuste: A Verdade sobre FDR e Pearl 
Harbor), Touchstone, 2001. Veja-se também o resumo do livro de John Toland supra mencionado por Percy 
L. Greaves, Jr. (chefe da equipa de investigadores das minorias para a pesquisa do Congresso, de 1945-46, 

O Presidente Franklin D. Roosevelt 
assina a Declaração de Guerra 
contra o Japão a 8 de Dezembro de 
1941, apenas 24 horas depois do 
ataque a Pearl Harbor. O dia 7 de 
Dezembro – profetizou ele – será 
uma data que ficará conhecida como 
“o Dia da infâmia.” Mas muitos 
historiadores perguntam-se a si 
mesmos se a maior parte dessa 
infâmia não caberá a Roosevelt, por 
ter usado de provocações contra o 
Japão e de ter enganado o Povo 
Americano de modo a derrotar, na 
própria Pátria, o sentimento popular 
contrário à participação da América 
na Segunda Guerra Mundial. 
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 O caso é que, embora tenha prometido ao Povo Americano, solene e repetidamente, 
que não enviaria os seus filhos para uma guerra no exterior, a não ser que os E.U.A. fossem 
atacados primeiro,2 o Presidente Roosevelt tratou logo de orquestrar aquele ataque, que lhe 
era necessário para entrar na Guerra. É frequentemente citada a este respeito a afirmação de 
Roosevelt ao seu Secretário de Guerra, Henry L. Stimson, de que a grande dificuldade 
estava em saber “que manobras” deveremos fazer para obrigarmos os Japoneses a disparar 
primeiro, sem nos expormos, ao mesmo tempo, a um perigo grande demais.”3  
 Como estes historiadores observam, as “manobras” que o Presidente parece ter 
escolhido para provocar o Japão (e para facilitar um ataque a Pearl Harbor suficientemente 
bem-sucedido para indignar o público Americano) começaram em 1940, com sanções 
económicas paralisantes promulgadas contra o Japão (acções verdadeiramente mortíferas, 
autênticos actos de guerra). É bem conhecido também que Washington não transmitiu ao 
Comando da Marinha no Hawaii excertos expressivos de informações secretas, recolhidas a 
partir da decifração de escutas rádio dos Japoneses que indicavam que estaria iminente um 
ataque a Pearl Harbor.  
 John Weir, do Instituto para a Investigação Histórica, descreve a crescente pressão 
económica aplicada por Roosevelt ao Japão, que incluía o congelamento dos bens dos 
Japoneses nos E.U.A. e o embargo do petróleo, de que eles precisavam desesperadamente:  

   
“Em Setembro de 1940, Roosevelt impôs-lhe um embargo de toda a 
exportação de sucata de ferro e aço. A 26 de Julho de 1941, ordenou ainda a 
congelação de todos os bens dos Japoneses nos Estados Unidos, o que acabou 
com o comércio entre os dois países. Esta medida foi um duro golpe contra o 
Japão, que dependia muito dos E.U.A. quanto à sucata de ferro e aço, e 
quanto ao petróleo e seus derivados. A ordem de Roosevelt, correspondente a 
uma declaração de guerra económica, ameaçou a sobrevivência do Japão 
como uma nação desenvolvida e industrializada.”4  

                                                                                                                                                                                 
sobre o ataque a Pearl Harbor) on line em http://www.ihr.org/jhr/v03/v03p319_Greaves.html Também de 
interesse é um conjunto de ensaios publicados pelo Instituto para a Investigação Histórica, onde se incluem 
sete ensaios por Percy Greaves, no número especial de Inverno de 1983-84, intitulado“Pearl Harbor” – on line 
em (http://www.ihr.org/jhr/v04/v04index.html); “Pearl Harbor: Fifty Years of Controversy” (“Pearl Harbor: 
Cinquenta Anos de Controvérsia”), por Charles Lutton, no número de Inverno de1991-92 – on line em 
(http://www.ihr.org/jhr/v11/v11p431_Lutton.html); e “Pearl Harbor Attack No Surprise” (“Ataque a Pearl 
Harbor Não Era uma Surpresa”), por Roger Stolley, no número da Primavera de 1992 – on line em 
(http://www.ihr.org/jhr/v12/v12p119_Stolley.html). 
 
2 Ouça-se a gravação áudio da sua promessa, feita na Convenção Democrática de 1940, em: 
http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/pearl/www.geocities.com/Pentagon/6315/FDR_1940_Dem
ocratic_Convention.wav 
 
3
 Entrada no seu diário de 25 de Novembro de 1941, citado em David Allen Rivera, A History of the New 

World Order, (Uma História da Nova Ordem Mundial) Cap. 6, §3, “The Pearl Harbor Deception”;(O Embuste 
em Pearl Harbor),  http://modernhistoryproject.org/mhp?Article=FinalWarning&C=6.3 
 
4
 John Weir, “Exonerating Pearl Harbor’s Scapegoats” (Exonerando os Bodes Expiatórios)  um ensaio de 

Edward L. Beach, Scapegoats: A Defense of Kimmel and Short at Pearl Harbor, (Bodes Expiatórios: Uma 
Defesa de Kimmel e Short no caso de Pearl Harbor) Naval Institute Press, Annapolis, 1995), The Journal of 
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Dizer que semelhante guerra económica “ameaçou a sobrevivência do Japão como 

uma nação industrializada” é um modo eufemístico de descrever as dificuldades que passou 
o Japão sob estas sanções. Para sermos mais precisos, devemos dar-nos conta de que as 
sanções económicas podem matar pessoas, em especial os pobres e os fisicamente mais 
debilitados. (As crianças são as mais vulneráveis à escassez, e estão geralmente entre os 
primeiros a perecer.5 Invariavelmente, os ricos sobrevivem melhor do que os pobres, por 
poderem pagar mais pela comida e por medicamentos que ainda haja no “mercado negro”.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Seria útil imaginarmos só por um momento aquela situação, e tentarmos 
compreender exactamente como seria a transição de um país industrializado do “primeiro 
mundo” que se visse obrigado a regressar a uma economia “terceiro-mundista”. Haveria, 
quase de certeza, uma morte amplamente generalizada, por causa da fome e da falta de 
cuidados médicos, e talvez também pela violência das multidões, desesperadas à procura de 
comida e de outros bens indispensáveis. Na verdade, as sanções podem ser tão mortíferas 
como as balas, e muitos as consideram actos de guerra.  
 O historiador Robert Thompson acrescenta: 

   
                                                                                                                                                                                 
Historical Review, Nov.-Dez. 1997 (Vol. 16, Nº 6), p. 39, ênfase acrescentada; 
http://www.ihr.org/jhr/v16/v16n6p35_Weir.html 
5 O leitor poderia surpreender-se ao saber que umas 500 mil crianças com menos de 5 anos faleceram por 
causa das sanções económicas lideradas pelos E.U.A. que foram impostas sobre o Iraque a partir de 1990. 
Este embargo comercial e financeiro permaneceu até a Guerra Iraquiana de 2003, tendo havido pouca menção 
do trágico sofrimento do Povo Iraquiano nos meios de comunicação social ocidentais.  (Cf. UNICEF Report, 
“Results of the 1999 Iraq Child and Maternal Mortality Surveys; Iraq – Under-five mortality” – Veja-se o 
Relatório da UNICEF: Resultados da Observação de 1999 Quanto à Mortalidade Materno-Infantil no Iraque; 
Iraque – Mortalidade Infantil Abaixo dos Cinco Anos” http://fas.org/news/iraq/1999/08/990812-unicef.htm 
and http://fas.org/news/iraq/1999/08/irqu5est.pdf) 
 

 

Quando a Marinha Japonesa bombardeou Pearl 
Harbor a 7 de Dezembro de 1941, assassinando mais 
de 2.400 militares americanos, o Almirante Husband 
E. Kimmel estava ao comando da Frota Pacífica 
Americana, com sede no Hawaii. Edwin T. Layton, 
oficial chefe dos Serviços Secretos às ordens de 
Kimmel, escreveria mais tarde sobre este dia terrível: 
“Kimmel estava de pé junto à janela do seu gabinete, 
na base naval dos submarinos, de boca aberta, 
paralisada numa angústia pétrea. Enquanto olhava 
o desastre, que se desenrolava ao longo do porto com 
terrível fúria, uma bala perdida de metralhadora de 
calibre 0,50 atravessou o vidro. Passou pelo 
Almirante de raspão, e depois atingiu o chão, 
estrondosamente. Cortou-lhe o casaco branco e 
causou-lhe uma contusão no peito. ‘-Seria uma obra 
de misericórdia, se ela me tivesse matado!’ – 
murmurou Kimmel ao seu oficial de comunicações.”  
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“Aqui houve mais do que mera dissuasão; houve uma dissuasão que 
foi igual a uma provocação. Terá essa provocação sido deliberada? Por três 
vezes – duas delas ao Lord Halifax e uma vez ao Primeiro-Ministro Winston 
Churchill – Franklin Roosevelt dera a entender que estava a tentar forçar um 
casus belli – ‘um incidente’ que colocasse a América mais profundamente 
dentro do combate.”6  
 
 
A exigência, por parte do público americano, de uma explicação sobre como poderia 

ter ocorrido o humilhante desastre de Pearl Harbor, levou a uma condenação imediata do 
Almirante Husband E. Kimmel, Comandante-em-chefe da Frota Pacífica Americana. Uma 
comissão de investigação nomeada pelo Presidente Roosevelt determinou que Kimmel era 
culpado de negligência no cumprimento do dever (e todas as importantes personalidades 
políticas e militares de Washington, por sua vez, foram exoneradas por esta mesma 
“Comissão Roberts” – presidida por Owen Roberts, Juiz do Supremo Tribunal.)7  
 Kimmel foi destituído do cargo (e mesmo degradado) dez dias depois do ataque. 
Após os procedimentos iniciais, todas as solicitações de Kimmel para ser presente a um 
Tribunal Militar (perante o qual ele teria tido oportunidade de limpar o seu nome) lhe foram 
sistematicamente recusadas.  
 Contudo, investigações subsequentes estabeleceram de modo conclusivo que a 
negligência no cumprimento do dever revelado por Washington naquela altura excedera de 
longe a culpa de Kimmel com respeito ao despreparo da Frota Pacífica perante o ataque 
Japonês.  
 Foi convocado a 24 de Julho de 1944 um Tribunal Naval de Inquérito que (em 
resposta a um acto do Congresso de 13 de Julho) retirou totalmente ao Almirante Kimmel o 
ónus da culpa, culpando em seu lugar o Almirante Harold Stark (à altura chefe das 
operações marítimas de Pearl Harbor), por não ter avisado Kimmel da informação secreta já 
conhecida antes do ataque.  
 Mais tarde, exigiu-se a um Comité Conjunto do Congresso, convocado a 15 de 
Novembro de 1945, uma investigação exaustiva sobre o desastre de Pearl Harbor, para a 
qual a Administração Truman facultou todos os documentos secretos relevantes, inclusive 
todas as mensagens rádio japonesas interceptadas. O Comité interrogou todos os 
participantes no incidente que ainda estavam vivos, à excepcão do Secretário de Guerra 
Stimson por estar gravemente doente. As conclusões desta investigação atribuíram ao 
Almirante Kimmel apenas a culpa por erros de discernimento, mas incluíram também uma 
censura ao Presidente Roosevelt e uma acusação contra a liderança de Washington 

                                                           
6
 Robert Smith Thompson, A Time For War: Franklin D. Roosevelt and the Path to Pearl Harbor, (Um 

Tempo para a Guerra: Franklin D. Roosevelt e o Caminho para Pearl Harbor), Prentice Hall, N.Y., 1991, p. 
401. 
 
7
 Cf. “Pearl Harbor Review – The Investigations,” National Security Agency, (“Pearl Harbor – As 

Investigações”, Agência de Segurança Nacional) 
https://www.nsa.gov/about/cryptologic_heritage/center_crypt_history/pearl_harbor_review/investigations.sht
ml 
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(nomeadamente contra os Secretários Stimson e Knox, os Generais Marshall e Gerow, e o 
Almirante Stark) por não terem fornecido a informação secreta em questão aos oficiais em 
Pearl Harbor.8 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elemento poderoso para a alteração da opinião pública sobre este triste episódio da 
História, mais ainda do que estas exonerações oficiais, foi o testemunho do General Albert 
Coady Wedemeyer, Comandante veterano do teatro de guerra asiático, durante a Segunda 
Guerra Mundial, altamente condecorado e universalmente respeitado. O General 
Wedemeyer começa e termina o extenso volume das suas memórias,9 editadas em 1958, 
com uma declaração enfática afirmando que tanto o ataque a Pearl Harbor como a 
participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial poderiam e deveriam ter sido 
evitados.  

 
“Essas mensagens [interceptadas e decifradas] indicavam, enfim, a 

hora, o lugar, e o carácter do ataque a Pearl Harbor com vários dias de 
antecedência em relação ao dia 7 de Dezembro (…) A 4 de Dezembro de 
1941, recebemos informações definitivas de duas fontes independentes, em 
como o Japão atacaria os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, embora 
mantendo a paz com a Rússia. E revelam as mensagens interceptadas a 6 de 
Dezembro que os Japoneses atacariam algum local no dia seguinte. O 

                                                           
8
 Cf. “Pearl Harbor Review – The Investigations,” (Ensaio sobre Pearl Harbor – As Investigações) National 

Security Agency, 
https://www.nsa.gov/about/cryptologic_heritage/center_crypt_history/pearl_harbor_review/investigations.sht
ml 
9
 Gen. Albert C. Wedemeyer, Wedemeyer Reports!, (Relata Wedemeyer! ), Henry Holt Co., 1958. 

 

O General Albert Coady Wedemeyer 
(†1989) era um Tenente-Coronel no início da 
Segunda Guerra Mundial. Foi indigitado 
para a divisão dos planos-de guerra do 
Departamento de Guerra dos E.U.A., onde 
desempenhou um papel decisivo na 
planificação da invasão da Normandia. Nas 
suas memórias, o General Wedemeyer 
atribuiu a entrada dos Estados Unidos na 
Segunda Guerra Mundial, por meio do 
desastre em Pearl Harbor, às intrigas do 
Presidente Roosevelt, que decidiu honrar os 
seus compromissos secretos para com a Grã-          
-Bretanha, apesar das promessas contrárias 
que fizera ao Povo Americano. (Vejam-se as 
referências na página anterior) 
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Presidente Roosevelt teve, portanto, bastante tempo para emitir uma 
advertência que talvez tivesse feito com que os Japoneses suspendessem o 
ataque… Quer suspendessem quer não, de qualquer maneira não teríamos 
permitido que 3.500 Americanos morressem no Hawaii sem uma 
oportunidade de se defenderem. … 
  “O colosso soviético não dominaria agora metade do mundo, se os 
Estados Unidos se tivessem mantido à margem da guerra – pelo menos até 
que a Rússia Soviética e a Alemanha Nazi se tivessem esgotado uma à outra. 
Mas Franklin D. Roosevelt, o proclamado campeão da democracia daquela 
altura, era tão bem-sucedido como qualquer ditador o poderia ter sido, ao 
manter tanto o Congresso como o público na ignorância dos seus 
compromissos secretos com a Grã-Bretanha. Eram compromissos que 
desprezavam a vontade dos eleitores – aqueles que o tinham reeleito mal ele 
lhes prometera que nos manteria fora da Guerra. O facto de o ataque do Japão 
ter sido deliberadamente provocado foi completamente obscurecido pelo 
desastre em Pearl Harbor, em si mesmo. O Presidente Roosevelt manobrou-
nos habilmente para nos obrigar a entrar na Guerra, pelas suas acções contra 
a Alemanha que, de um modo evidente, não eram imparciais, e pelo ultimato 
final feito ao Japão.”10  

  
Outros militares também testemunharam publicamente para esclarecerem o registo 

histórico em prol de Kimmel. Entre eles, um dos mais notáveis é o Contra-Almirante 
Edwin T. Layton (que servia como oficial dos Serviços Secretos de Kimmel no momento 
do ataque), e ainda o Capitão Edward L. Beach (que ganhou fama internacional em 1960, 
como Comandante do primeiro submarino a fazer a circum-navegação do mundo sem 
emergir, voltando a traçar o percurso seguido por Fernão de Magalhães em 1519).  
 Cada um destes autores mantém11 que Kimmel foi o bode expiatório de um desastre 
causado por um grupinho dos seus superiores em Washington que impediram Kimmel e o 
seu pessoal de receberem relatórios importantíssimos dos Serviços Secretos (tais como as 
mensagens decifradas que tenham sido enviadas de Honolulu para Tóquio por um espião 
Japonês, Takeo Yoshikawa, que observava e relatava diariamente a posição exacta dos 
navios de guerra em Pearl Harbor, usando um sistema de rede claramente desenhado para 
possibilitar a fixação de alvos para os torpedos e bombas.)  
 Numa entrevista em 1958, Kimmel aludiu ao Presidente Roosevelt como sendo a 
pessoa responsável pela maior catástrofe militar da nação:  

                                                           
10 Citado in Dean Clarence Manion, “An Interview with Admiral Kimmel” (Uma Entrevista com o Almirante 
Kimmel)  The Journal of Historical Review, Vol. 11, Nº 4, Inverno de 1991, pp. 495, 497; 
http://www.ihr.org/jhr/v11/v11p495_Manion.html 
 
11

 Cf. Edwin T. Layton, Roger Pineau, e John Costello, And I Was There: Pearl Harbor and Midway – 
Breaking the Secrets, (E Eu Estive Lá: Pearl Harbor e Midway – Revelando os Segredos), William Morrow, 
New York, 1985, e Edward L. Beach, Scapegoats: A Defense of Kimmel and Short at Pearl Harbor, (Bodes 
Expiatórios: Uma Defesa de Kimmel e Short em Pearl Harbor) Naval Institute Press, Annapolis, 1995. 
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“Acredito piamente que não nos deram – nem ao General Short nem a 

mim – as informações que Washington possuía, e que nós não fomos 
informados do ataque iminente, porque se temia que quaisquer acções no 
Hawaii pudessem dissuadir os Japoneses de atacar. Ora, o nosso Presidente 
tinha prometido repetidamente ao povo Americano que os Estados Unidos 
não entrariam na Guerra, a não ser que fôssemos atacados. O ataque Japonês 
contra a frota situaria os Estados Unidos no teatro da Guerra, com o total 
apoio do público Americano.”12 

  
É um panorama tenebroso que emerge. Tal como escreve Dean Manion, do Instituto 

para a Investigação Histórica:  
 
  “O Povo Americano não sabia que o Presidente e os seus principais 
assessores militares em Washington foram interceptando, durante muitos 
meses, mensagens secretas Japonesas, e que…essa informação pavorosa e 
significativa tinha sido deliberadamente negada aos homens que mais 
merecedores eram de a conhecer: os altos comandos das Forças Armadas 
Americanas do Exército e da Marinha no Hawaii… 
  “Alguns dias depois de terem lançado as bombas [sobre Pearl 
Harbor], o Presidente Roosevelt fez uma alocução radiofónica ao Povo 
Americano, na qual condenou a perfídia que nos impulsionara para a Guerra, 
denominando aquele Domingo, 7 de Dezembro de 1941, ‘um dia que viverá 
na infâmia’. O Sr. Roosevelt nunca foi mais verdadeiramente profético do 
que quando disse aquelas palavras. A infâmia do Domingo, 7 de Dezembro 
de 1941, faz-se cada vez mais notória a cada ano que passa. Esse dia 
calamitoso estabelece-se firmemente na História cada vez com mais certeza, 
por ser o momento infame em que mais de 3.000 soldados e marinheiros 
Americanos receberam uma sentença de morte violenta e repentina, por causa 
do abandono calculado e deliberado do seu próprio Comandante-em-
Chefe.”13 
 

   Como mencionámos supra, alguns historiadores têm receio de ratificar esta 
explicação, sumamente evidente, de o Presidente FDR ter manobrado a América, levando-a 
a entrar na Guerra. Não podemos deixar de nos interrogar a nós próprios se tal relutância 
não nasceria, em muitos casos, do receio de pôr em perigo os postos profissionais que eles 
ocupavam, assentes em subsídios governamentais, e que serviam, afinal, para eles 
                                                           
12

 Dean Clarence Manion, “An Interview with Admiral Kimmel” (Uma Entrevista com o Almirante Kimmel),  
The Journal of Historical Review, Vol. 11, Nº 4, Inverno de 1991, pp. 495, 497; 
http://www.ihr.org/jhr/v11/v11p495_Manion.html 
13

 Dean Clarence Manion, “An Interview with Admiral Kimmel” (Uma Entrevista com o Almirante Kimmel),  
The Journal of Historical Review, Vol. 11, Nº 4, Inverno de 1991, p. 496; 
http://www.ihr.org/jhr/v11/v11p495_Manion.html 
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difundirem o “pensamento controlado”. Qualquer que fosse o caso, parece-nos manifesto 
que as fontes de informação oficiais, no que diz respeito à controvérsia de Pearl Harbor, 
permanecem ainda hoje vedadas ao público, quase 75 anos depois dos eventos em questão, 
enquanto documentos e gravações relacionados com assuntos como o Incidente do Golfo de 
Tonkin e a Operação Northwoods (que aconteceram décadas depois do ataque a Pearl 
Harbor) foram já retirados completamente aos Serviços Secretos e dados a público. 
 Quem sabe se algum dia, provavelmente, aqueles historiadores que insistem em 
menosprezar a asseveração de que o ataque Japonês a Pearl Harbor foi provocado e 
utilizado com fins propagandísticos pelo Presidente Roosevelt (e os seus cúmplices e 
apoiantes dentro do Governo) chegarão a admitir estes factos, e se os arquivos ainda 
encerrados do Governo Americano chegarão a ser, por fim, revelados? A ocultação que 
continua, até à data, dos documentos oficiais no que diz respeito a Pearl Harbor, é um 
testemunho claro das provas, já muito evidentes, de que o ataque Japonês foi provocado 
intencionalmente por FDR para levar os E.U.A. a entrarem na Segunda Guerra Mundial.  
 A este respeito, pergunta o Padre Gruner:  
 

  “-Quanto tempo passará até que a Humanidade se dê conta desta 
táctica de sermos arrastados para guerras que não queremos? A resposta é 
que só Nossa Senhora de Fátima pode acabar com esta loucura. Chegou a 
hora em que devemos pelo menos tentar pôr em prática a Sua solução, em 
vez de seguirmos líderes cegos que nos levam a cair com eles no abismo.”  
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APÊNDICE II 

O Embuste do Golfo de Tonkin 

Eis o que Charle Goyette escreveu sobre o Incidente do Golfo de Tonkin – que haveria de ser o pretexto para a 
Guerra do Vietname – no seu livro Red and Blue and Broke All Over:  

“Muitas vezes se diz que a verdade é a primeira vítima de uma guerra. O embuste começa muitas 
vezes ainda antes de haver soldados a marchar e balas a voar. A 5 de Agosto de 1964, podia ler-se 
num título do Washington Post: ‘Aviões Americanos Dispararam sobre o Vietname do Norte Após 2.º 
Ataque aos Nossos Destroyers; Medida Tomada para Impedir Nova Agressão.’ 

“O incidente do Golfo de Tonkin que a História descreve consiste em dois eventos. A 2 de 
Agosto, fazendo parte de um programa chamado Operação Plano (OPLAN) 34A, Forças Especiais 
Americanas prestaram assistência às Forças do Vietname do Sul num ataque a uma estação de rádio 
norte-vietnamita, numa ilha ao largo da costa. O USS Maddox estava a manobrar em sincronia com 
esse ataque, como parte de uma campanha ‘oficiosa’ de pressão militar sobre o Norte, que estava em 
curso. 

“O Maddox entrou em combate contra três barcos PT do Vietname do Norte. Só quatro anos 
depois é que o Secretário da Defesa Robert Strange McNamara veio admitir, perante o Congresso, 
que houve barcos dos E.U.A. a participar em ataques do Vietname do Sul contra os norte-vietnamitas. 

“Atendendo às circunstâncias, o incidente de 2 de Agosto passou despercebido. Foi preciso um 
segundo incidente, a 4 de Agosto, para que o Presidente Johnson agarrasse nessa oportunidade para 
fazer a guerra. 

“Sem perder tempo, com uma eleição presidencial próxima, apenas dali a três meses, Johnson foi 
no mesmo dia à televisão nacional para descrever ao Povo Americano que ‘um certo número de 
navios inimigos atacou dois destroyers dos E.U.A. com torpedos.’ Johnson autorizou imediatamente 
raides aéreos sobre o Vietname do Norte. 

“Dois dias mais tarde, o Congresso aprovava a Resolução do Golfo de Tonkin, dando a Johnson o 
mesmo tipo de autoridade alargada – para usar de forças militares convencionais no Sudeste da Asia 
– que mais tarde seria dada a George W. Bush para fazer a guerra no Médio-Oriente. 

“Eis o modo como a revista Time relatou o ataque de 4 de Agosto contra o Vietname do Norte: 
“Através da escuridão, vindos do Oeste e do Sul, os intrusos apareceram, com ousadia. Eram 

seis, pelo menos, os navios de guerra Swatow de desenho Russo, armados com metralhadoras de 
37mm e de 28mm, e P-4’s. Às 9:52 abriram fogo sobre os destroyers com armas automáticas, e desta 
vez apenas à distância de 2.000 jardas. A noite brilhava estranhamente com um clarão de pesadelo, 
com as luzes de sinal vindas do ar e os faróis de busca dos barcos. Dois dos barcos inimigos foram 
afundados. 

“É uma narrativa impressionante, e tão precisa que chega a descrever o calibre das metralhadoras 
e a hora exacta a que se deu o ataque. Uma excelente peça jornalística, excepto num pormenor: é que, 
tal como as histórias das armas de destruição em massa que não existiam no Iraque, isto também não 
era verdade. O segundo ataque contra o Maddox não aconteceu. 

“Bem antes de Johnson se ter dirigido à Nação, muitíssimo antes de ele ter autorizado um ataque 
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aéreo de retaliação, o Capitão John Herrick, Comandante das Forças Especiais no Golfo de Tonkin, 
era avisado de que a totalidade do evento era ‘duvidosa.’ Rapidamente ele transmitiu por cabo as 
dúvidas que tinha aos seus superiores: ‘Estranhos efeitos do tempo no radar,’ ‘Homens do sonar 
entusiastas demais,’ ‘Não há um verdadeiro campo visual,’ ‘Sugiro avaliação completa antes de se 
avançar com qualquer outra acção.’ ‘Toda a acção deixa muitas dúvidas …’ 

“James Stockdale foi prisioneiro de guerra no Vietname do Norte e, depois de ter sido libertado, 
ascendeu até à patente de Almirante da Marinha. Mas, neste dia 4 de Agosto de 1964, ele era um 
Comandante da esquadrilha que voava sobre o Golfo de Tonkin, durante o ‘ataque que não 
aconteceu’. Ordenaram a Stockdale que se mantivesse calado a respeito do ataque-fantasma; mas 
após sete anos como PdG, ele pensou que a verdade era tão importante que merecia ser contada.   

“‘[Eu] assisti de camarote a esse evento, e os nossos destroyers estavam só a atirar a alvos-
fantasma — não havia ali quaisquer barcos PT. … Ali não havia nada, além das águas negras e do 
poder de fogo Americano.’ 

“Um ano após este ‘não-evento’, o Presidente Johnson dizia a Bill Moyers, Secretário para a 
imprensa: ‘-Por aquilo que sei, a nossa Marinha estava lá a disparar às baleias.’ 

“Um relatório da Agência de Segurança Nacional sobre o incidente do Golfo de Tonkin (que 
deixou de ser secreto em 2005) era explícito: ‘Não houve qualquer ataque naquela noite.’ Segundo o 
New York Times, o relatório poderia ter sido publicado dois anos antes, mas havia oficiais que temiam 
que isso minasse os planos de Bush para a invasão do Iraque.”1 
 

                                                           
1  Charles Goyette, Red and Blue and Broke All Over, Sentinel HC, 2012. 
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