SINAIS DOS TEMPOS: MAIS UMA LEI ATACA A FAMÍLIA
“Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque Eu vos digo que seus
anjos no Céu contemplam sem cessar a face de Meu Pai que está nos Céus.”
(Mt. 18, 10)
Mais uma vez cumpre-se uma nova etapa na implantação da cartilha illuminati/
ONU/ Nova Ordem Mundial: a “educação” (alienação controlada) das futuras gerações
(massas atéias - alienadas e conduzidas por uma mídia pagã - disformes, despidas de
princípios, moral cristã e discernimento) pelo Estado. E os infelizes que ignoram isso,
do alto da sua desinformação, orgulho, arrogância e prepotência, continuam a duvidar e
a debochar... O que podemos fazer mais do que alertar?
As profecias verdadeiras seguem o seu rumo até seu desfecho final: um governo
único mundial; uma moeda única e digital (o chip na mão); uma religião única (o
ecumenismo) e um “líder único” (ditador mundial), o anticristo... Quem viver, com
certeza, verá... E se não acreditar e não se preparar, muitíssimo lamentará... Quem sabe
até eternamente...
A seguir, leia o texto sobre mais um atentado desfechado pelo próprio Estado
(subserviente à cartilha) contra a família e os autênticos valores cristãos; e observe a
conceituação do autor (um professor): loucura...

Colo de mãe é melhor
Professor Carlos Ramalhete
O sistema escolar brasileiro está falido. É uma máquina de produção de analfabetos
funcionais, onde é mais freqüente deseducar-se que aprender.
Uma boa definição de loucura é repetir a mesma ação esperando resultados diferentes.
Esta é, todavia, a especialidade de nossos governantes.
O ensino brasileiro estava muito ruim. Aumentaram o ano letivo, passando de 180
para 200 dias. Ficou péssimo. A nova solução, como sempre, é mais do mesmo! As
crianças agora serão arrancadas por lei dos braços da mãe na tenra idade de quatro
aninhos, para serem jogadas nos depósitos de crianças que hoje passam por escolas,
onde aprenderão a escrever errado, inserir receita de miojo na prova e mesmo assim
passar de ano até se ver em uma faculdade, ainda analfabetas funcionais.
Diz-se que o Estado finge que paga, o professor finge que leciona e os alunos fingem
que aprendem. Já é péssimo que isso seja, em grande medida, verdade. Há professores
heróicos, que fazem do magistério um sacerdócio. Mas não são nem poderiam ser a
maioria, e raros são os que mantêm o entusiasmo, ano após ano, perdendo a saúde,
sem remuneração condigna, sujeitos a alunos cada vez menos educados, logo menos
capazes de aprender... Ou de se comportar em sala.
E a solução proposta para os alunos que não passam de ano é que sejam passados –
pois outra coisa não é a tal “progressão continuada” senão uma obrigação de aprovar

o analfabeto e empurrá-lo para a série seguinte, em que evidentemente aprenderá
ainda menos por não ter aprendido o que deveria ter vindo antes, a base para a
próxima matéria.
O sistema escolar brasileiro está falido. É uma máquina de produção de analfabetos
funcionais, onde é mais freqüente deseducar-se que aprender – aliás, o Bonde das
Maravilhas, último horror do funk carioca, surgiu numa escola...
E essa triste palhaçada agora há de começar aos quatro anos de idade!
Quando meus filhos eram pequenos, algumas vezes perguntaram à mulher da minha
vida em que creche eles estariam. A resposta era sempre a mesma: “Creche?! Eles têm
Mãe!” Dava até para ouvir o “M” maiúsculo. A indignação dela é compreensível: a
educação da criança compete primordialmente à mãe e ao pai. Em alguns casos –
como quando a mãe se vê forçada a trabalhar fora ainda na primeira infância dos
filhos –, é necessário que uma criança seja posta em uma “escolinha” antes de
aprender a ler, mas é sempre um sacrifício. Melhor seria se estivesse com a mãe, e o
ideal seria que estivesse com a mãe e o pai.
Mais valeria fechar o MEC e oferecer bolsas para os mais pobres em escolas
particulares. Em vez disso, vão é arrancar as criancinhas de quatro anos do colo da
mãe. Loucura.
Fonte: jornal Gazeta do Povo.

“Por que também não julgais por vós mesmos o que é justo? (Lc. 12, 57)
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