A GUERRA em 2014?
3ª PARTE

É Preciso Fazer-se a Consagração da
RÚSSIA! JÁ!!!
Texto compilado pelos Investigadores do Centro de Fátima

O que fará a Rússia nas próximas semanas e nos próximos meses? Continuará
ela comprometida ainda com o seu programa, anunciado há um século, de ganhar o
Mundo inteiro para a Revolução Comunista? Irá o Ocidente provocar a Rússia, fazendoa recomeçar as conquistas militares em prol da sua própria segurança nacional, entrando
numa escalada crescente desde a crise actual até se chegar a um conflito armado entre
os E.U.A. e a Rússia por causa da Crimeia e da Ucrânia? Só o tempo o dirá.
No entanto, já sabemos qual será o rumo da Rússia a longo prazo, e sabemos
também o que o futuro reserva a todas as nações do Mundo. Sem se considerarem todos
os indícios (verdadeiros ou falsos) de decência e piedade do Presidente Pútin, a vocação
da Rússia no plano de Deus foi-nos explicada por Nossa Senhora de Fátima; e nada – à
excepção da Consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, pelo Santo Padre
e todos os Bispos Católicos do Mundo – poderá mudar esse rumo.
Quando se atender ao pedido da Consagração da Rússia, feito por Nossa Senhora
em Fátima, Ela converterá milagrosamente a Rússia. Até esse dia, porém, a Rússia
continuará no seu papel, designado por Deus, de ser o “instrumento de castigo do Céu
para todo o Mundo (pelos seus pecados), a menos que obtenhamos de Deus a conversão
dessa pobre Nação.” A Rússia continuará a espalhar os seus erros pelo Mundo,
promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre
terá muito que sofrer. Isto é o que o futuro mais imediato nos reserva, a não ser que
rapidamente obtenhamos o cumprimento do pedido de Nossa Senhora para se fazer a
Consagração da Rússia!
Na actualidade, o Mundo encontra-se catapultado impotentemente em direcção a
cenários verdadeiramente infernais de derramamento de sangue, caos e desespero, que
provavelmente não serão assim tão catastróficos, se os compararmos com os horrores da
tirania global a que eles conduzem. Ninguém pode afirmar que tudo isto não seja uma
consequência lógica dos pecados sem par do Mundo do nosso tempo; que trágico será,
porém, sofrer o Mundo estes justos castigos, quando eles poderiam tão facilmente ter
sido evitados! Nossa Senhora de Fátima mostrou-nos como impedir os desastres
internacionais que impendem sobre nós e que agora vemos converterem-se em
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realidade, e também como evitar a perda de tantas almas, que acompanhará
infalivelmente tais convulsões.

Quando é que o Papa Compreenderá Isto?
Quando será o Papa finalmente movido a obedecer ao mandato do Céu para se
fazer a Consagração da Rússia? Não pode haver, da parte do Papa, nenhum outro apelo
significativo ou eficaz para se obter a paz mundial, enquanto ele se recusar a seguir o
caminho que lhe foi traçado por Nosso Senhor, por intermédio de Nossa Senhora de
Fátima. O Papa deve ordenar aos Bispos Católicos de todo o Mundo que se unam a ele
numa Consagração pública e explícita da Rússia – unicamente da Rússia – ao
Imaculado Coração de Maria.

A 26 de Abril de 2014, o Papa Francisco teve uma reunião com Arseniy Yatsenyuk, o novo
Primeiro-Ministro Ucraniano, e garantiu-lhe que faria tudo o que estivesse ao seu alcance
para levar a paz à Ucrânia. Mas a Consagração da Rússia ao Imaculado Coração de
Maria – tal como foi ordenada por Deus por intermédio de Nossa Senhora de Fátima – é o
único meio de levar a paz ao Mundo, e está ao alcance do Papa! Só o Papa pode pedir aos
Bispos Católicos do Mundo que se unam a ele para se fazer a Consagração. Fará
realmente o Papa aquilo que diz, obedecendo ao mandato vindo do Céu? Haverá um
número suficiente de Católicos que abrace as devoções de reparação ao Imaculado
Coração de Maria, tal como foram pedidas por Nossa Senhora, a tempo de mover o Santo
Padre, levando-o a impedir o domínio completo dos cataclismos que já estão a
desencadear-se sobre o Mundo, por causa dos seus pecados? As nossas vidas e
possivelmente as nossas almas dependem da resposta a estas perguntas.

Na sua mensagem do Domingo de Páscoa, o Papa Francisco instou à
comunidade internacional para que “impedisse a violência” na Ucrânia – palavras essas
que não podem ter tido a intenção de zombar de Nossa Senhora de Fátima, apesar de ser
ele mesmo, o Papa, a pessoa que tem a chave para aceder ao único meio de levar a paz
ao Mundo. Provavelmente, o Papa Francisco está numa total ignorância sobre a ordem
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solene de Nossa Senhora de que se faça a Consagração da Rússia. Quando, a 26 de
Abril, o Primeiro-Ministro Ucraniano Arseniy Yatsenyuk se reuniu com o Papa,
pedindo-lhe apoio para resolver esta situação explosiva, ambos os Chefes de Estado
pareciam estar numa competição verbal para ver quem diria as palavras mais absurdas
sobre a realidade da nossa situação.
Numa troca de presentes, o Sr. Yatsenyuk ofereceu ao Papa Francisco uma foto
da Praça da Independência, em Kiev, dizendo: “-Foi aqui que os Ucranianos lutaram
pela sua liberdade e pelos seus direitos. Milhões de pessoas!” Em resposta, o Papa
ofereceu uma caneta ao Primeiro-Ministro e disse-lhe: “-Espero que esta caneta assine
um acordo de paz!” Terminado o encontro, o Papa Francisco afirmou, pondo a mão
sobre o coração: “-Vou fazer todo o possível” pela paz.
Quem dera que Yatsenyuk ou um dos Bispos presentes – ou alguém, nem que
fosse uma mosca pousada na parede! – tivesse tido a sensatez de gritar:
“-Santo Padre, olhe que a Consagração da Rússia está ao seu
alcance! Só a sua obediência pessoal ao mandato do Céu poderá deter
este desastre.”

Até a EWTN e a NCR Já Compreenderam!
Até o National Catholic Register, da EWTN, já compreendeu! Num
surpreendente artigo postado num blog a 16 de Abril, o jornalista Patrick Archbold ousa
penetrar o verniz da Linha do Partido do Cardeal Bertone e dizer a verdade, simples e
completa, sobre aquela ‘Consagração-que-não-se-fez da Rússia’. Num breve exercício
de puro palavreado da Linha do Partido, declarou que a Irmã Lúcia comprovara a
“aceitação” pelo Céu da consagração do Mundo de João Paulo II, feita em 1984 – e que,
consequentemente, a Consagração da Rússia pedida por Nossa Senhora, fora, desse
modo, realizada. Mas Archbold prossegue, observando que ainda não vimos os efeitos
prometidos dessa alegada Consagração.
Descartando a possibilidade de ter Deus decidido conceder esses efeitos de um
modo e num prazo tais que não pudessem ser significativamente relacionados com a
‘Consagração’, Archbold conclui que se deverá repetir a Consagração, e desta vez do
modo especificado por Nossa Senhora – nomeando a Rússia como objecto explícito da
Consagração, e requerendo a participação de todos os Bispos Católicos do Mundo!
Archbold cita mesmo Nossa Senhora:
Se atenderem a Meus pedidos, a Rússia converter-se-á e terão
paz; se não, espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e
perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados; o Santo Padre terá
muito que sofrer; várias nações serão aniquiladas. Por fim, o Meu
Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-Me-á a Rússia,
que se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz.
Um pouco mais adiante, continua Archbold:
“Mais uma vez, é uma Rússia militarista e agressiva que domina
os noticiários. Aquele país, sob a ditadura e o punho de um rufia, ameaça
de novo os seus vizinhos com a aniquilação.
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“Sendo nós Católicos, como deveremos responder? Devemos
rezar, evidentemente! Mas há algo mais que podemos fazer. Esse país tem
uma grande necessidade de conversão (assim como a maior parte dos
países do Mundo); e, embora tenha sido concedida mais liberdade à Igreja
Ortodoxa na Rússia pós-Soviética, o Povo está longe da conversão. A
taxa de abortos, na Rússia e nos países da antiga União Soviética, é a
mais alta do Mundo. Embora a Igreja Ortodoxa tenha feito alguns
avanços junto do Povo da Rússia, o seu alcance é ainda muito limitado; e
mesmo na melhor das interpretações, a falta de comunhão com a Santa Sé
representa um problema grave para o Povo Russo.
“Por causa da Rússia, as almas perecem, o Mundo está ameaçado
com a guerra, e muitas nações continuam a ser aniquiladas.
“É preciso mais alguma coisa: que a Rússia seja,
imprescindivelmente, consagrada ao Imaculado Coração de Maria. A
Rússia é um país com grande necessidade do auxílio da Nossa Mãe
Santíssima.
“Mas calma! Calma aí, meu caro! Olha que a Consagração da
Rússia já foi plenamente feita em 1984! Ou serás tu daqueles que negam a
Mensagem de Fátima?
“-Não! Eu não duvido, nem por um segundo, da veracidade da
Irmã Lúcia, nem de pessoa alguma envolvida na discussão de que a
consagração de 1984 foi ‘aceite pelo Céu’. Sobre isso não tenho qualquer
dúvida. Eu teria de ser cego para não ver com que rapidez, depois dessa
consagração, a ameaça representada pela União Soviética se ia
dissipando, à medida que o ‘monstro comunista’ se desintegrava. Que a
consagração foi aceite pelo Céu e foi eficaz, está fora de toda e qualquer
dúvida razoável.
“No entanto, é preciso admitir que, embora a desintegração da
União Soviética tenha sido um milagre, não parece cumprir, por si só e a
longo prazo, todas as promessas feitas por Nossa Senhora. Acredito que
nenhuma pessoa razoável pode apresentar argumentos persuasivos em
como o Imaculado Coração de Maria triunfou no Mundo nos últimos 30
anos! Parece-me mesmo que o Mundo se tem precipitado, tolamente, na
direcção oposta.
Embora a Igreja Ortodoxa tenha tido, até certo ponto, liberdade de
acção na Rússia, este país – com a mais alta taxa de abortos no Mundo, e
com uma população em que 22% são ateus declarados e menos de 10%
assistem à Santa Missa apenas uma vez por mês – dificilmente apresenta
uma conversão significativa, mesmo que se deixe completamente à
margem o prolongado cisma da Igreja Russa.
“Além disso, e enquanto os erros da Rússia do Século XX se
continuam a espalhar pelo Mundo inteiro, é impossível argumentar que as
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últimas décadas, cheias de guerras e de decadência, possam interpretar-se,
de algum modo que seja, como ‘um período de paz concedido ao Mundo’.
“Consequentemente, se se acredita na Mensagem de Fátima e nas
promessas de Nossa Senhora, deve concluir-se que, 30 anos depois da
consagração do Mundo ao Imaculado Coração de Maria, essas promessas
não se cumpriram. Isto permite-nos considerar duas possibilidades: a
primeira, que Maria Santíssima ainda cumprirá as Suas promessas, mas
de um modo tão afastado da consagração de 1984 que não serão vistas
como a sua consequência evidente; ou que – o que eu acho razoável supor
– por muito eficaz que tenha sido a consagração de 1984 (e foi-o,
obviamente), não era aquela a Consagração que, a longo prazo, seria a
causa do cumprimento das promessas de Nossa Senhora. …
“Que a Rússia tem de ser consagrada ao Imaculado Coração de
Maria e que precisa dessa Consagração, parece tão claro como a luz do
dia. Mesmo sem considerar a opinião que se tenha no que diz respeito a
Fátima e à Consagração de 1984, a Rússia e o Mundo inteiro precisam da
protecção de Nossa Senhora. Haverá alguma razão para se argumentar
que a Rússia não deve ser consagrada de novo ao Imaculado Coração de
Maria? Essas consagrações costumam ser renovadas regularmente. E, se
esta Consagração vier a acontecer, porque não fazê-la referindo a Rússia
pelo seu nome, e publicamente em união com os Bispos do Mundo
inteiro?
“-É chegado o momento. A Rússia e o Mundo inteiro precisam
desta Consagração.”37

O aviso da Beata Elena Aiello!
A Beata Irmã Elena Aiello – tal como a Beata Jacinta Marto – recebia revelações
de Nossa Senhora sobre os terríveis castigos que parecem agora impender sobre o
Mundo; além disso, ela via-os a acontecerem, em visões proféticas:

A Beata Elena Aiello (1865-1961), que
recebeu os estigmas de Jesus, fundou
uma ordem religiosa dedicada à Paixão
de Jesus Cristo. Todas as Sextas-Feiras
Santas, desde 1923 até à sua morte, ela
padecia com Nosso Senhor na Sua
Paixão, e sangrava profusamente, em
particular da coroa de espinhos.
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“[S]e o povo... não se voltar para Deus e tiver um comportamento
verdadeiramente cristão, virá outra guerra terrível, desde o Leste até ao
Oeste. Com os seus exércitos secretos, a Rússia fará guerra à América e
invadirá a Europa.
“O Rio Reno transbordará de cadáveres e de sangue. A Itália
também será abalada por uma grande revolução e o Papa sofrerá
terrivelmente,”38
“A Rússia fará guerra contra todas as nações da Europa, em
especial a Itália, e içará a sua bandeira no topo da cúpula de São Pedro. A
Itália será severamente posta à prova por uma grande revolução, e Roma
será purificada pelo sangue devido aos seus muitos pecados,
especialmente os da impureza”. O rebanho está prestes a dispersar-se, e o
Papa sofrerá muito.”39
“-Oh, que visão mais horrível que eu vejo! Que grande revolução
está a acontecer em Roma! Estão a entrar no Vaticano. O Papa está
sozinho; está a rezar. Estão a agarrar o Papa. Levam-no à força. Atiramno ao chão. Estão a amarrá-lo. -Oh, meu Deus! -Oh, meu Deus! Estão a
dar-lhe pontapés. -Oh, que cena mais horrível! -Oh, que barbaridade!40
Devemos intensificar agora todo o nosso empenhamento no tempo que nos resta,
antes que ocorram mais guerras e perseguições futuras. Devemos fazer tudo o que
estiver ao nosso alcance para, com as nossas orações e sacrifícios, suplicar ao Céu para
que se faça a Consagração da Rússia e se revelem as palavras de Nossa Senhora no
Terceiro Segredo. Mesmo a esta hora tardia, Nossa Senhora pode livrar-nos dos flagelos
da guerra e da escravidão de um regime mundial satânico. Ela pode livrar-nos por meio
da nossa fidelidade às devoções ao Imaculado Coração de Maria, que a Senhora pediu
em Fátima – os nossos Terços diários, sacrifícios constantes, e uma fervorosa
Comunhão de reparação no Primeiro Sábado de cada mês.
E continua a revelação de Nossa Senhora à Irmã Elena, a 22 de Agosto de 1960:
“Difunde a devoção ao Meu Imaculado Coração, a fim de que
muitas almas sejam vencidas pelo Meu Amor e muitos pecadores
voltem ao Meu Coração Maternal. Não tenhas medo, porque Eu
acompanharei com a Minha protecção maternal os Meus fiéis, e todos
aqueles que aceitarem os Meus avisos urgentes; e eles – especialmente
pela recitação do Meu Terço – serão salvos.

NOTAS:
1. Disponível em
http://www.youtube.com/watch?v=Y1rbX_QEoEo&list=PLkU2iRDqusfkWVVgm1hZ
ml_5qIbXqjFL5 15 de Agosto de 2013.

2. Áudio da entrevista intitulada “The Eternal War, Part I: God’s Rule Overturned”;
http://www.triumphcommunications.net/mmartin.html. Poderá ouvir-se em
http://defeatmodernism.com/defeatmodernism/russia
6
http://www.fatima.org/port/crusader/cr109/cr109p60.pdf

3. Cf. Stephen Grey, “Ukraine to Seek International Help to Trace Yanukovich Accounts,
Assets”, Reuters, 26 de Fevereiro de 2014;
http://uk.reuters.com/article/2014/02/26/ukraine-crisiscorruptionidUKL6N0LV3H420140226

4. Patrick J. Buchanan, “Will Mobocracy Triumph in Ukraine?”, 4 de Fevereiro de 2014;
http://buchanan.org/blog/will-mobocracy-triumph-ukraine-6218

5. Paul Craig Roberts, “Washington-Orchestrated Protests Are Destabilizing Ukraine,” 12
de Fevereiro de 2014; http://www.paulcraigroberts.org/2014/02/12/washingtonorchestrated-protestsdestabilizing-ukraine/

6. Pete Papaherakles, “Gyorgy Schwartz: The Man Behind the Mess in Ukraine,”
American Free Press, 7 de Abril de 2014, p. 18.

7. “Regime Change in Kiev – Victoria Nuland Admits: US Has Invested $5 Billion In The
Development of Ukrainian ‘Democratic Institutions,’” World News Daily, 9 de
Fevereiro de 2014; http://www.informationclearinghouse.info/article37599.htm

8. Finian Cunningham, “Washington’s Cloned Female Warmongers,” Information
Clearing House, 9 de Fevereiro de 2014;
http://www.informationclearinghouse.info/article37599.htm

9. Noticiado por Paul Craig Roberts, in “U.S. and EU Are Paying Ukrainian Rioters and
Protesters,” 17 de Fevereiro de 2014; http://www.paulcraigroberts.org/2014/02/17/useupaying-ukrainian-rioters-protesters-paulcraig-roberts/. Ver também a entrevista, a 26
de Abril de 2014, feita ao candidato Ucraniano Oleg Zarjow na agência televisiva russa
RIA Novisti (http://de.ria.ru/post_soviet space/20140426/268364944.html ) – que
confirma que tem continuado a haver pagamentos do Ocidente, para além do tempo das
manifestações na Praça da Independência. Zarjow, que foi atacado e agredido em Kiev,
Odessa e Nikolajev, disse aos jornalistas que se fazem pagamentos que vão de 15.000
hryven (mais ou menos 1.000 euros) até ao triplo desse valor – oferecido mensalmente a
criminosos para assaltarem políticos – que não têm a aprovação do actual governo
revolucionário e neo-Nazi.

10. Informação de IBTimes e citada no artigo da Wikipedia “2014 Ukrainian Revolution”;
Cf. Dana Ford, “Leaked Call Raises Questions about Who Was Behind Sniper Attacks
in Ukraine,” CNN World, 6 de Março de 2014;
http://www.cnn.com/2014/03/05/world/europe/ukraine-leaked-audiorecording/ e
http://www.reuters.com/article/2014/03/05/us-estonia-euukraineidUSBREA2423O20140305. A Dr. Olga Bogomolets, a médica que informou Paet do
programa dos tiradores furtivos, afirmou, numa entrevista da CNN a 20 de Fevereiro:
“[O] que eles fazem é incrível. É anti-humano.” Noutra ocasião, testemunhou: “Houve
15 pessoas assassinadas no primeiro dia pelos tiradores furtivos. Houve mais de 40 no
dia a seguir; e 12 delas morreram nos meus braços.”

11. Hennadiy Moskal, entrevista de Dzerkalo Tyzhnia (“O Espelho Semanal”), a 6 de
Março de 2014. Veja-se esse artigo no idioma original:
http://wayback.archive.org/web/20140325105756/http://gazeta.zn.ua/internal/gennadiymoskalodnovremenno-snaypery-poluchili-otvlasti-ukazanie-rasstrelivat-netolkoprotestuyuschih-no-i-milicionerov-_.html Cf. Artigo de Mike Eckel da Associated
Press, “Kiev Snipers: Who Was Behind Them?” Christian Science Monitor, 8 de Março
7
http://www.fatima.org/port/crusader/cr109/cr109p60.pdf

de 2014, http://www.csmonitor.com/World/Security-Watch/2014/0308/Kiev-snipersWho-was-behind-them.

12. Paul Craig Roberts, “Democracy Murdered by Protest – Ukraine Falls to Intrigue and
Violence,” 23 de Fevereiro de 2014;
http://www.paulcraigroberts.org/2014/02/23/democracy-murdered-protest-ukrainefallsintrigue-violence/

13. Cf. Max Blumenthal, “Is the U.S. Backing Neo-Nazis in Ukraine?”, 25 de Fevereiro de
2014; http://www.informationclearinghouse.info/article37752.htm

14. “Ukraine Crisis: Crimea Leader Appeals to Putin for Help,”in BBC News, 1 de Março
de 2014; http://www.bbc.com/news/worldeurope-26397323

15. Cf. “Timeline of the 2014 Crimean Crisis,” Wikipedia;
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_2014_Crimean_crisis#March_19

16. Conferência de imprensa a 22 de Abril de 2014, noticiada em The Telegraph, “Ukraine
crisis: Russia must ‘stop talking and start acting’, says Biden”;
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/10780051/Ukraine-crisisRussia-must-stop-talking-and-startacting-says-Biden.html

17. Paul Craig Roberts, “U.S. and EU Are Paying Ukrainian Rioters and Protesters,” 17 de
Fevereiro de 2014; http://www.paulcraigroberts.org/2014/02/17/us-eupaying-ukrainianrioters-protesters-paulcraig-roberts/.

18. Patrick J. Buchanan, “NATO Expansion: A Dangerous Folly,” 8 de Julho de 1997;
http://buchanan.org/blog/pjb-nato-expansion-a-dangerousfolly-376

19. O Senador John McCain advoga a favor da inclusão imediata da Ucrânia, e quarenta
Congressistas também escreveram a instar o Secretario de Estado John Kerry a incluir a
Geórgia na NATO. Outras vozes clamam pela inclusão também da Moldávia, e a favor
de uma mobilização de tropas e aviões americanos na Polónia e nos Estados Bálticos,
em resposta ao facto de a Rússia ter tomado posse da Crimeia.

20. Cf. Jason Ditz, “Obama Wants More NATO Troops in Eastern Europe,” 26 de Março
de 2014; http://news.antiwar.com/2014/03/26/obama-wants-morenato-troops-in-easterneurope/

21. Paul Craig Roberts, “Pushing Toward The Final War,” 28 de Março de 2014;
http://www.paulcraigroberts.org/2014/03/28/pushing-toward-final-war-paulcraigroberts/

22. Cf. Reuters, “Russia can turn U.S. to radioactive ash: Kremlin-backed journalist,” 16 de
Março de 2014; http://www.reuters.com/article/2014/03/16/usukraine-crisis-russiakiselyovidUSBREA2F0XF20140316

23. Secretário de Estado John Kerry, “Remarks at Munich Security Conference”, 1 de
Fevereiro de 2014; http://www.state.gov/secretary/remarks/2014/02/221134.htm

24. Patrick J. Buchanan, “Ukraine’s Crisis, Not Ours,” 21 de Fevereiro de 2014;
http://buchanan.org/blog/ukraines-crisis-6254
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25. Paul Craig Roberts, “The Crisis in Ukraine,” 25 de Fevereiro de 2014;
http://www.paulcraigroberts.org/2014/02/25/crisis-ukraine-paul-craig-roberts/

26. Cf. “Obama Lashes out at Russia over Crimea During Brussels Speech,” RT, 26 de
Março de 2014; http://rt.com/usa/obama-brussels-nato-crimea-469/

27. Paul Craig Roberts, “Pushing Toward The Final War,” 28 de Março de 2014;
http://www.paulcraigroberts.org/2014/03/28/pushing-toward-final-war-paulcraigroberts/

28. “Spell Out the Consequences for Russia’s Invasion of Ukraine,” The Washington Post,
2 de Março de 2014;
http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost/doc/1503373775.html?FMT=FT&FMTS=
ABS:FT&date=Mar+2%2C+2014&author=&desc=Spell+out+the+consequences+for+
Russia%27s+invasion+of+Ukraine+%28Posted+2014-0302+00%3A37%3A49%29&free=1

29. Patrick J. Buchanan, “Tune Out the War Party!”, 4 de Março de 2014;
http://buchanan.org/blog/tune-war-party-6267

30. Cf. Peter Koenig, “Russia Announces Decoupling Trade From Dollar,” World News
Daily, 8 de Abril de 2014; http://www.informationclearinghouse.info/article38165.htm

31. Paul Craig Roberts, “Is the US or the World Coming to an End? – It Will Be One or the
Other,” 9 de Abril de 2014; http://www.paulcraigroberts.org/2014/04/09/us-worldcoming-endpaul-craig-roberts/ e “Obama Issues Threats to Russia and NATO,” 6 de
Abril de 2014; http://www.paulcraigroberts.org/2014/04/06/obama-issues-threatsrussia-nato-paul-craig-roberts/

32. “I’m sure people view me as a war monger…” (Tenho a certeza de que as pessoas me
vêem como um provocador de guerras) – entrevista ao Presidente George W. Bush, a 15
de Janeiro de 2008, feita pela Apresentadora televisiva Terry Moran em Riyadh, Arábia
Saudita; noticiado em The Huffington Post;
http://www.huffingtonpost.com/2008/01/15/bush-im-sure-people-view-_n_81627.html.
Ficou demonstrado que o Presidente Bush tinha um especial interesse calculado em
buscar pretextos para a guerra, quando o Coronel Lawrence Wilkerson, redactor dos
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