NOVA ROMA, QUINTO IMPÉRIO, NACIONALISMO
METAFÍSICO, GIBELISMO BRASILEIRO

N

a noite de 30 de Agosto de 1883, São João Bosco profetizou que
a Nova Roma seria construída em solo brasiliano – embasado
num sonho de reconhecida inspiração divina. Crendo no mito
espiritual gestado, no sebastianismo-tropical nascente, Juscelino
Kubitschek ergueu a tecnológica capital Brasília no exato ponto em
que o santo católico previu a megalópole.
As promessas espirituais feitas a D. Afonso Henriques criaram na
corte lusitana uma crença fanática na vinda da Era de Ouro, isto
culminou numa série de decisões políticas dúbias que descambaram
na tragédia da Batalha de Alcácer-Quibir. A instabilidade nascida aí
enfraqueceu lentamente Portugal, gestando a necessidade, no longo
prazo, da mudança da capital do reino para o Novo Mundo – pela
providência divina, o Brasil é filho de D. Sebastião.
Conta-se também que durante a peleja derradeira pela expulsão dos
franceses do Rio de Janeiro, liderada por Arariboia, São Sebastião
(não confundir com o monarca-divino) foi visto de espada em punho
entre os portugueses, indígenas e mamelucos.
O Brasil foi descoberto diretamente por cavaleiros da Ordem
de Cristo, organização herdeira do ramo ibérico templário, o que
culminou na gestação de uma espiritualidade profundamente
guerreira e contemplativa no coração do povo, que em certa
medida perdura até os dias atuais. atos esparsos que, assomados,
demonstram que o Brasil detém a herança portuguesa do Quinto
Império, e que há algo metafísico e antigo neste solo e no sangue das
gentes que cá habitam.

1

O MANIFESTO DA NOVA ROMA

Não somos uma nação, mas um conjunto delas, e nosso território
detêm povos de diversas etnias, credos, ethos e raças. Como a
história já provou inúmeras vezes, dentro do aparato positivista
do Estado-Nação é impossível que tamanha riqueza cultural seja
preservada, pois este se afinca na ideia de homogeneidade, no longo
prazo chacinando os micropaíses que jazem no grande país. Não!
Este Estado-Nação caduco e importado, baseado nos ideais falhos
de “Igualdade, Liberdade e Fraternidade” que inspiraram chacinas
mundo afora nos é completamente alheio.
Acreditamos na criação de um Império, moldado por uma
aristocracia de alma dourada, e assim como nos impérios erigidos
por nossos ancestrais, laços orgânicos de suserania e vassalagem,
de aço e de alma, marcarão a união destas inúmeras gentes que
constituem um todo coeso, forte e belo.
Os gibelinos acreditavam que o Sacro-Império Romano
Germânico era uma extensão dos céus, um ponto fixo na matéria
que conectava o mundo da divindade à terra dos homens – e por
isso pelejavam bravamente em sua defesa, a custo do próprio sangue.
Semelhante deve ser a atitude em relação à Nova Roma, e todas as
decisões hão de ser tomadas em espírito legionário, inspiradas na
vinda do Quinto Império sagrado profetizado por D. Bosco, nossa
rocha alquímica, nossa autorrealização enquanto povo e indivíduos
absolutos.
A Nova Roma tropical chegará, conosco ou apesar de nós,
pois o que está escrito em palavras eternas não pode ser morto
pelo secularismo, por isso não detemos qualquer interesse em
nacionalismos e patriotismos seculares, a pátria vindoura que
pregamos é celestial.
“Brava gente brasileira!
Longe vá, temor servil
Ou ficar a pátria livre
Ou morrer pelo Brasil!”
- Excerto do Hino da Independência.
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SOMOS A NOVA DIREITA – A DIREITA DISSIDENTE

Esquerda e direita não são palavras dotadas de “essência”, no
aspecto filosófico e espiritual da coisa, destarte o termo tende a
cambiar de região a região. A origem remonta à Revolução Francesa
– os revolucionários simpatizantes da destruição do regime feudal
sentaram-se do lado esquerdo, os simpáticos à monarquia do lado
direito, contrários à deposição da ordem vigente.
Somos tradicionalistas, prezamos por aquilo que é Belo, Sagrado
e Eterno, ao mesmo tempo em que pregamos o distributivismo, a
religião, a defesa do meio-ambiente e o avanço tecnológico atrelado
à preservação da Tradição, a chama imutável que descende dos céus
e aquece o espírito de todas as coisas – inclusive a nação.
Ao contrário da esquerda, defendemos o trabalhador. Pregamos
o fim da usura, que usurpa a pátria e impede o Estado de conceder
salários dignos (a dívida pública é um exemplo), que enriquece uma
casta apátrida de sanguessugas - os globalistas que financiam a
deterioração moral da nação - aos custos dos filhos do Brasil. Também
bradamos a manutenção da religiosidade, da espiritualidade
profunda, dos mitos heróicos, ritos e fábulas que ergueram nossa
civilização. Nós defendemos verdadeiramente o proletário, não só
no campo econômico, todavia na esfera dos costumes.
Sim, somos a Nova Direita – a Direita Dissidente, de valores férreos
e atemporais, marcados na alma de todos os povos que perpassam
o Brasil, e não sentimos nada além de asco de todos os burgueses
flácidos que bradam serem de “direita.” Somos a verdadeira Direita –
a que não se corrompeu pelos valores pútridos do iluminismo.
Nosso Marx é Platão, nosso Lênin é D. Sebastião.
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A REVOLUÇÃO FRANCESA E SUAS DESGRAÇAS

No mundo arcaico, a Tradição perpassava todas as searas da
existência, do levantar ao dormir, do cear ao guerrear. Tudo, em
absoluto, possuía significado e beleza metafísica.
Antes de ir à batalha, por exemplo, um sacerdote de Marte (deus da
guerra e protetor de Roma) fincava uma lança no solo e consagrava-o à divindade. Caso algum augúrio negativo aparecesse, o ataque
era cancelado e a expansão repensada.
Não há nação sem elite, a aristocracia existe (ou deveria existir)
exatamente para garantir a saúde da civilização.
Reis e imperadores são instruídos desde a mais tenra idade ao poder,
enquanto a iconoclastia democrática só faz com que o Estado seja
controlado por quem possui capital – e o usa para esbulhar o erário
durante quatro anos, pouco se importando para com o povo.
O sangue, o valor, a honra – nada disso é relevante aos olhos da
modernidade, o ouro e a prata suplantam o sacrifício e a espada, e o
resultado é a barbárie. Não no sentido primitivo do termo, mas uma
nova forma de barbárie: disforme, imbecil e progressista.
Todavia, instintivamente (e espiritualmente) o homem sabe que há
algo de muito errado com as coisas, daí advém o sentimento nostálgico em relação a regimes que esbocem caráter militarista, hierarquia
e o mínimo de decoro e brio, pois na conjuntura contemporânea, o
mínimo já é muita coisa.
É certo que a revolta de 1789 só ocorreu porque a humanidade
corrompeu as instituições sagradas e subverteu a Ordem.
As primeiras famílias reais surgem no momento em que guerreiros
calejados, cheios de cicatrizes, pegam em armas em defesa da tribo
(a nação primordial).
4

O MANIFESTO DA NOVA ROMA

Na Baixa Idade Média, reis, condes e duques já não batalhavam
(há exceções) com vigor, mas assistiam ao combate enquanto servos
se matavam.
Que valor, afinal, detém um kshatriya que não luta? A legitimidade
do guerreiro é sua espada, nada mais - nada menos.
É impossível levar a maioria dos movimentos monarquistas
pós-modernos a sério, dentre muitas razões, porque não pregam um
retorno à Tradição, proclamando cavaleiros e reis guerreiros que
tomarão o poder de rompante, contudo versam uma desgraça parlamentarista igualmente decadente ao que existe na atualidade – presente apenas uma emulação inócua e vazia do que seria a verdadeira
Tradição.
De qualquer modo, apesar da deterioração das castas, da
predestinação divina e do clero, o que a Revolução Francesa
instaurou foi enésimas vezes pior.
O homem é iconófilo e será até que o sol engula a Terra ou as estrelas despenquem. Remova os deuses, os ritos e os mitos da vida
pública e ele erguerá novos.
A Cruz foi cambiada pelo dinheiro, Júpiter sufocado pela igualdade,
Aquiles pisoteado por uma horda de ‘digital influencers’ e atletas que
se vestem feito palhaços – e os frutos da desgraça nascida estão aí:
mães que chacinam crianças ainda no ventre, suicídio e depressão
em massa, exploração do trabalho e destruição da família.
No fundo você sabe que há algo de extremamente errado e
monstruoso em todo esse circo, é por isso que vislumbra com
admiração intuitiva aos filmes que retratam cavaleiros trucidando
dragões e fazendo juramentos sob o luar: foi para isso que o universo
o criou, para honrar os ritos eternos que ecoam entre as eras, não
se sacrificar feito um eqüino num escritório enquanto seu espírito
e seus músculos deterioram, e com que finalidade? Consumir,
consumir e consumir!
O capital não deve ser a força-motriz da tua existência - a Verdade
está gravada no teu sangue e na tua alma, é inútil resistir.
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A REVOLUÇÃO INTERNA – A PRIMEIRA REVOLUÇÃO

Não acreditamos em mudanças infra-estruturais promovidas por
gente fraca e débil. Pregamos um câmbio profundo nas estruturas que
regem a nação em todas as searas da existência, porém não detemos
interesse algum em formar uma legião de debatedores. Buscamos
os de alma desperta, os guerreiros perdidos que a modernidade
condenou ao esquecimento, os que buscam diariamente esculpir
corpo, mente e espírito rumo ao Sagrado e ao ideal do soldado
político – o homem de ação – que não aceita a condição pérfida
imposta pela destruição gradativa do mundo. Não faltam exemplos
assim na rica história da pátria brasilis: Duque de Caxias, grande
herói da Guerra do Paraguai, unificador do Brasil e patrono do
Exército Brasileiro, é um deles.
Várias falhas poderiam ser apontadas na práxis e no pensamento
marxista, essa sendo uma das maiores. A realidade nua, crua e dura
que a maioria não possui coragem e brio para apontar é: se tu não
tens capacidade de mudar a própria vida, quem és tu para querer
ditar os rumos da nação? Não é por acaso que os movimentos de
esquerda revolucionária foram infiltrados e contaminados até
os ossos pelo veneno liberal-progressista. Aqueles que outrora
bradavam a defesa do trabalhador atualmente colocam questões
risíveis e minoritárias, importadas das megalópoles do primeiro
mundo, acima da defesa deste Destarte, o desfecho da eleição de 2018
não surpreendeu ninguém que não seja completamente alienado. O
proletário brasileiro está farto da esquerda – e com razão.
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ARMAR-SE É UM DIREITO UNIVERSAL E
INALIENÁVEL

É hora de apontar o óbvio: o Brasil é um desastre no que atine
à segurança pública. 60 mil homicídios ao ano (que tiveram uma
pequena queda em 2019, provavelmente consequência de medidas
tomadas pelo presidente recente), índices altíssimos de assalto a mão
armada, roubo e afins.
Determinado partido da esquerda liberal, este que esteve no
poder durante quase duas décadas, esforçou-se herculeamente para
proteger os criminosos de todas as formas imagináveis (e algumas
inimagináveis) – e tudo, claro, com anuência e apoio do corrupto
congresso brasileiro. O exemplo mais recente foi a balbúrdia acerca
da lei que visava diminuir a maioridade penal..
A pátria brasiliana encontra-se esbulhada em uníssono por
todas as supostas “forças democráticas” vigentes, e quase todas as
instituições, salvo algumas raríssimas exceções, como certas alas
nacionalistas das Forças Armadas.
É necessário diminuir a desigualdade social? Absolutamente! Contudo, é de uma tirania colossal esperar que o trabalhador de baixa
renda, indiscutivelmente quem mais sofre nas mãos dos criminosos,
aguarde décadas para deixar de ser refém na própria morada.
Como explicitado por John L. Lott na obra “More Guns Less
Crimes”, quão maior o número de armas civis numa região, menor
a incidência de crimes violentos. Não é por acaso que Chicago e
Detroit sofreram uma verdadeira epidemia de barbárie (semelhante
ao caso brasileiro) após restringirem o armamento civil..
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NEM CAPITALISMO, NEM MARXISMO

O capitalismo é uma falha. A maior parcela das mazelas sociais,
desprezadas pelos conservadores são fruto do materialismo
capitalista, que destrói o sagrado e os valores absolutos, cambiandoos pelo prazer e o lucro. Se antes o Estado estava sob o jugo de
Deus (ou dos deuses), hoje este está a serviço do hedonismo e do
capital, única e exclusivamente – e este postulado faz com que
toda a dinâmica social funcione em virtude de gerar superávit, não
obstante quão escusos os meios ou quão contrários à Tradição.
Se dependesse do liberalismo capitalista, todas as igrejas do mundo seriam demolidas e cambiadas por churrascarias e agências
bancárias.
Não importa quão conservador ou bem intencionado um
governante ou sua ideologia sejam, no longo prazo o capitalismo
e o liberalismo corroem os valores e a saúde social. O marxismo,
semelhantemente, peca pelo materialismo. Marx apontou
corretamente alguns empecilhos dentro da dinâmica capitalista,
porém propôs uma solução igualmente pérfida.
O socialismo se presta a superar o capitalismo, em que o prazer e
o lucro são o Norte máximo, erguendo uma civilização no mesmo
escopo materialista, cujo valor basilar é uma ideia de equanimidade
embasada, também, no saciar desta forças ligadas ao desejo.
Acreditamos em modelos orgânicos embasados em formas que
coordenavam o mundo e suas finanças antes da Revolução Francesa:
o distributivismo romano-ibérico, o feudalismo, as guildas de
trabalhadores, as comunasautóctones etc.
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Inúmeras mentiras foram propagadas pelo iluminismo, portanto
tome nota que um camponês no medievo detinha uma qualidade de
vida melhor que todos nós. Afinal, pelo menos três meses anualmente
eram, por decreto, livres de trabalho – fruto de festivais culturais e
religiosos. Além disso, um servo no século XIII laborava em volta
de 1.600 horas anuais, enquanto que em 2017 a média capitalista
foi de 1.780.
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A CASTA GUERREIRA E A NOVA ARISTOCRACIA

Nós não buscamos os acadêmicos, tampouco os acomodados ou os
que nutrem ojeriza por exercícios físicos, artes marciais e atividades
semelhantes. O arquétipo ideal a nós é o do filosófo-guerreiro, o
homem de ação, o soldado político.
Nossa ideologia é inspirada em figuras como o lendário poeta
Camões, dramaturgo que pelejou em inúmeras guerras, sofreu um
naufrágio e nadou até a costa com apenas uma mão, trazendo na
outra sua magna opera “Os Lusíadas”, Luís Alves de Lima e Silva, o
Duque de Ferro, que batalhou ferozmente em nome do Brasil, suprimiu inúmeras revoltas separatistas, comandante durante a espiritual Guerra do Paraguai. Um homem de notório saber estratégico,
ímpeto guerreiro e Vontade de Poder, em termos nietzscheanos.
Cremos que na Era de Ouro vindoura, assim como no mundo
arcaico caótico que foi moldado pelos Mannerbünds e clãs
aristocráticos, a civilização verdadeira será trazida pelos que
portam espadas, não apenas livros.
Não somos ignorantes, contudo não nutrimos interesse por “pensadores” utópicos urrando idéias inócuas sem o mínimo de controle
sobre si e o próprio destino, ansiando apenas por refutar outros intelectuais igualmente enfadonhos.
Nossos ideais são absolutos, radicais e inegociáveis, destinados aos
soldados, aos lutadores, aos militares – em suma, todos os que detêm
a flama guerreira acesa na alma, e que se encontram descontentes
com a decrépita situação da pós-modernidade.
Buscamos os kshatriyas do amanhã.
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A DÍVIDA PÚBLICA, A DEFESA DO TRABALHADOR
E A REFORMA TRIBU TÁRIA

É completamente desnecessário e danoso cortar direitos
trabalhistas no Brasil, assim como propor a privatização de estatais
feito o Banco do Brasil ou de serviços essenciais – o Serviço Único
de Saúde (SUS) presta um auxílio indispensável ao trabalhador e
sua família, apesar do notório sucateamento que sofreu desde a
redemocratização.
A nação carece, antes de tudo, de cessar a sangria desatada dos
juros pagos através da nefasta dívida pública. É necessário renegociála propondo uma taxa de juros menos predatória e mais realista.
Tal postulado faria com que uma parcela enorme do PIB se tornasse
livre outra vez para investimentos, sendo possível não só a continuidade dos serviços públicos necessários ao bem estar das classes
menos favorecidas, contudo maior investimento estatal na industrialização brasileira, concedendo subsídios, empréstimos com taxas
módicas e outras medidas ao industriário nacional.
Os mais liberais urrarão que isso causará fuga de capital, todavia
é uma mentira. Quem crê que empresas estrangeiras deixarão
uma praça de mais de 200 milhões de consumidores que não são
só consumidores, mas ávidos consumistas, é tão idealista e utópico
quanto os marxistas que ainda aguardam a vinda do comunismo.
Ainda na seara econômica – a pátria carece de uma profunda e
visceral reforma tributária, que onere mais os grandes conglomerados
de banqueiros e as corporações estrangeiras, enxugando os
tributos que decaem nos micros, pequenos e médios empresários,
industriários e produtores, que são quem gesta o grosso da renda e
do emprego. É urgente e indispensável também, zerar os impostos
em cima dos itens da cesta básica.
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Sobre direitos trabalhistas – se uma indústria produz mil
geladeiras diariamente e detém vários trabalhadores em sua folha
de pagamento, nada mais justo que pague encargos trabalhistas a
todos.
Todavia, é profundamente errôneo e contrário aos preceitos civilizacionais cobrar que o pequeno produtor, o pequeno industriário e
o pequeno empresário façam o mesmo, tornando sua atividade não
lucrativa.
Qual a solução? Não diminuir nenhum direito trabalhista, mas deixar o pagamento destes encargos, dos empregados de micro, pequenas
e médias empresas, a cargo do Estado, criando um novo tributo que
recaia apenas sobre grandes empresas e, assim, com o recolhimento,
se paga todas as benesses aos funcionários sem podar o empresário.
Segundo a estatística, é o pequeno empresário quem mais
emprega no Brasil.
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A ENERGIA NUCLEAR EM DEFESA DO MEIO
AMBIENTE – O F U TURO DA NAÇÃO
(E DO MUNDO)

A Terra tem recursos finitos e o homem se expande como se
fossem infinitos, afinal esta é a lógica por trás do liberalismo e
do capitalismo. O lucro e o crescimento econômico são o Norte
absoluto de tudo.
Gostem ou não, o colapso ambiental já se avizinha. Anualmente
o nível do mar sobe devido ao derretimento das calotas polares,
dezenas de espécies novas entram na lista do risco de extinção e,
além disso, acresce o tamanho do buraco na Camada de Ozônio.
Não é possível continuar depredando o patrimônio ambiental
brasileiro para exportar commodities ao mundo – destruindo
mais florestas para plantar soja que sequer vai para o consumo
humano. Então, talvez por ironia do destino, para salvarmos o
Brasil sem permitirmos que a economia se esfarrape, é necessário
industrializarmos ele. Isto é facilmente alcançado, basta que o Estado
conceda empréstimos a juros módicos a industriários nacionais,
ao mesmo tempo em que investe em tecnologia e a concede ao
empresariado.
Assim deixaremos de exportar ferro e importar bens de consumo
para sustermos o mercado interno com nossos próprios bens de
consumo. Também é necessário manter os tributos sobre produtos
estrangeiros, já que sem sombra de dúvidas no curto prazo o produzido aqui não deterá tanta qualidade quanto o produzido lá fora,
mas a história de países feito o Japão com a Revolução Meiji ou a
Inglaterra dos Tudor esboça que é possível aperfeiçoar o nosso para,
no longo prazo, competir também a nível internacional.
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A energia nuclear entra na equação quando se nota, como já
apresentado, que os recursos finitos do planeta estão se esfacelando.
É impossível suster o padrão de qualidade de vida atual (altamente
consumista) com combustíveis fósseis e energia elétrica.
Alternativas de produção energética como as fontes eólicas e solares
devem ser promovidas, instigadas e deter subsídio estatal para serem implantadas a nível doméstico, porém são incapazes de suprir
uma indústria de ponta como a proposta por este manifesto, além
de sua fragilidade – daí a necessidade urgente da proposta nuclear,
que não só é limpa e polui efetivamente menos, como também ocupa consideravelmente menos espaço que outros meios de produção
energética.
O futuro do Brasil é nuclear!
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TERRA, TRABALHO E PÃO

A maior parte dos grandes latifúndios no Brasil, principalmente
nas regiões Norte e Nordeste, foram constituídos na base do chumbo,
com os antepassados de seus donos literalmente ceifando a vida de
terceiros para possuí-los.
É triste a situação da pauta da Reforma Agrária brasileira, afinal a
maioria acachapante dos movimentos foi instrumentalizada a favor
de políticas partidárias com fins, no mínimo, nebulosos.
Todavia, a terra, o trabalho e o pão devem tornar-se direitos inalienáveis de todo cidadão, por mais que os liberais preguem o oposto.
Há territórios ociosos de sobra na pátria brasilis, tanto na mão
dos latifundiários quanto da União, para transformar a ideia em
realidade. Para que se destruam as forças que destroem o Brasil é
necessária a criação de uma nova aristocracia, e o dever maior de
todo aristocrata é dar alimento a quem passa fome e um teto aos que
dormem ao relento.
É peremptório memorar que em Roma, ainda no período
republicano, todo soldado detinha, enquanto forma de aposentadoria,
direito a receber um pedaço de terra para cultivar com sua família
após alguns anos de serviço à pátria.
Roma, a cidade eterna, é nosso Norte, e é nela que nos inspiramos
para alicerçar as bases do Estado vindouro.
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ARQUEOF U TURISMO – TRADIÇÃO E F U TURO

Alguns tradicionalistas gestaram o mito de que a Tradição é
inimiga da tecnologia, basta uma breve análise da realidade e do
processo orgânico que erigiu civilizações mundo afora, todavia,
para perceber que a afirmação é inverossímil.
Egípcios ergueram descomunais pirâmides através de esforços tecnológicos, romanos, nossa raiz espiritual, construíram um império
colossal com aquedutos, palácios de mármore, água encanada e a
performance de cirurgias complexas em seus cidadãos – ao mesmo tempo em que cultivavam um profundo respeito aos deuses e à
Tradição.
Como esboçado pelo brilhante filósofo Guillaume Faye em
sua vasta e rica obra, a tecnologia na verdade é fruto do Espírito
Faustiano que leva o Homem a domar a realidade e a natureza no
intuito de realizar seus anseios de conquista.
É daí que parte o princípio que guia a construção da Nova Roma:
o arqueofuturismo, a junção do tradicionalismo de Julius Evola, de
matriz guerreira e inspiração legionária, e o futurismo de Marinetti,
amante das artes, do avanço científico e da velocidade.
Pregamos um futuro de conquistas espaciais ao mesmo tempo
em que acreditamos no resgate do espírito legionário e das guardas
pretorianas, de velozes trens-bala rasgando o território brasileiro
enquanto infantes são instruídos sobre os valores pregados na Lei
de Licurgo.
Na Nova Roma o futuro pertencerá ao passado e o passado será
resgatado pelo futuro.
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DISCIPLINA, HIERARQUIA E O RESGATE
DA JUVENTUDE

A juventude brasileira encontra-se afundada num mar de
degeneração cultural, nos trejeitos que é levada a cultivar, no
vestuário que traja em virtude de valores tortos com os quais é
bombardeada, no aparato musical que degusta etc.
Toda essa sub-cultura gestada em princípios consumistas e hedonistas contribui para o crescimento da criminalidade entre os jovens,
além da altíssima incidência de gravidez na adolescência, dentre
outras mazelas.
Contudo, ao contrário do que se pensa, o jovem brasileiro não é “inferior” ou dado naturalmente à degeneração, muito pelo contrário,
recai nestes vícios pela omissão do Estado brasileiro, que não carrega cultura e valores verdadeiros até as castas mais baixas, gerando
um gigantesco vácuo, imediatamente preenchido por forças nefastas
que consciente ou inconscientemente trabalham para a subversão
da juventude.
Qual a solução? Em primeiro lugar, a nação deve promover a
cultura verdadeira e fazê-la chegar até as favelas e bairros pobres
do Brasil. Saraus e concertos musicais, ensinar o jovem a tocar
instrumentos na escola, financiar a produção de películas que
instiguem valores metafísicos elevados na população etc.
Por outro lado, deve instigar valores de hierarquia, disciplina e
nacionalismo nas crianças e adolescentes do país, desde a mais tenra
idade. Um bom meio de promover isto é criando cerimônias, códigos
de conduta, símbolos e, o mais importante, recompensas ao bom
comportamento nas escolas e repreensão moral e disciplinar a quem
delinqüe.
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Além disso, o ensino de jiu-jitsu, patrimônio nacional riquíssimo
que une o caráter guerreiro e esportivo, possuidor de uma carga
filosófica profunda em si, deve ser obrigatório em todas as escolas
do Brasil.
Com as medidas citadas não só resgataremos a juventude, mas
criaremos uma próxima geração de brasileiros extremamente
centrados e de profunda altivez moral.
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CONTRA O REPUBLICANISMO

Os monarcas brasileiros cometeram diversos erros, todavia há
de se reconhecer que gostem os progressistas ou não, o Brasil foi
muito mais estável institucionalmente e detentor de um projeto
civilizacional palpável, robusto e de longo prazo, governado por
uma junta de aristocratas instruídos desde a infância ao poder, que
em toda sua fase republicana.
Isso acontece porque as elites locais na pátria brasiliana foram formadas por um processo brutal de caudilhismo guerreiro, digladiando-se incessantemente, negando todos os valores de seus adversários
sem raciocinar – e tal costume perdura até a atualidade, cristalizado.
No período imperial, o rei foi a figura da justiça onipresente, a espada pairando sobre a cabeça destas forças, as impedindo de corromperem a nação e carregá-la junto de seus imediatismos. Com a
queda da monarquia, veio junto a instabilidade eterna guiada pelo
egoísmo dessa gente.
Pouco se fala sobre, mas D. Pedro II lutou durante toda a vigência
de sua chefia de Estado contra a escravidão, sendo podado por
todos os lados pelo parlamento, ao contrário do que se pensa.
Recentemente vieram à tona alguns documentos que demonstram
que o golpe republicano instaurado por Deodoro deteve motivações
espúrias, visando parar um plano de Reforma Agrária proposto
pela princesa Isabel ao lado de Joaquim Nabuco e André Rebouças.
Não é por acaso, também, que os primeiros líderes do movimento
negro, figuras como Arlindo Veiga dos Santos, foram monarquistas.
Arlindo Veiga dos Santos este que deveria ser alçado ao patamar de
herói nacional.
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O Brasil é em sangue, raça e espírito imperial, para o desapreço
dos filhos do iluminismo. O golpe de 15 de Novembro simplesmente
removeu a família real do poder e instaurou um Frankenstein
institucional, sem qualquer conexão com o ethos das ricas gentes
brasilianas. O fruto disso é a necessidade de golpes de Estado em
cima de golpes de Estado para manter o establishment funcionando,
ditaduras seguidas de ditaduras.
Um nacionalista naturalmente detém inúmeras divergências
ideológicas para com algumas figuras dentro da atual família
imperial, afinal não faltam ordoliberais, democratas e defensores
do pensamento iluminista - em menor medida que o establishment
brasileiro, obviamente. Contudo, é necessário um retorno ao
império e ao espírito imperial.
A Nova Roma não virá através de uma república falida governada
por corruptos.
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O INTERIOR, O BRASIL PROF UNDO E
O ESPÍRITO DE CAVALARIA MEDITERRÂNEO

Nos grandes centros urbanos, as elites passaram por um profundo
processo de deterioração cultural, moral e social, instigado pela
grande mídia e o establishment político. Foram não só ensinadas
a abraçarem profundamente os ideais do progresso iluminista,
como também a odiarem suas origens ibéricas, vendo os povos do
mediterrâneo, de quem descendem, enquanto inferiores. É claro que
nada disso é acidente, o processo de tornar o Brasil, atualmente um
fazendão sem indústria, eterno subalterno de outras pátrias, é antes
de tudo um projeto político e de engenharia social – e não há forma
mais fácil de destruir um povo que o instigando a odiar suas raízes.
O processo que pregamos de reconstrução do Brasil, portanto, é
antes de tudo um processo de valorização da portugalidade, da
romanidade, do sangue mediterrâneo que flui em nossas veias, do
espírito de Camões, D. Pedro II, D. Afonso Henriques, Duque de
Caxias e José Bonifácio.
No interior do Brasil, nas cidadezinhas com menos de quatro mil
habitantes, os ideais de cavalaria trazidos à Terra de Vera Cruz pela
Ordem de Cristo ainda vivem, mantendo a espiritualidade profunda
herdeira dos templários e das profecias do Quinto Império, intocado,
nos limites do possível, pela deterioração das grandes metrópoles.
Destarte, para restaurar o Brasil é preciso, antes de tudo, fortalecer
o municipalismo e as identidades que cá existem, instigando
festivais locais e fortalecendo a cultura deste povo – posteriormente
resgatando-as até os grandes centros urbanos. Somos um povo
imperial, o centralismo positivista fruto das revoluções liberais não
nos serve.
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BOMBA ATÔMICA E SOBERANIA

Uma breve lição geopolítica – o Iraque é acusado de deter armas
de destruição em massa, Iraque invadido e nada encontrado. A Líbia
é acusada de possuir armas químicas, Líbia invadida e coisa alguma
achada.
A Síria, um país extremamente respeitoso em relação aos cristãos
assírios e um dos últimos redutos de civilização no Oriente Médio,
é acusada de perseguir “rebeldes moderados” e promover ataques
químicos, Síria em guerra e, até o momento, nenhuma prova contra
o regime vigente.
A Coréia do Norte, por outro lado, não dá a mínima às sanções
do Ocidente, vive atentando contra ele e não sofre uma ação militar
sequer.
Qual a razão? A bomba atômica! Um arsenal atômico é a chave
para uma nação alçar-se ao patamar de potência geopolítica.
Qualquer nacionalista que detenha o anseio de ver o Brasil alcançar
a soberania absoluta deve pregar até a exaustão o dharma nuclear,
só assim chegaremos ao nosso Destino Histórico.
AD VICTORIAM!

“Entre nós reviva Atenas,
Para assombro dos tiranos.
Sejamos gregos na glória,
E na virtude, romanos.”
- Trecho do Hino do Rio Grande do Sul.
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