A GUERRA NA UCRÂNIA
Agora que a guerra na Ucrânia está a acabar, quero tecer as alternativas reais e
objectivas que se colocavam para dialogar, mediar e solucionar o conflito surgido
entre a Ucrânia e a Rússia.
Para tornar mais simples a visualização das opções que se deparavam, construí a
TABELA DA GUERRA NA UCRÂNIA, PDF, para mais facilmente se poderem
avaliar as hipotéticas alternativas para a solução do diferendo.
Antes, no entanto, só quero traçar um pequeno resumo sobre a Rússia e
Ucrânia, bem como o perfil dos 2 líderes em questão, Putin e Zelenski.
Rússia vs
Ucrânia

Putin vs
Zelenski

Opções
possíveis

Resultados
Finais

Conclusões
Finais

Medidas a
tomar

▲

RÚSSIA

UCRÂNIA

Área - 17.098.246 km2 (28 vezes
maior que a Ucrânia)

Área - 603,628 km2 (28 vezes mais
pequena que a Rússia)

População - 145.478.097

População - 41.167.336 (35% da
Rússia)

Capital - Moscovo (12.000.000)

Capital - Kiev (3.000.000)

Exército - Um dos mais poderosos
exércitos do planeta. É uma Potência
nuclear com o maior arsenal do
mundo.

Exército - Um exército convencional. Já
foi a 3ª potência nuclear mundial, mas
entregou à Rússia todo o seu arsenal
atómico, depois de assinar o Protocolo
de Lisboa.

Em 2021, tinha cerca de 1.000.000 de
soldados no activo e 2 a 20.000.000 na
Reserva.

Em 2021, tinha 196.600 soldados no
activo e 900.000 na Reserva.

Língua - Russo e outros dialectos
menores

Língua - Ucraniano, mas a maioria fala
fluentemente o Russo.

Religião dominante - Ortodoxa
Russa

Religião dominante - Ortodoxa Russa
(25,4%) e Ortodoxa Ucraniana (58,3%)

Principais conflitos armados em que
entrou:

Principais conflitos armados em que
entrou:

- Segunda Guerra mundial, como
- Primeira e Segunda Guerra mundial.
aliada do ocidente e em que foram
derrotados os nazis alemães.
- Derrotaram os exércitos invasores de
Napoleão,
- Derrotaram os Otomanos nos Balcãs
- Inúmeras guerras locais que apoiou
contra o Islão, nomeadamente na
Síria.
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PUTIN

ZELENSKI

Idade - 70 anos

Idade - 44 anos

Religião - Cristão Ortodoxo Russo

Religião - Judeu

Formação - Direito. Ex agente KGB e
político a maior parte da sua vida. Fala
Russo e alemão. Manifestou-se contra
o comunismo, em que afirmou ser um
caminho para um beco sem saída.

Formação - Direito. Nunca chegou a
exercer. Seguiu a carreira de
comediante.

Postos de comando:

Postos de comando:

- Tenente coronel do KGB
- Vice-prefeito de São Petersburgo
- Director do Serviço Federal de
Segurança KGB
- 7º Primeiro-Ministro da Rússia
- 11º Primeiro-Ministro da Rússia
- 2º Presidente da Rússia
- 4º Presidente da Rússia desde 2012 à
actualidade

Chefiou a equipe de actores cómicos na
televisão ucraniana, em que
desempenhou o papel cómico de
presidente.

Anos no comando da Rússia - 22
anos. Um dos homens mais
poderosos e mais experientes da
política internacional do planeta

Anos no comando da Ucrânia - 3 anos
como testa de ferro à frente da Ucrânia
e marionete de quem está acima dele.
Com boas razões Putin o apelidou de
palhaço.

O seu principal meio de campanha
eleitoral foi nas redes sociais,
nomeadamente o Instagram.
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TABELA DA GUERRA NA UCRÂNIA
Para o Conflito de interesses entre a Rússia e a Ucrânia, havia 2
OPÇÕES possíveis a seguir
OPÇÃO NACIONALISTA DA
INDEPENDÊNCIA

OPÇÃO CRISTÃ DO DIÁLOGO
PARA A PAZ

Liderada por um actor cómico da
televisão, inculto e sem preparação, eleito
presidente e pau mandado do anticristo

Se fosse liderada por um
Presidente Católico, inteligente e
culto

Probabilidades de vitória numa guerra
contra a Rússia - 0%

Probabilidades de vitória numa
guerra contra a Ucrânia - 100%

As razões e os Erros da Ucrânia

As razões da Rússia

● Evitar a deposição do presidente
Zelenski.

● Deposição do palhaço eleito
presidente, para permitir a eleição
de um presidente digno desse
nome.

● Manutenção do domínio despótico do
regime de Kiev sobre o Donbass, contra a
vontade maioritária dos seus povos.
Os objectivos do anticristo
Criar a guerra, o caos, o medo e a
insegurança mundiais, para preparar a
sua manifestação e o tenebroso reinado
do anticristo.

Os Erros e as Tácticas sujas da
Ucrânia

● Libertação dos povos do Donbass
do domínio ditatorial do regime de
Kiev.
Os objectivos de Jesus e da Sua
Igreja
A PAZ, para preparar a
humanidade para os Novos Céus e
Nova Terra.

O desenrolar dos Tratados
de Paz

Acções

Consequências

Acções

Consequências

1º Passo
Resistência em
nome de uma
estúpida
Independência
Nacional, contrária
à Doutrina
Católica.

1ª Consequência
Invasão da Ucrânia
pelas tropas Russas
e início de uma
guerra sangrenta.
Neste conflito a ONU
não serviu a Paz,
mas sim a guerra
desejada pelo
anticristo.

1º Passo
Definição de que
a Paz supera
todos os
interesses
económicos das
nações.

1ª Consequência
Clarificação de
que a Paz é o
maior bem entre
as nações.

2º Passo
Início da
resistência
inglória contra a
força bruta da
Rússia.

2ª Consequência
Entrada musculada
das tropas russas
em território
Ucraniano

2º Passo
Início das
Negociações de
Paz pela ONU e
mediação do
Papa, envidando
todos os
esforços para
evitar a guerra,
tal como manda
o Evangelho em
Lucas 14, 31-32

2ª Consequência
Delineamento de
um Acordo de
Paz e Libertação
da Crimeia e do
Donbass,
através da
mediação do
Vaticano e da
ONU.
Deus quer um só
rebanho e um só
pastor. João
10,16
Sentados à
mesma mesa, os
povos sentir-seão irmanados
nos mesmos
objectivos - A
Paz e Concórdia.

3º Passo
Desactivação de
maternidades,
hospitais, creches
e prédios
habitacionais.
Ocupação destes
espaços, não
militares, para
protecção das
tropas ucranianas,
para servirem de
escudos para as
suas tropas.

3ª Consequência
Para se proteger
cobardemente,
mandou ocupar
locais civis, que
foram bombardeados
pela Rússia, e que
posteriormente lhe
serviram para acusar
a Rússia de ataques
a alvos civis.

3º Passo
Assinatura de
um Tratado de
Paz entre a
Rússia e a
Ucrânia.

3ª Consequência
Afastamento das
trevas da guerra
e da discórdia, e
ganho da
consciência da
superioridade da
cooperação
mundial.

4º Passo
Início da
desinformação
sobre o desenrolar
da guerra, para a
lavagem cerebral
dos europeus.

4ª Consequência
Construção da
opinião pública
favorável a Zelenski
e contra Putin.

5º Passo
Pedido de adesão
imediata da
Ucrânia à União
Europeia.

5ª Consequência
Provocação à
Rússia, provocando
entraves às
negociações de Paz.

6º Passo

6ª Consequência

Pedidos de
armamento aos
países europeus.

Provocação à
Rússia, provocando
um prolongar da
guerra e do
morticínio de ambos
os lados dos
contendores.

7º Passo
Fuga de
refugiados de
guerra para os
países da Europa.

7ª Consequência
Clara prova de que
os ucranianos se
arrependeram de
terem elegido um
fantoche para
presidente, e por
isso abandonaramno e tiveram de fugir
de uma guerra que
não queriam.
Com os refugiados, a
guerra, e as suas
desgraças, foram
levadas para outros
países da Europa,
criando o caos e o
descontentamento
generalizado tão
desejado pelo
anticristo.

8º Passo
Uso massivo uso
das redes sociais
e da televisão,
onde o Zelenski se
sente à vontade,
para vencer a
guerra nos medias
e ganhar vantagem
na guerra
mediática.
9º Passo
Adopção de um
avatar ou imagem
de campanha, de
guerreiro, de Tshirt de mangas
curtas, para
impressionar tolos
e agradar ao
anticristo e seus
correligionários.
Para um cómico, a
sua imagem é
tudo.

8ª Consequência
Criação de vantagem
na opinião
generalizada dos
europeus, com base
numa campanha
repleta de falsidades
e mentiras, que mais
cedo ou mais tarde
acabará por ser
desmascarada.
9ª Consequência
Favorecer a sua
imagem de rebelde
coitado e vítima,
contra a imagem
austera e
presidencialista de
Putin.

10º Passo
Orquestração de
discursos aos
dirigentes mundiais
via internet, com o
conluio das
maçonarias
nacionais.

10ª Consequência
Tentativa de
Convocação de
apoio e para a
guerra de outros
países, para
derrubar quem o
queria destituir do
cargo de presidente O Putin.

11º Passo
Constantes
acusações de a
Rússia estar a
cometer crimes de
guerra contra civis.

11ª Consequência
Provocação
constante contra
Putin, com base em
mentiras, e em
contraste com as
actuações dos
americanos no
Japão, Vietname e
Iraque, em que
arrasaram cidades
inteiras, com vítimas
maioritariamente
civis.

12º Passo
Recurso a vídeos
preparados e
difundidos
meticulosamente,
com cenas de
mulheres e
crianças a
chorarem, com o
propósito de
influenciar a
opinião pública
europeia e
mundial.
13º Passo
Forçar os países
ocidentais a impor
sanções
económicas à
Rússia, é a forma
de combate da
Ucrânia de atacar,
não Putin, mas
sim, a população
civil Russa.

12ª Consequência
Provocar a revolta
imerecida contra
Putin e o apelo à sua
condenação e
destituição. Mas
rezem os ucranianos
para que isso não
aconteça, pois o que
viria depois dele,
teria uma mão bem
mais pesada e
dolorosa para a
Ucrânia.
13ª Consequência
Em bloco, os países
controlados pela
maçonaria europeia
e mundial, acusam
Putin de cometer
crimes de guerra, por
atingir alvos civis.
Mas com as sanções
económicas
internacionais
impostas contra a
Rússia pela
comunidade
internacional, quem
é atingido é o povo

Russo e não Putin.
Ou seja, 2 pesos e 2
medidas, que
comprovam o
cinismo e a falsidade
do sinistro complot
contra Putin, só
beneficiando a
estratégia anticrística
de prolongar a
guerra.
14º Passo
14ª Consequência
O recurso massivo Visa provocar
de jornalistas
simpatia para com
mulheres na
Zelenski nas redes
informação da
sociais e na
guerra da Ucrânia, população em geral,
mascarando-as de mas consiste em si,
soldados e com as num verdadeiro
cores do Zelenski. crime, que é o de
Mais uma completa usar mulheres na
palhaçada, do
frente da guerra,
presidente cómico como carne para
da Ucrânia, a
canhão. Uma
liderar a
cobardia, uma
comunidade
hipocrisia e uma
internacional.
vergonha.
Acções

Consequências

Acções

Consequências

GUERRA

MORTE

PAZ

VIDA
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Resultados Finais da
Opção Nacionalista

Resultados Finais da
Opção Diálogo para Paz

● Uma Ucrânia destruída a todos os
níveis.

● Uma Ucrânia forte e produtiva.

● Milhares de mortes de ambos os
povos.

● Zero mortes.

● Milhares de famílias enlutadas por
perda dos seus entes queridos.

● Toda a população feliz e íntegra.

● Milhares de milhões de Euros de
prejuízo.

● Poupança de milhares de milhões
de Euros gastos com a guerra.

● Anos pela frente de sacrifícios para
reconstrução do país.
● Um presidente fantoche no poder
que levou à desgraça todo um país e
de todo um povo.

● Destituição do Zelenski e eleições
de um novo presidente ucraniano
digno desse nome.

● Perda da Crimeia, que na verdade
já tinha ocorrido na prática 4 anos
atrás.
● Perda do Donbass, que na verdade
já tinha ocorrido na prática.

● Povos da Crimeia do Donbass
felizes por terem adquirido a sua
independência e pertencerem à
esfera de influência da sua bem
amada mãe Rússia.
● Utilização de milhares de milhões
de Euros em acções humanitárias e
desenvolvimento dos países mais
pobres e necessitados.

● Enriquecimento da indústria do
armamento e escoamento de
armamento velho e obsoleto
empregue na guerra.

Fica bem claro que a OPÇÃO CRISTÃ DO DIÁLOGO PARA A PAZ
teria sido a melhor Opção e a que devia ter sido seguida!
▲
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CONCLUSÕES FINAIS
● 1 - Putin agiu em defesa dos povos pró-Rússia que habitavam na Crimeia e
no Donbass e que vinham sendo atacados e bombardeados há 8 anos
consecutivos, com para cima de 14.000 mortos, devidos aos ataques das tropas
do regime de Kiev. Devia, no entanto, ter esgotado as vias do Diálogo, o que não
fez, o que é criticável.

● 2 - Se o Zelenski se tem rendido no primeiro dia da invasão da Rússia, que a
levou a cabo para libertar os povos oprimidos do Donbass, tinham-se evitado
milhares de mortes e a destruição da Ucrânia. Tinha sido a atitude correcta de
um presidente responsável e amigo do seu povo. Afinal, o que é mais valioso? A
vida do homem ou o seu nacionalismo exacerbado e imbecil?

● 3 - O Zelenski, e o seu chefe, quiseram levar os horrores da guerra a
todos os países da Europa, com a sua política de pedidos constantes e
ignomínios de ajudas de apoio diplomático e de armamento a toda a Europa e
EUA. Os pedidos e fornecimentos de armamento só prolongaram a guerra e
fizeram aumentar o número de mortos e a destruição do país.

● 4 - Se há algum verdadeiro culpado neste conflito, não pode haver dúvidas
quanto à verdadeiramente criminosa política belicista de Zelenski, que só serviu
os desígnios do anticristo e do inferno - trazer a morte e destruição ao
mundo, tal como a Virgem Maria advertiu o mundo em 25 de Março de 2020.

● 5 - Zelenski agiu egoísta e exclusivamente em defesa do seu cargo de
presidente fantoche, para o qual nunca esteve preparado nem para ele tinha
qualificações.

● 6 - Esta guerra serviu os interesses do anticristo, para causar o caos, o
descontentamento e a insegurança mundiais. É aqui que se encontram as
causas do bombardeamento sistemático dos canais de televisão, para
construírem uma imagem de que os ucranianos são umas vítimas e de que o
Putin é um demónio e criminoso de guerra. Na verdade, é bem o contrário, pois o
Putin é um Cristão Ortodoxo, e o Zelenski é um judeu, cabalista e maçon.

● 7 - O apoio massivo e o endeusamento em torno de Zelenski é em tudo
semelhante e prefigurativo do apoio de que o anticristo receberá da comunidade
internacional, depois do dia da sua manifestação ao mundo como o líder e
salvador da sociedade contemporânea. Só os Verdadeiros Católicos fiéis à Igreja
de Cristo conseguirão vislumbrar a armadilha e a farsa mortal desse filho do
diabo.

● 8 - Esta guerra serviu os interesses da poderosa indústria do armamento,
com o bilionário escoamento dos seus produtos letais.

● 9 - Putin tem tido uma enorme paciência e mão leve nesta guerra, pois
tinha armamento e capacidade para arrasar a Ucrânia de uma ponta à outra
numa semana. Não o fez, não pela resistência das tropas de Kiev, mas sim para
dar tempo à rendição de Zelenski. O exército Russo tem se limitado a passear
pela Ucrânia por onde bem tem entendido.

● 10 - Se a guerra ainda não terminou, é porque Putin tem esperado
pacientemente pela concretização do único objectivo que lhe falta atingir - a
deposição ou auto-demissão de Zelenski. Os outros 2 objectivos já estão
atingidos: a posse da Crimeia e a independência das Repúblicas do Donbass.

● 11 - Não se deve acreditar no que os meios de comunicação transmitem
massivamente na televisão, pois são mentiras e falsidades, ao serviço dos
detentores do poder económico e ideológico deste mundo, e servem
exclusivamente os seus interesses e os do príncipe deste mundo - o diabo!

● 12 - A única Arma a utilizar para alcançar a Paz deve ser a Oração do Terço
e o Diálogo, como pedido insistentemente pela Virgem Maria, nossa Mãe e
Rainha do Universo, nas Suas Aparições. Infelizmente, esta Arma poderosa é
praticamente ignorada pela maioria esmagadora da população. Ainda hoje ouvi o
nosso presidente da relespública, falando sobre a necessidade de reforçar as
forças armadas de meios, pois “estamos a viver num mundo novo”. Oh senhor
presidente. Que sinistro engano. “Estamos é a viver num mundo velho, cada
vez mais podre, decadente e corrupto.” Em vez de reforçar as forças
armadas, devíamos era acabar com elas, e reforçar as forças de protecção civil e
policiais, pois aí é que se encontram os maiores danos causados ao nosso povo.
Precisamos é de protecção para a sociedade civil, dos bandidos que andam por
aí à solta. Do exterior, que eu saiba, não nos vem nenhum perigo ou ataque
desde que acabou a guerra colonial, e antes dela, 320 anos para trás. Estou
certo ou errado?

● 13 - Os maus matar-se-ão entre si, mas os que se mantiverem fiéis a Deus
até o fim, serão protegidos e recompensados com Novos Céus e Nova Terra.

● 14 - Por fim o Imaculado Coração de Maria Triunfará, tal como prometido
na 3ª Aparição de Fátima e constante do texto do 2º Segredo.
▲
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MEDIDAS A TOMAR
● 1 - Destituição do presidente fantoche Zelenski e marcação de eleições
presidenciais, para o povo da Ucrânia ter nova possibilidade de eleger um
presidente digno desse nome. Em 2019, 3 anos atrás, o povo ucraniano errou
redondamente ao eleger um cómico para seu presidente, por ingenuidade e
ignorância. Mas agora, depois dele ter levado a Ucrânia para esta sangrenta
guerra de sua inteira responsabilidade, talvez tenha aprendido a lição,
infelizmente por um preço tão elevado, e que tanto derramamento de sangue e
sofrimento provocou.

● 2 - Implementação de nova forma de funcionamento da ONU, em que as
grandes decisões, sobre conflitos entre membros, passarão a ser tomadas pela
Assembleia Geral da ONU.

● 3 - Expulsão da ONU das nações que não acatem as decisões da
Assembleia Geral. Só assim, ficando isoladas, serão obrigadas a se submeter às
decisões maioritárias do resto do mundo.

● 4 - Dissolução do Conselho de Segurança da ONU, que não serviu os
interesses da Paz Mundial.

● 5 - Capacidade de veto pelo Papa, das decisões da Assembleia Geral, que
passará, assim, a ser o grande juiz em matéria de Paz mundial. No que diz
respeito a homens, só no Papa podemos confiar, pois é o representante de
Deus na Terra!

▲
João Bianchi
sD

