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Outros Bodes Expiatórios certamente serão apresentados à Sociedade Mineira, Nacional e
Internacional para que possam configurar uma ação talvez de cunho moral (político???) quase
imediata. Uma antiga e clássica forma de dar satisfação aos que criticam o lamentável fato ocorrido
em 25/01/2019. Afinal, isso é o mínimo que os Agressores e/ou Órgãos reguladores poderiam fazer.
Entretanto, manobras políticas, com respaldo jurídico, naturalmente amparadas por defasadas leis
deste país, garantirão a liberdade e a segurança dos referidos Bodes Expiatórios. Uma vez que a
podridão e degradação moral continuam ferindo a dignidade de seres humanos, vítimas de tantos
descasos e desrespeito à vida, por parte de pseudos poderosos, detentores de muito dinheiro ($$$).
Este é o Brasil que muitos não desejam, acredito.
O TERRORISMO – (...) esse cancro intercontinental, que há muito se alastrou, também no Brasil, a
despeito dos órgãos de segurança e do trabalho de profissionais sérios, atuando em diferentes
frentes, infelizmente está operando diuturnamente no sentido de fortalecer células e grupos
comunistas. O comunismo é irmão gêmeo do terrorismo. Segurança Pública e Segurança Nacional
são nossas garantias de ir e vir, enquanto insistimos em existir – viver.
Debater, com ou sem conhecimento de causa, a culpa de “A” & “B” não nos levarão a nenhum
lugar comum, satisfatoriamente. Certas publicações só fortalecem as Ordes do Mal e materializam
as Sombras; pois servem como uma patente a atestar as fraquezas dos bons, diante daqueles (as)
que diuturnamente semeiam misérias e destruição, sem nenhum escrúpulo, com o objetivo de
instalar e mantém o CAOS.
Brasileiros e outros cidadãos de países amigos que aqui convivem ainda não alcançaram a
magnitude de certos atos (isolados ou não); são atos bem planejados que nem sempre visam um
determinado governo ou instituição. Pois o objetivo das organizações criminosas é sempre mais
abrangente. Os agentes do mal atingem várias comunidades, estados e até mesmo o país como
um todo, simultaneamente. E sabemos que o cerne que mantém de pé a nefasta árvore de
diferentes e destrutivas associações comunistas (...) se alimenta da seiva maligna da terrível
Perversão Espiritual, sendo esta ferramenta (perversão) de cunho político destrutivo.
Protegidos que estão pelo Elmo e a Armadura de uma insana “contra evolução” que se encontra
travestida de modernidade e avanço tecnológico, esses agentes do mal manifesto se impõem, e
praticam seus atos em desfavor da Ordem Pública e o Estado Democrático de Direito, em
diferentes áreas do território. Até quando e/ou onde poderemos nos defender??? Como
venceremos esta guerra psicológica adversa??? Essa é, sem sombra de dúvida, a melhor pergunta
nesse momento.
Todavia, devemos acreditar na ainda possível vitória do Bem sobre o Mal. Cada um fazendo a sua
intransferível e inalienável parte. Enquanto nos amparamos na Esperança de viver dias melhores.
Essa continua sendo uma boa tática em prol de nossa defesa; como instrumentos que garantam a
segurança de muitos. Quer do ponto de vista espiritual como também no plano psíquico-emocional,
é importante observar os postulados inseridos nas entrelinhas.
Poderíamos tecer outros tantos comentários ou esgotar vários temas... porém, o tempo urge. A
vida sempre foi, continua sendo, e será dinâmica – além de preciosíssima, claro.
Precisamos ser, de fato, IRMÃOS. Vamos, pois, preservar a dignidade humana, nossa e de todos;
respeitando os direitos e a individualidade de quem quer que seja; enquanto defendemos os
valores e princípios essenciais. Em tela, nós temos agora uma atitude viável e praticável.
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Mister se faz que nos esforcemos a cada instante para praticar o bem com mais força e vigor. Que
avancemos, sem medo, em visíveis e invisíveis campos de batalhas. Que, enquanto valorosos
guerreiros então possamos erguer o Estandarte da Vitória, realmente digna. Contudo, não vamos
usar as armas manchadas de sangue, que são empunhadas pelos opressores. Armas essas que
continuam ferindo bilhões de inocentes – civis e militares.
Diante de todo o exposto, o teor desta matéria/artigo pode se converter em um norte apontado
pela agulha imantada da bússola da regeneração global, que funciona tanto metafisicamente
como também no plano tridimensional, diariamente.
Esses parágrafos é o que posso oferecer no momento...
Obrigado pela atenção.

Vigilantibus, non dormientibus, jura subveniunt jus!
Soberano Grande Inspetor Geral – 33º : : SCRG
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