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Aos que são humilhados, preteridos, marginalizados,
perseguidos, agredidos, torturados, assassinados por grupos
supostamente agindo em nome de um deus.

“(...) todas as nossas necessidades
incluindo o amor,
apoiam-se sobre fundações de areia –
e qualquer causa,
não importa o quão aleatória:
(...)
pode estar no lugar do que você não fez.”

Charles Bukowski
Poeta americano do Século XX, em seu poema
“puxe uma corda, a marionete se move...”
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PREFÁCIO
O que dizer sobre Teocracia Brasilis?
O livro é simplesmente incrível e assustador!
A história se passa entre 2019 e 2028, com a viúva de Marcus Bolsoy,
Aline, se tornando Presidente do Brasil, e sua assessora de imprensa,
Priscila, reformulando as legislações brasileiras e as preferências nos
acordos políticos com outros países.
Novas leis, novas alianças (algumas não tão novas assim), novas
mortes misteriosas e novos jeitos de matar.
Ao decorrer da história, nos deparamos com muita crueldade e muita poeira para debaixo dos tapetes – ou devo dizer “dos saltos”?!
Uma arma letal está sendo desenvolvida, pior do que tudo que a humanidade já viu, pior até mesmo que a bomba de Hiroshima. Seria possível isso? Não só seria, como é!
Teocracia Brasilis é uma distopia, uma releitura de tudo que vem
ocorrendo no mundo da política e na sociedade.
Quando iniciei a leitura, pensei: “Será mais um livro de política, com
alguns elementos sobrenaturais?’’. Confesso que não estava totalmente
errada nesse pensamento. Porém, há algo a mais nisso tudo: a religião.
De que forma a religião pode ser predominante em uma sociedade?
O que escondem os líderes religiosos? Como fazê-lo do jeito certo, para
que não sejam descobertos? Foram perguntas que eu mesma me fiz ao
passar das páginas, e as respostas estão bem na nossa cara!
Até quando vão julgar o mal como sendo um demônio, ou o bem
como um Deus? Céu e inferno realmente existem? Acredito que não!
Não dessa forma que os conhecemos. Os seres humanos são a própria
maldade.
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Teocracia Brasilis é quase uma prévia do que ainda estar por vir no
nosso mundo. Foi assim que me senti quando o li. A cada linha, foram
vindo imagens de nosso governo atual e de acontecimentos reais.
É realmente um livro magnífico! Tem partes cansativas de serem
lidas? Sim! Porque é isso que acontece com qualquer livro com mais de
100 páginas, e isso é totalmente normal! Mas devo dizer que as partes
interessantes superam as mais cansativas.
Não apenas indico e recomendo, mas peço que leiam! Porque este
livro é de extrema importância para nossa sociedade e nossos pensamentos.
Vocês não apenas se chocarão, como também se surpreenderão com
todo sangue que será derramado ao passar das páginas de Teocracia
Brasilis.

Condessa da Escuridão
Autora de “A Casa Na Árvore”
e outros contos
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MENSAGEM A(O) LEITOR(A)
Quase nada mudou, desde a concepção de Do Inferno ao Planalto. Relações sociais seguem na base do “nós contra eles”, “direita contra esquerda”, “cidadãos de bem contra vagabundos”. Bolhas seguem
crescendo e, com elas, as múltiplas verdades incontestáveis que evoluíram das absurdas fake news às aterrorizantes deepfakes.
Nessa nova realidade fabricada, toda e qualquer possibilidade de interpretação dúbia dos fatos deve ser eliminada. Uma vez mais, gostaria
de lembrá-los deste pequeno detalhe:
“Esta é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real terá sido mera
coincidência.”
Este livro não tem qualquer apreciação pela direita ou pela esquerda.
Não se posiciona em nome de uma ideologia, tampouco condena ou
enaltece crenças religiosas. Mas seu enredo foi construído com certos
objetivos em mente.
As páginas que se seguem buscam mostrar que o mal não reside em
certos espectros políticos, mas sim nas intenções daqueles que os defendem. Que não existe mundo isento de ideologias, o combate a elas
sendo em si um ato ideológico. Que religiões, quaisquer que sejam, se
baseiam no mesmo preceito universal de amor ao próximo; pregar o
mal a quem quer que seja, e justificá-lo por meio de escrituras consideradas sagradas, é dos maiores crimes que um ser humano é capaz de
cometer.
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Esta história de ficção inclui trechos de violência psicológica,
física e sexual, linguagem inapropriada e questões de cunho religioso, podendo ofender ou até mesmo servir de gatilho a leitores
sensíveis.
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Como nascem as
teocracias
Abril de 2019

O

ex-Presidente da Câmara dos Deputados, Robério Funah,
foi preso hoje pela manhã, após o sétimo dia de sua greve
de fome, em protesto ao fechamento do Congresso Nacional,

decretado pelo Presidente Marcelo Morano no feriado de Sexta-Feira
Santa. O decreto presidencial veio em resposta à crescente violência
nos grandes centros urbanos, decorrente de conflitos armados entre
as facções criminosas lideradas por Jorge Bonkarma, foragido, e Pedrinho Frajola, que continua sob custódia da Polícia Federal. A crise
na segurança pública teve início com o assassinato do presidente eleito, Marcus Vinícius Bolsoy, horas depois de sua posse. Desde então,
diversos pedidos de intervenção federal foram apresentados pelos Estados, pedidos esses rejeitados pelo Congresso Nacional. A tensão nas
relações entre governos estaduais, as Forças Armadas, a Presidência
da República e o Congresso Nacional, resultou no decreto presidencial
que determinou o fechamento deste último e o uso das forças militares
no restabelecimento da ordem e da segurança pública. O Deputado
15
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Federal Robério Funah resistiu à decisão unilateral da Presidência da
República de dissolução do Congresso até esta manhã, quando foi detido pela Polícia do Exército. O Jornal Desbravadores tentou entrevistá-lo durante sua retirada da Câmara dos Deputados, mas teve acesso
negado pelo comandante da operação.”

Outubro de 2019
“Vivemos dias sombrios. A comunidade internacional continua
dando ouvidos a esse inconsequente travestido de ambientalista, como
se a palavra de um covarde, que se esconde atrás de uma máscara de
macaco, valesse mais que a soberania de nossa nação.
Somos um Governo diferenciado, tendo o Senhor, nosso Deus, como
guia, e a Bíblia Sagrada como lei. Fazemos cumprir a justiça dos homens e temos fé na justiça divina, que cumprir-se-á no dia do Juízo
Final; e por termos o Senhor ao nosso lado, levantamos todo tipo de
inveja e cobiça por parte dos que adoram aquele que vive nas trevas e
se alimenta do mal que planta no coração dos homens.
Delegacias foram ameaçadas por meio de cartas anônimas, meu
último pronunciamento à nação foi hackeado e um estádio de futebol foi depredado. Tudo isso perpetrado por alguém, ou um grupo de
marginais, que se esconde atrás de suas máscaras de macaco. E esse
indivíduo, ou grupo de indivíduos, ainda se acha no direito de acusar
e exigir.
Já disse anteriormente e volto a repeti-lo: nossa nação não se ajoelhará perante o mal, e jamais concederemos ao demônio um segundo
sequer de nossa atenção! O Senhor está conosco e nada nos faltará.
Reitero aqui meu convite às brasileiras e aos brasileiros de bem,
fiéis à Palavra do Senhor: não deem ouvidos ao demônio acovardado,
não se deixem levar por suas ameaças e sigam a vida com a fé reno16
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vada em nosso Senhor, nosso Deus. E que assim possamos continuar,
sempre, lutando pelo bem do Brasil, e por um país para os homens de
bem.”

Novembro de 2019
“Dentre os diversos motins promovidos pelo grupo terrorista da
máscara de macaco, na noite de ontem, talvez o mais surpreendente
tenha sido a invasão, depredação e incêndio do Palácio do Planalto,
aqui em Brasília.
A situação é desoladora. O prédio, projetado pelo renomado arquiteto brasileiro, Oscar Niemeyer, dificilmente será recuperado. Avaliações preliminares da perícia técnica apontam para irreparáveis danos à sua estrutura de sustentação. Sua demolição não é descartada.
Em nota oficial, o Presidente da República, Pastor Marcelo Morano, se diz inconformado com a onda de terror à qual o país foi acometido e que colocará todo o contingente policial em busca dos integrantes desse grupo terrorista e, em especial, de seu mentor intelectual.
Ainda, o presidente classificou como ‘inconsequente e desumano o engajamento de crianças para execução de atos de vandalismo, comprovando o quão covarde é aquele que se esconde atrás de sua máscara
de macaco’.
O comandante da operação de segurança do Palácio do Planalto,
que ordenou a retirada da tropa para evitar confronto armado com
as crianças manipuladas pelo grupo terrorista, foi encontrado morto
pela manhã, em sua cama, com um tiro na cabeça. A polícia trabalha
com a hipótese de suicídio.”

Novembro de 2020
“Sai o Mercosul, entra a Ursal. Em meio a conflitos de cunho socioeconômico entre Brasil e outros países membros, que se iniciaram com
17
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a decisão do governo brasileiro de desassociar-se da Comunidade de
Estados Latino-americanos e Caribenhos e se potencializaram com o
fechamento das fronteiras com os países vizinhos para conter o avanço da SARS-CoV-2, a cúpula do Mercado Comum do Sul deliberou pela
anulação dos termos do acordo. A decisão, promulgada na noite de
ontem, amplia o clima de tensão e instabilidade na região. Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, esta última até então suspensa
de todos os direitos e obrigações com o Mercosul, formalizaram um
novo bloco econômico: a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, ou Ursal, incorporando Chile, Bolívia e Cuba como países
membros.
Quem saiu perdendo nessa briga foram os Estados Unidos. Com a
formalização da Ursal, sua influência na América Latina resume-se a
Brasil e Colômbia.
No Twitter, o Presidente Morano comentou que a ‘dissolução do
Mercosul é uma benção ao povo brasileiro’. Segundo ele, o Brasil ‘não
escaparia das garras da Ursal, caso não rompesse com a perniciosa
ideologia de esquerda que assombra a América Latina’.”

Janeiro de 2021
“Após campanha turbulenta, recheada de especulações, teorias da
conspiração e um longo processo de recontagem de votos e disputas
judiciais, o candidato à reeleição, David White, foi declarado vencedor do pleito pela Suprema Corte Norte-Americana, derrotando o democrata Joseph Brydal, cuja vitória havia sido apontada como certa
pelas principais redes de televisão, quatro dias após a eleição. A reviravolta choca, mas não se trata de fato sem precedentes. Nas eleições
de 2000, a nomeação de George W. Bush se deu pelas mesmas duras e
18

Andre L Braga

tortuosas vias judiciais, derrotando nos tribunais o candidato democrata Al Gore.”

Agosto de 2021
“Mais uma potência mundial perde seu líder. O presidente russo,
Michael Kremlin, que esteve à frente do país por mais de duas décadas, foi encontrado morto na manhã de hoje, em sua residência, por
volta de uma da manhã, horário de Brasília. A causa da morte ainda
não foi divulgada.
Funcionários da residência presidencial, que tiveram acesso ao corpo e aos aposentos, relataram manchas de sangue nos lençóis e travesseiro, bem como sangue, já seco, ao redor de suas narinas e boca.
Não havia ferimentos em seu corpo. A equipe médica do Hospital Militar N. N. Burdenko deve se pronunciar no final desta segunda-feira.
O ex-Primeiro-Ministro russo, Vladmir Goeskoiev, que pediu demissão do cargo em janeiro do ano passado, foi indicado pelo Parlamento como presidente interino, até que novas eleições presidenciais
sejam convocadas, o que deve ocorrer em, no máximo, seis meses.
Goeskoiev, que já foi uma espécie de presidente de fachada, entre 2008
e 2012, quando decisões eram, de fato, tomadas por Kremlin, tem agora a difícil missão de conduzir um governo de transição. Questionado, Goeskoiev não se pronunciou sobre uma possível candidatura nas
eleições oficiais.
O presidente norte-americano postou, no Twitter, uma mensagem
de pesar ao povo russo, lamentando pela morte de Kremlin e desejando sucesso a Goeskoiev à frente do governo de transição. O presidente
interino russo é tio-avô da esposa de David White, a Primeira-Dama
Yeva White.”
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Junho de 2022
“Violência e mortes na 26ª edição da Parada LGBTQ+ de São Paulo. Atiradores, posicionados nas proximidades do Museu de Arte de
São Paulo, efetuaram disparos contra participantes do evento, que
buscaram abrigo sob o vão livre da edificação. Minutos após o cessar-fogo, dispositivos acoplados aos pilares de sustentação da icônica
obra arquitetônica, assinada por Lina Bo Bardi, foram detonados, resultando em seu colapso e vitimando cerca de 2.000 pessoas.
Três atiradores foram detidos, todos venezuelanos. Interrogados,
os suspeitos optaram pelo silêncio. A polícia identificou um dos atiradores como Juán Pablo Sanchez, Primeiro-Tenente das Forças Armadas Integradas da Ursal.
Em pronunciamento oficial, o Presidente Morano qualificou o ato
como ‘atentado ao patrimônio cultural e à soberania nacional’ e disse solidarizar-se com familiares e amigos das vítimas. Questionado
sobre o envolvimento de um oficial da Ursal, o Presidente comentou
que ‘ainda é cedo para tirar quaisquer conclusões’ e que ‘é preciso dar
tempo à polícia para que conduza suas investigações’.
No Twitter, o presidente americano, David White, declarou que,
‘Se Ursal estiver por trás desse horrível ataque ao Brasil, o exército
americano intervirá em favor de seu parceiro na América Latina’. Um
porta-voz negou envolvimento da Ursal no incidente.”

Julho de 2022
“Enquanto o Velho Mundo se separa, o Oriente Médio se une. Sob
comando político da Arábia Saudita, países do mundo árabe assinaram acordo histórico, prometendo o fim dos conflitos seculares na região, potencializados após duas guerras mundiais.
20
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Celebrado por muçulmanos, sem distinção de etnia, o acordo foi
duramente criticado pela ONU e por líderes de países como Rússia,
China, Alemanha e França. Segundo seus termos, os países signatários constituem a União dos Estados Islâmicos. Minorias religiosas
têm até 180 dias para se converterem ao islã ou deixarem a região,
sob risco de deportação.
Em sua conta no Twitter, o presidente americano classificou o
acordo como ‘traição à parceria de longa data entre Estados Unidos e
Arábia Saudita’. Posteriormente, destacou que o momento é de atenção às minorias religiosas. Disse ainda, que cabe ao governo israelense a responsabilidade pelos judeus que residem em território islâmico.
‘Devolvemos aos judeus, no passado, as terras de onde haviam sido
expulsos. É chegada a hora de Israel oferecer abrigo a seus irmãos em
risco.’ Questionado, White não descartou a possibilidade de retaliação
militar, mas disse que a prioridade agora é ‘garantir a segurança das
minorias residentes em território islâmico’.”

Agosto de 2022
“Américas em guerra. Em retaliação aos ataques a civis em São
Paulo, durante a Parada LGBTQ+, o exército americano bombardeou
bases militares da Ursal em Gran Sabana, Venezuela; Missiones e
Neuquén, Argentina; Cochabamba, Bolívia; Concón, Chile; e Camagüey, Cuba.
O serviço de inteligência norte-americano diz ter fortes evidências
de que a Ursal é responsável pelo atentado de junho passado, em retaliação às apreensões de drogas, armas, cigarros e eletrônicos, realizadas pelo exército brasileiro nas fronteiras com seus países-membros.
O exército enviou comunicado a seu contingente sobre provável
convocação, em caso de resposta das Forças Armadas da Ursal. Como
21
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reforço, tanques, armamentos, caças e soldados americanos foram
alocados à base militar de Alcântara, no Maranhão.
O Presidente Morano assinou, na noite de ontem, um decreto que
determina Estado de Sítio em todo o país. Dentre outros aspectos, estão suspensas as eleições majoritárias de outubro, até que esse decreto
seja revogado.”

Setembro de 2022
“Nem Extinction Rebellion, nem PETA, muito menos Greenpeace.
A nova ameaça a empresas e governos, no que tange ao ativismo ambiental, atende pelo enigmático nome de ‘19913’. Em função de suas
práticas, governos classificam o grupo não como ativistas, mas sim
como terroristas.
Suas atividades tiveram início em 2019, levando terror a algumas
das principais cidades brasileiras. Após 45 dias de atuação extremamente violenta, o grupo interrompeu abruptamente suas atividades.
O governo celebrou o fato, classificando-o como ‘vitória do bem contra
o mal’, segundo palavras do Presidente Morano.
A devastação desenfreada da Amazônia Brasileira e os impactos
desoladores da ação do homem sobre o clima, incluindo incêndios florestais, pandemias, regiões alagadas, derretimento do gelo polar e
elevação dos níveis dos oceanos, fizeram ressurgir o movimento, cuja
atuação se expandiu para muito além de terras brasileiras.
Durante a Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, na semana passada, centenas de manifestantes, seus rostos cobertos pela emblemática máscara de macaco, cercaram seu edifício-sede, em Turtle
Bay, aos gritos de ‘Queimem!’. Em suas mãos, tochas decorativas de
bambu e uma faixa: ‘Hoje, nossas tochas são tão falsas quanto vocês.
Nosso tempo está se esgotando. Nossa paciência também.’
22
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Em carta aberta à população, o enigmático líder do ‘19913’, Hanuman Lechie, afirmou que ‘não há mais tempo a perder’, que ‘o aquecimento global atingiu níveis irreversíveis’, e que o grupo não vê outra
opção, senão fazer ‘justiça com as próprias mãos’. Questionado sobre
o teor de suas ameaças, disse que ‘não se trata de ameaças, mas sim
de comunicado’, e que as principais lideranças globais deveriam ‘agir
rapidamente para reforçar seus esquemas de segurança pessoal, já
que não foram capazes de agir em tempo na questão ambiental’.”

Janeiro de 2023
“Violência no Réveillon. O grupo terrorista 19913 cumpriu suas
ameaças, levando o terror a políticos e empresários em diferentes
partes do mundo.
Em Sydney, na Austrália, centenas de crianças se dirigiram ao
Mort Bay Park, cerca de trinta minutos antes do início da tradicional
queima de fogos sobre a Harbour Bridge. De frente à multidão, abriram suas mochilas, expondo seu conteúdo: carcaças carbonizadas de
animais silvestres, mortos nos incêndios florestais que assolam o país.
Aos gritos de ‘Queimem!’, as crianças furaram o bloqueio policial,
tomando a ponte em toda sua extensão e levando as autoridades a
cancelarem o espetáculo. Pequenos conflitos tiveram início, em pontos isolados, até que atos de violência e vandalismo não puderam ser
contidos pela força policial. O saldo dessa violenta noite de ano novo
é desolador: corpos pelas ruas, carros incendiados, edifícios e pontos
turísticos depredados. Em comunicado oficial, o Primeiro-Ministro
australiano lamentou o ocorrido, ressaltando a covardia do grupo
terrorista ao envolver, mais uma vez, crianças em seus protestos.
Na China, crianças invadiram e depredaram a sede do Instituto de
Virologia de Wuhan. A polícia entrou em conflito com os manifestan23
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tes-mirins, revidando ao lançamento de coquetéis molotov com gás
lacrimogêneo e balas de borracha. Cinco crianças, entre dez e treze
anos, e um policial, ficaram gravemente feridos. O número de manifestantes detidos não foi divulgado. Em entrevista, a Diretora de Biossegurança do Instituto, Akami Cheng, reiterou que os manifestantes
não tiveram acesso à área que abriga cepas virais e outros materiais
biológicos que possam representar riscos à população.
Em Berlim, um grupo fortemente armado, seus rostos cobertos por
máscaras de macaco, assassinaram a líder do Partido Cristão Alemão
e Ministra do Meio Ambiente, Anne-Marie Krüeger. Foram mais de
cinquenta tiros, disparados quando a vítima chegava à sua residência.
Antes de fugirem, os terroristas estamparam no muro a tradicional
silhueta de macaco e uma mensagem: ‘Tratem o meio ambiente com
seriedade’. Anne-Marie era acusada de manipular dados estatísticos
do ministério, divulgando melhorias irreais nos níveis de emissão de
carbono. A família Krüeger é acionista de empresas de exploração e
refino de petróleo.
Nos Estados Unidos, o CEO do Facebook, Marlon Zuebach, teve sua
mansão, em Palo Alto, cercada por manifestantes usando máscaras
de macaco. Aos gritos de ‘Queimem!’, empunhavam faixas acusando-o
de promover governos populistas e de permitir a proliferação de fake
news. Protestos similares foram realizados próximo às residências dos
CEOs da Chevron, petróleo; General Motors, veículos automotores;
Lockheed Martin, armas de fogo; Boeing, desenvolvimento aeroespacial e defesa; e do Diretor Geral da Shell em Pittsburgh, Pensilvânia,
responsável pelas operações da maior fábrica de polímeros plásticos
do mundo.
No Brasil, o Réveillon teve amargo sabor de déjà vu. Em ação similar à do Halloween de 2019, um caminhão se dirigiu à Catedral de Bra-
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sília. De sua carroceria, dezenas de crianças saíram, tochas em mãos
e rostos cobertos por máscaras de macaco, aos gritos de ‘Queimem!’.
Atearam fogo nas estátuas dos evangelistas e picharam mensagem
ao Presidente da República: ‘Sua hora vai chegar. Brasília arderá em
chamas. Chega de destruir nossa floresta! Chega de poluir nosso ar!
Chega de contaminar nossos rios!’. A assessoria da Presidência não
comentou sobre o ocorrido.”

Abril de 2023
“Presidência em cheque. Em mandato estendido por força de Estado de Sítio, o Presidente Morano vê sua popularidade desmoronar.
Fiéis da Igreja Universal do Cristianismo Renovado, fundada por Morano, começaram a retirar apoio a seu líder espiritual após o incidente do Halloween de 2019, quando um pastor da igreja, da comunidade
de Fercal, liderou o ataque ao Palácio do Planalto. Incidentes como o
atentado à Catedral de Brasília, a declaração de Estado de Sítio por
duas vezes durante seu governo e a destinação de recursos à Guerra
das Américas, esvaziando fundos para saúde e segurança pública,
ampliaram os níveis de rejeição ao Governo Morano.
Fontes ligadas às presidências de Brasil e Estados Unidos afirmam
que David White e Marcelo Morano têm mantido conversas constantes sobre o futuro do país e sua relevância na América Latina. White
tem recomendado ao Presidente Morano que desenvolva um plano
nacional de transição de governo, passando a presidência a uma figura mais carismática. Tal estratégia visaria a reconquista de apoio popular, que vem migrando, ano após ano, ao líder do grupo terrorista
19913. Um dos nomes mais cotados para o cargo é o da ex-Primeira-Dama, Aline Bolsoy. Assessores de imprensa de ambos os presidentes
negaram conversas nesse sentido.”
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Setembro de 2023
“Estaríamos à beira de uma Guerra Santa Mundial? Na Europa,
a anglicana Inglaterra se separou da União Europeia. Teria sido por
questões meramente econômicas, ou teriam os anglicanos se cansado da convivência forçada com católicos, protestantes, muçulmanos e
ateus? Na Ásia, a Índia transformou seu sistema de governo em uma
teocracia hindu, expulsando de suas terras imigrantes muçulmanos.
No Oriente Médio, regiões que viviam em constante conflito, agora
convivem em paz vigiada, em bloco muçulmano controlado pela Arábia Saudita. Por fim, temos a Guerra das Américas, conflito armado
entre a católica Ursal e a evangélica nação brasileira, que conta com
apoio armamentista dos norte-americanos. Os Estados Unidos, que
já foram exemplo de Estado Laico, viram acelerar, ao longo dos dois
mandatos de White, sua conversão em nação regida pelas leis do Protestantismo.
As bases de sustentação da União dos Estados Islâmicos e da Ursal
vão muito além de interesses econômicos. O fator religião exerce papel
crucial em tais blocos. Além disso, temos os isolamentos socioculturais de Inglaterra, Índia, Brasil e suas respectivas bolhas religiosas.
Até mesmo a morte do presidente russo, e posterior eleição de Vladmir Goeskoiev, deve ser avaliada sob a ótica de uma possível Guerra
Santa Mundial. Os laços familiares entre os presidentes dos históricos
rivais, Estados Unidos e Rússia, não trouxeram o tão aguardado fortalecimento nas relações diplomáticas entre Protestantes e Ortodoxos.
A paz mundial nunca esteve tão próxima, mas o que se esconde logo
abaixo da superfície é uma tensão religiosa entre potências nucleares.
Quem ganha com isso? A China, que desenvolveu relações puramente
comerciais com o resto do mundo, sem influências religiosas. Quem
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ameaça a hegemonia chinesa no mercado internacional? A teocrática
potência nuclear da Índia, que tem investido pesado no desenvolvimento de serviços tecnológicos e que, agora, briga em pé de igualdade
com o gigante asiático por uma fatia dos mercados mundiais de hardware e software.
Teremos uma Terceira Guerra Mundial, uma guerra santa entre
potências governadas por extremistas religiosos? Difícil afirmar. Mas
é fato que estamos a apenas uma prece, uma provocação, um sacrilégio qualquer, de uma hecatombe nuclear.”

Novembro de 2023
“Quatro anos após o surgimento do grupo 19913, o país voltou a
assistir conflitos sangrentos no Halloween.
Temendo novos ataques, a Presidência determinou toque de recolher, entre oito da noite de ontem e cinco da manhã de hoje, nos grandes centros urbanos. A Polícia do Exército tomou as ruas de Brasília,
das capitais estaduais e cidades com mais de um milhão de habitantes.
A ordem do dia: atirar para matar em quem descumprisse o toque de
recolher. O resultado foi catastrófico.
Número inestimável de crianças mortas e feridas; a população nas
ruas, em resposta à violenta ação militar contra manifestantes-mirins
do grupo 19913; mais mortos, feridos e destruição pelas ruas de todo
o Brasil.
Em rede nacional, o Presidente Morano classificou a ação do exército como ‘exemplar’, e transferiu a culpa pelas mortes ao grupo 19913,
que ‘insiste em suas práticas covardes e imorais de aliciamento de menores’. Enquanto sua mensagem era transmitida em rede nacional, a
população conduzia panelaço, aos gritos de ‘Fora, Morano’.
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A ONU classificou o ‘Massacre do Halloween’ como ação criminosa
do governo contra o povo. Nas manchetes dos principais jornais do
mundo, destaque ao massacre, incluindo comparações entre o Presidente Morano e ditadores como Idi Amin, Jean-Claude Duvalier e Pol
Pot.
Em seu Twitter, o presidente americano e apoiador de Morano, David White, disse entender que ‘a culpa pela tragédia da noite passada
no Brasil é do 19913’, mas que ‘nada justifica a desastrosa abordagem
do exército contra crianças e adolescentes’. Ainda, questionou se ‘não
seria a hora de Morano passar o bastão’.
A assessoria de imprensa da Presidência não quis comentar sobre
o tuíte do presidente americano.”

“Logo após os desfiles cívicos, protestos tomaram as ruas
do

país

nesta

quarta-feira,

15

de

novembro

de

2023.

Vestindo máscaras de macaco, a população seguiu os desfiles cívicos oficiais nas principais cidades do país, incluindo a capital federal, Brasília. Apesar da tensão, os protestos seguiram dentro da
normalidade, sem quaisquer atos violentos por parte dos manifestantes, que cruzaram ruas e avenidas em silêncio, empunhando cartazes pedindo a renúncia de Morano, com destaque para
as hashtags #foramorano, #passeobastão e #somostodosbolsoy.
Apesar da abordagem não violenta, adotada pelos manifestantes
em todo o país, a Polícia Militar do Distrito Federal fez uso da força para dispersá-los. Jatos d’água, balas de borracha, spray de pimenta e bombas de gás foram utilizados contra a multidão, que
tomou a Esplanada dos Ministérios, ao término das festividades
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oficiais. Mesmo sob forte repressão militar, manifestantes mantiveram-se em absoluto silêncio, não revidando a brutalidade policial.
As imagens da repressão policial foram reproduzidas pelos telejornais de todo o mundo, postadas e repostadas nas mais diversas mídias sociais. Enquanto alguns internautas declaravam apoio
ao governo brasileiro, a mídia condenava aquilo que classificou
como uso abusivo e descabido da força pelo Presidente Morano.”

Dezembro de 2023
“Boa noite, brasileiras e brasileiros que lutam pelo bem de nossa pátria, pela retidão de nossos compatriotas e que observam e cumprem a
Palavra do Senhor, nosso Deus. Peço vossa licença para adentrar em vossos lares ou locais de trabalho nesta noite de sábado, véspera de Natal.
Celebramos, nesta data, o nascimento Dele, o Nosso Senhor Jesus
Cristo, Filho de Deus. É tempo de nascer e renascer, de renovar nossa fé em Deus e nosso amor ao próximo. É tempo de celebrar a vida.
Seguimos por este penoso caminho, cruzando o Vale da Sombra
da Morte. Neste período sombrio da história, no qual lutamos contra
o mal, representado pela ameaça comunista da Ursal e pelos covardes que se escondem em suas máscaras de macaco, temos a oportunidade ímpar de testarmos e provarmos nossa fé. Nossa nação segue forte em sua fé e jamais se ajoelhará perante o mal. Estou certo
de que vocês, brasileiras e brasileiros de bem, que são fiéis e que temem ao Senhor, não se deixaram levar pelas mentiras propagadas
pelos nossos inimigos. Juntos, seguimos lutando pelo bem do Brasil, e por um país para os homens de bem, apesar das adversidades.
Hoje falei com Deus. Abri as Escrituras Sagradas em Josué, e ele me
disse: ‘Não te mandei eu? Sê forte e corajoso; não temas, nem te espantes,
porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares.’ Quer
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prova maior de que Ele, o Senhor, nosso Deus, é conosco e nos protege de todo o mal? Suas palavras reforçaram minha missão na Terra.
No dia 1º de janeiro de 2019, tomava posse o presidente eleito, Marcus Vinícius Bolsoy. Naquele mesmo dia, Deus decidiu levá-lo aos céus, dando-me a difícil missão de conduzir um governo de transição. Hoje sei que minha missão à frente da nação
chegou ao fim. Pois meu lugar é, e sempre foi, à frente de Sua Igreja.
Em Provérbios, a Palavra nos diz: ‘Reconhece-o em todos os teus
caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.’ Pois que Ele, o Senhor,
nosso Deus, agora me traz de volta ao caminho da pregação, para que
a Igreja Universal do Cristianismo Renovado possa ser reconstruída, após incessantes ataques dos terroristas da máscara de macaco.
Esse mesmo provérbio, que me foi trazido em mãos pelo Senhor, foi entregue àquela que assumirá seu caminho, como líder
legítima da nação cristã brasileira, pois que ela sempre reconheceu os caminhos que levam ao Senhor, e jamais negou-Lhe sua fé.
Lucas disse: ‘Bem-aventurada a que crê, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor.’ No Salmo
46, em seu 5º versículo, temos que ‘Deus nela está! Não será abalada! Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã.’ Apesar de
todas as adversidades por ela enfrentadas, sua fé em Deus jamais
se abalou, porque ela Nele crê e, portanto, é uma bem-aventurada.
Brasileiras e brasileiros que lutam pelo bem de nossa pátria, pela
retidão de nossos compatriotas e que observam e cumprem a Palavra do Senhor, nosso Deus. É com a fé renovada em Deus, nosso
Senhor, que lhes anuncio: retornarei, no próximo dia 1º de janeiro,
à Igreja Universal do Cristianismo Renovado, com a missão de reconstruí-la, após anos de ataque e depredação pelas forças do mal.
Em meu lugar, como Presidente da República Cristã do Brasil, aque-
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la que conhece, como ninguém, detalhes do Plano de Governo que
levou Marcus Vinícius Bolsoy ao cargo máximo do Executivo, cargo
esse que, com sentimento de enorme tristeza, assumi após sua trágica morte. Abençoado povo brasileiro, ano novo, vida nova! É com
imenso prazer que lhes trago boas-novas! Na manhã do primeiro
dia de 2024, a faixa presidencial será entregue à Excelentíssima Senhora Aline Bolsoy, viúva de Marcus Vinícius Bolsoy, fiel e temente
a Deus. Ela é, segundo a palavra Dele próprio, a Escolhida do Senhor. Aquela que irá transformar o país e seu povo, endireitando as
veredas da nação, em nome de Deus Pai, Todo Poderoso. Amém!”

.
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PARTE 1

PELO BEM DO BRASIL

POR UM BRASIL PARA OS
HOMENS DE BEM
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A filha parca à casa
torna

M

al se via os primeiros raios de sol tomarem o céu há pouco estrelado da capital federal, e uma multidão de romeiros, vindos
de todas as partes do país, se aglomerava nas proximidades da

Catedral de Brasília. A cerimônia daquela manhã de segunda-feira seria
igual a todas as anteriores, caso o Brasil ainda fosse o mesmo. Mas não.
Definitivamente, o país deixara de ser como antes, desde que um projétil atravessou a caixa craniana do recém-empossado Presidente Marcus
Vinícius Bolsoy.
Desta vez, não houve eleição. Nenhum congressista para oficializar a
posse. A Catedral Metropolitana já não era mais símbolo de uma nação
católica; o cristianismo persistia, mas a palavra não era mais proferida
por padres celibatários, e os altares foram tomados pela Igreja Universal do Cristianismo Renovado. O prédio que abrigou o Congresso Nacional, por décadas a fio, foi esvaziado por força de decreto presidencial,
se convertendo em sede do Poder Executivo desde o fatídico Halloween
de 2019. Onde um dia esteve o Palácio do Planalto, de frente à Praça
dos Três Poderes, restava agora uma edificação em ruínas, seu entorno
demarcado com fitas plásticas listradas em amarelo e preto.
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Enquanto a imprensa internacional classificava a posse da ex-Primeira-Dama, Aline Bolsoy, como afronta ao Estado Democrático de Direito, o povo celebrava o evento com a mesma euforia que comemorara
o Penta de 2002. Aline, viúva do Presidente Bolsoy, aquela que deixou
o Brasil por discordar das medidas extremas adotadas pelo Presidente
Morano, recebia agora a faixa presidencial das mãos daquele que foi seu
guia espiritual, amigo e confidente.
O culto, celebrado pelo pastor Marcelo Morano, deu-se a portas fechadas. Nada de imprensa, nada de testemunhas. No interior da Catedral de Brasília, um enorme vazio, preenchido por apenas três pessoas:
a nova Presidente da República, o ex-Presidente e pastor Marcelo Morano, e a assessora de imprensa de Aline Bolsoy. Em um telão, posicionado no local outrora ocupado pelas estátuas dos evangelistas, fotos da
cerimônia eram projetadas em tempo real, sob aplausos da multidão
que aguardava o desfile do Rolls Royce Presidencial até o Congresso
Nacional.
Embora Morano tivesse anunciado Aline Bolsoy como nova Presidente, nenhum nome foi anunciado para o cargo de vice. Especulava-se
que Aline traria seu antigo aliado, Robério Funah, para tal função. Outros acreditavam que Aline manteria Morano como seu vice, opção essa
que desagradaria boa parte da população. Uma terceira possibilidade
seria a nomeação de alguma liderança da Igreja Universal do Cristianismo Renovado para tal função. Considerando-se que, na celebração
religiosa de posse, não havia ninguém ao lado de Aline, a segunda e
mais polêmica opção parecia ser a mais provável. A multidão, inquieta,
discutia os possíveis desfechos desse mistério guardado a sete chaves.
Era algo ao redor de onze e meia da manhã quando o Rolls Royce
Presidencial deixou a Catedral Metropolitana, em direção ao Congresso
Nacional. Nele, seu motorista e a futura Presidente, Aline Bolsoy, num
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discreto tailleur azul-claro sobre camisa branca e um par de stilettos
nude.
A multidão que acompanhava o desfile se dividia entre saudações e
questionamentos.
Quem será seu vice?
Descendo do carro, de frente à rampa do Congresso, Aline dirigiu-se
à multidão e escolheu a esmo dez crianças, todas meninas, em alusão
ao fato de ela ser a décima presidente civil após o regime militar. Na
ausência de congressistas, aquelas meninas representariam o povo na
assinatura do Termo de Posse.
No topo da rampa, duas mulheres, vestindo túnicas azul-claras e
véus brancos, seguravam em seus braços conjuntos de túnicas e véus
de mesma cor, cuidadosamente dobrados. Logo após entrarem no prédio, as meninas foram encaminhadas a um vestiário improvisado. Nada
além de um par de longos bancos de madeira atrás de biombos em fibra
de bambu e um pequeno armário metálico, sem cadeados, para que pudessem guardar seus pertences.
– Retirem suas roupas, meias e sapatos, e vistam suas túnicas e
véus. Se precisarem de ajuda com seus cabelos, que devem estar presos e cobertos pelo véu, me chamem. – Disse uma das mulheres que as
recepcionou, minutos atrás, na entrada do Congresso.
As crianças, suas vestimentas checadas, uma a uma, em cada mínimo
detalhe, foram encaminhadas ao Salão Azul do Senado Federal, onde a
equipe da TV Desbravadores aguardava o início da cerimônia de assinatura do Termo de Posse. Nenhuma outra emissora foi autorizada a
transmitir o evento. Em contrapartida à exclusividade, a Desbravadores
comprometeu-se em não registrar imagens fora dos intervalos autorizados pela assessoria de imprensa da Presidência da República.
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As transmissões se iniciaram na sala que, antes do incêndio que
consumiu o Palácio do Planalto, abrigava o gabinete da Presidência do
Senado. Atualmente, era dali que despachava a Presidência da República. O Congresso Nacional se convertera na sede de um Executivo com
poderes absolutos, e assim seguiria enquanto durasse o Estado de Sítio,
decretado por conta da Guerra das Américas.
Pelas imagens da Desbravadores, via-se Aline Bolsoy caminhando
em direção ao pastor Marcelo Morano. Após discreto abraço e um par
de beijos, recebeu dele a faixa presidencial. Um aperto de mãos, outro
abraço e então dirigiu-se ao centro da sala, tendo cinco meninas de cada
lado, formando um semicírculo ao redor daquela mesa em madeira nobre. Debruçou-se e observou, por um breve momento, o livro contendo
seu Termo de Posse. Levantou sua mão direita, levando a esquerda ao
peito.
“Amado povo brasileiro, aqui representado por estas dez meninas,
escolhidas pelo Senhor para testemunharem este momento de nossa
história. Assumo publicamente meu compromisso, com a nação e seu
povo, de manter, defender e cumprir a Constituição e a Bíblia Sagrada; observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Meu juramento
se faz na figura de vice-Presidente. Sim, brasileiras e brasileiros de
bom coração e tementes ao Senhor. Assumo, neste momento, a vice-Presidência do Brasil, visto que a Presidência desta nação não pode
pertencer a um homem ou mulher. Esta é uma nação do Senhor, e a
Ele está reservado o cargo de Presidente Eterno da República. Sou
agora, mais do que nunca, serva do Senhor, representando-O na figura de vice-Presidente de Sua nação.”
Deram então as mãos, Aline e as meninas ao seu redor, seus braços
erguidos aos céus.
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“Ó, Deus Pai que estais nos céus. Grandiosas são Vossas glórias e
bondade. Somos Suas servas, tementes ao Senhor e escolhidas para
governar esta nação, segundo Vossos mandamentos e Vossa palavra.
Ensinai-nos, ó Pai, a guiar Seu povo com generosidade, servidão, doação, coragem, dedicação e plenitude. E que assim seja. Amém.”
Fizeram o sinal da cruz, e Aline continuou seu discurso:
“Estamos aqui reunidas, onze mulheres, em nome do Senhor. Mas
foram doze, e não onze, os apóstolos do Filho de Deus. Um governo que
se pauta na Palavra, não estaria completo sem seu 12º apóstolo. Falta-nos a pedra sobre a qual se edificará este novo Brasil, um país para
as pessoas de bem. Na função de Ministro-Chefe dos Costumes, cujo
ministério consolidará as pastas da Casa Civil; Segurança Institucional; Cidadania; Mulher, Família e Direitos Humanos; e as secretarias
Geral e de Governo; tenho o prazer de anunciar aquele que será pedra
de sustentação deste governo, por conta de sua experiência e pureza
de espírito: o pastor Marcelo Morano.”
O anúncio de Morano como Super Ministro, veio como balde de água
fria nos ânimos da população. Nem mesmo os não menos controversos
anúncios de Robério Funah para o Ministério da Defesa, Justiça e Segurança Pública, tendo a Advocacia-Geral da União a ele subordinada; do
jornalista Aníbal Rhodes para o Ministério da Educação e Cultura; Cláudia Salgado no Ministério do Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária e
Abastecimento; Lígia Cunha para Economia, Infraestrutura, Desenvolvimento Regional e Relações Exteriores, tendo a Controladoria-Geral
da União e o Banco Central subordinados à sua pasta; Marco Gregório
de Souza para o Ministério de Minas e Energia, Comunicações, Ciência
e Tecnologia; João Jorge Farias como Ministro da Saúde; e, finalmente,
o carnavalesco Jorginho da Trindade, compositor e puxador de samba
da friburguense Vilage no Samba, para o Ministério do Turismo.
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