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Um Governo Mundial da Nova Ordem

n Os Dirigentes Mundiais o
Querem
n Muitos Defendem este
Plano
n Foi Predito 2000 Anos
Atras
n Envolverá todo o Globo
“É uma grande ideia: uma nova
ordem mundial, onde diversas
nações se unem numa causa comum... Unicamente os Estado
Unidos da América do Norte tem
tanto os meios económicos
como a posição moral para
sustentá-la.” George Bush, State
of The Union Address, Los
Angeles Times, 18 de Fevereiro
de 1991.
“Sob a intrépida liderança do
Papa João Paulo II, o Estado do
Vaticano tem assumido seu legítimo lugar no mundo como uma
voz internacional! É somente
justo que este país manifeste seu
respeito pelo Vaticano, reconhecendo-o diplomaticamente
como um estado mundial.” Dan
Quayle, Appeal to the U.S.
Senate, 22 de Setembro de 1983.
“Ele (João Paulo II) insiste que
os homens não têm esperança
segura de criar um sistema
geopolítico, que possa subsistir,
a menos que seja sob a base do
Cristianismo Católico Romano.”
M. Martin, The Keys of This
Blood, pág. 492.
“Nações Unidas — Os líderes
do Conselho de Segurança das
nações estiveram reunidos em
Nova York hoje para sua primeira conferência de cúpula, prontos para colocar as Nações Unidas no centro de uma nova or-

n Como Evitar ser uma
Vitima
n Ja é Quase uma Realidade
n Seu Subito e Completo
Colapso está Predito
n Está Mesmo na Hora
n A Verdadeira Nova Ordem

tão abaixo da idade dos
quarentas, certamente viverão
sob sua autoridade e controle,
legislativo, executivo e judicial.
Naturalmente, mesmo os três rivais, e muitos outros com o tempo além deles, falam a respeito
desta nova ordem mundial, não
como algo para um futuro distante, mas como algo que está
eminente.” M. Martin, The Keys
of This Blood, págs. 15-16.
“Sonho de Ordem. Como muitas idéias revolucionárias, uma
Europa Unida não é uma nova teoria, mas restauração de algo bastante antigo. O sonho de ordem
e unidade uma vez incorporado
“Dispostos ou não, preparados ou não, todos estamos enem Roma dos Césares, seguiu vivolvidos em uma intensa e desenfreada competição global
vendo através da Idade Média
de tres poderes. Contudo, a maioria de nós não somos com(este período é corretamente depetidores. Somos os objetos dessa aposta! Porque a corrida
nominado a Idade Escura) não soé para definir quem estabelecerá o primeiro sistema de gomente na Igreja Católica Romaverno mundial que jamais existiu na sociedade das nações...
na, mas em todo o (chamado)
A luta é intensa, porque, agora que já começou, não há
Santo Império Romano.” Time
como detê-la ou revogá-la.” Malachi Martin, The Keys of This
Magazine, 6 de Outubro de 1961.
“O que tem sido forjado sob o
Blood, pág. 15.
Tratado de Roma no Mercado
dem mundial e forjar uma política do, desde que foi fundada como Comum Europeu, é uma nova
comum sobre um acordo de paz e organização mundial no ano de burocracia extremamente unida,
controle de armas...
1945.” Birmingham News, 31 de bem centralizada, firmemente
“A reunião das 15 nações que Janeiro de 1992.
dirigida, rigidamente controlada,
compõem o Conselho de Seguran“Aqueles entre nós que temos a qual está obviamente tratando
ça assinala a primeira vez que os menos de setenta anos de idade de restaurar na Europa a estrutupaíses membros deste corpo, o veremos pelo menos instalada ra económica do Santo Império
mais importante da ONU, se aestrutura básica do novo Romano.” Christian Science
reunem em seu nível mais eleva governomundial. Aqueles que es- Monitor, 1962. ❏
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