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NOVA ERA - O PREPARO DO MUNDO PARA O REINADO DO ANTI-CRISTO
INTRODUÇÃO
Ao iniciarmos este estudo faz-se necessário termos o entendimento sobre a matéria em título. Não são poucos os leigos no
assunto. Muitos cristãos e não cristãos teem-se envolvido nesse movimento sem ao menos terem a noção do que fazem. Ora como
divulgadores da NOVA ERA pela fixação dos seus símbolos nos vidros dos carros ou pelo uso de camisetas com seus desenhos
representativos diversos, ora pela propagação dos ideais do movimento. A NOVA ERA está aí e isso é necessário, este movimento
vai crescer, e isso também é necessário, todavia ai daqueles que consciente ou inconscientemente se envolvam nele.
Mas, afinal, O QUE SIGNIFICA NOVA ERA? A NOVA ERA é um movimento de âmbito mundial que procura criar
um novo estado de coisas visando uma unificação política, econômica e religiosa entre todas as pessoas. É a substituição da época
de peixes (símbolo do cristianismo) pela de aquário (que representa a substituição dos princípios cristãos por outros). A promessa do
movimento é a paz e segurança que redunde na felicidade para o homem.
A partir de agora vamos determino-nos na análise e apresentação do movimento em estudo através de cinco interrogações
que seguem:
Î 1. O POR QUÊ DO MOVIMNTO NOVA ERA?
Î 2. COMO IDENTIFICAR O MOVIMENTO NOVA ERA?
Î 3. COMO É A INSTITUÇÃO GOVERNAMENTAL DA NOVA ERA?
Î 4. QUAIS SÃO OS OBJETIVOS DA NOVA ERA?
Î 5. QUAIS SÃO OS MÉTODOS PARA ALCANÇAR TAIS OBJETIVOS?
Passemos a tentar responder de forma clara e satisfatória a cada uma das indagações acima.
1. O POR QUÊ DO MOVIMENTO NOVA ERA?
O FATOR POLÍTICO - A decepção dos povos com os sistemas políticos vigentes ou já experimentados tem causado um
anseio por justiça, paz e segurança que leva os homens a desejarem algo novo. O Ocidente com sua democracia tem gerado
corrupção, fraudes, inflação e desgoverno. O Oriente tem visto o sepultamento do regime comunista causador de um vazio muito
profundo na alma do povo, além do desabastecimento e empobrecimento geral da população. Aliado ao fracasso dos regimes
políticos em geral soma-se a decadência moral da classe política constituída na sua maioria por pessoas corruptas, arrogantes,
presunçosas, amantes de si mesmas dispostas a qualquer ato à fim de conseguirem algum lucro em benefício próprio sempre em
detrimento do povo que representam nas instituições governamentais.
Os homens do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul do mundo conhecido estão com sede de justiça, paz e segurança. O
Movimento NOVA ERA traz em seu bojo de promessas exatamente isso: A Paz e Segurança almejada sob a égede (proteção) de um
novo sistema mundial.
Usam como símbolo ilustrativo desse pensamento o processo de metamorfose pelo qual passa a lagarta até chegar ao seu
estado final de borboleta.
No livro "Sementes Para Uma Nova Era" de Pierre Weil, na página 134, surge a seguinte ilustração:

A borboleta e sua metamorfose como símbolo da NOVA ERA.
Segundo o autor, a largarta representa o estado atual neste mundo, ou até recentemente, quando a lagarta passou ao casulo,
que representa um processo de morte e transformação. A borboleta seria a manifestação da nova consciência na terra, ou seja, a
NOVA ERA.
Acreditam os adeptos da NOVA ERA que todos os valores morais, espirituais, sociais, políticos e econômicos precisam
morrer para darem lugar ao algo completamente novo.
O FATOR RELIGIOSO - Existe no mundo cêrca de uma centena de religiões diferentes, que por sua vez possuem
centenas de facções religiosas oriundas de divisões internas. Isso reflete o ensino como qual os homens tem procurado satisfazer
uma sede espiritual. Todas essas religiões, com exceção do cristianismo, são criações demoníacas para confundir o caminho do
homem para Deus. O cristianismo oriundo dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo tem sido desprezado por causa das heresias,
ocasionadas pelos "acréscimos" e "descréscimos", em seu teor, pelos escândalos, frieza e falta de testemunho dos cristãos. Todos
esses fatores geraram um profundo vácuo religioso no mundo produzindo no homem um anseio por "algo novo" que venha lhe
satisfazer os anseios da alma e é exatamente isso que o Movimento NOVA ERA se propõe à realizar.
O FATOR BÍBLICO - É necessário que surja o Movimento NOVA ERA como preparação do mundo, dando um pano de
fundo ao surgimento do anti-cristo, cuja manifestação será marcada conforme II Tessalonicenses 2:2-12 por:
Î Um tempo de apostasia;
Î Adoração do anti-cristo;
Î Realização de sinais e maravilhas pelo anti-cristo;
Î Um tempo de preparo da terra em secreto;
Î Um retardamento do tempo do início do governo do anti-cristo;
Î Um governo do anti-cristo curto e destruído.
O PRINCÍPIO DO MOVIMENTO NOVA ERA pode ser marcado e 1875, quando a russa Helena Petrovna Blavastsky
obteve comunicações com "Mestres Cósmicos" que lhe informaram sobre a necessidade da implantação de uma nova ordem de
coisas em âmbito mundial baseadas num determinado PLANO cujos símbolos, detalhes e objetivos finais lhe foram anunciados
pelos referidos mestres. Durante 100 anos o PLANO deveria ser fôro de conhecimento, apenas de pessoas "iluminadas" e depois
então gradativamente ser divulgado de forma aberta.
Uma das principais divulgadoras do Movimento é ALICE BAILEY, fundadora da Cia Publicadora Lúcifer (Lucis Trust Confiança em Lúcifer) - Ela é médium espírita.
Vejamos à seguir a declaração de um grande líder da NOVA ERA à uma jornalista após um Congresso sobre o assunto em
Bruxelas: "Em breve vamos estabelecer um feriado bancário internacional, onde todas as instituções financeiras irão fechar, e então
iremos submeter as pessoas a uma iniciação onde eles poderão optar entre receber ou não o número 666. Essa será uma iniciação
Luciferiana. E as pessoas que receberem o número na testa ou na mão, receberão um crédito para movimentar.
Em 1982, Benjamin Kremer, que se diz precursor do cristo da NOVA ERA, mandou publicar em jornais e revistas de todo
o mundo uma matéria sobre o título: "O CRISTO ESTÁ AQUI AGORA"; anunciando paz e a vinda de Cristo, esse "CRISTO" não
veio, e ele declarou que o mundo não estava preparado porque havia muito ódio e separação entre os homens, principalmente por
parte dos cristãos.
2. COMO IDENTIFICAR O MOVIMENTO NOVA ERA?
A fim de tentar facilitar o nosso trabalho na identificação das marcas da NOVA ERA analizaremos sua LINGUAGEM,
seus SÍMBOLOS e seus ADEPTOS.
A LINGUAGEM da NOVA ERA tem se espalhado pelas conversas públicas incentivadas pelo ditar do comportamento da
Linguagem pelos apresentadores de programas de rádio, televisão, colunistas de jornais, leitores do tarô, jogadores de búzios,
cartomantes, artistas, políticos e pessoas de destaque nas mais diversas áreas de atuação humana.
As tres palavras mais populares do Movimento (as mais usadas) são: COSMOS, ENERGIA e HOLÍSTICO; depois temos
centenas de expressões, frases e palavras que se encarregam de divulgar a NOVA ERA, veremos à seguir algumas delas.
Î SERES CÓSMICOS - Antepassados que pela reencarnação evoluiram e tornaram-se mestres da sabedoria. Habitam no Cosmos.
Î A GRANDE MENTE UNIVERSAL - Cognome dado a Lúcifer.
Î SCHAMBALÁ - O reino onde Lúcifer habita.

Î MAITREIA - O cristo da Nova Era.
Î AVATAR DE SÍNTESE - Entidade espiritual que leva os homens a adoração do anti-cristo.
Î NOVO GRUPO DE SERVIDORES DO MUNDO - Homens disseminadores do plano que infiltram suas doutrinas no mundo.
Atualmente mais de 1/2 bilhão de pessoas no mundo infiltradas em todas as religiões existentes. Esses servidores estão dividos em
dois grupos: os INSTRUÍDOS e os ASPIRANTES, sendo que os primeiros recebem ordens diretamente do cosmos e do Maitreia e
os outros são propagadores do plano, na maioria inconscientemente.
Î FAMÍLIA GLOBAL - A transformação das sociedades do mundo numa única família (quebra das fronteiras entre as nações).
Î HOLÍSTICO - O homem integrado ao cosmos.
Î MÃE TERRA - A terra como deusa.
Î NAVE TERRA - A terra como uma pequena parte do cosmos.
Î ENERGIA CÓSMICA EM VOCÊ - Os seres do cosmos irradiando as suas energias aos seres humanos.
Î VOCÊ ESTÁ EM PAZ CONSIGO MESMO - Convencer ao homem da responsabilidade de usufruir de paz por si mesmo.
Î ESTRELA DE CINCO PONTAS - O contato de Lúcifer com os homens.
Î OLHO NO MEIO DA TESTA - Representa a terceira visão, significa a iniciação luciferiana - A Visão da NOVA ERA.
A SIMBOLOGIA do Movimento NOVA ERA é bastante representativa e usa símbolos criados para representar o
movimento e outros (a maioria) já existentes como forma mais popular de representar suas doutrinas. Cabe aqui duas considerações.
A primeira é a de que um símbolo por si só sem ser reconhecido pela cultura local como representativo de algo tem pouca expressão,
importa então conhecer quem usa o símbolo e qual a intenção ao usá-lo. A segunda consideração é a de que mesmo que usando
inconscientemente determinado símbolo, sem que haja intenção de divulgação da NOVA ERA, no caso, se o símbolo for
reconhecido oficialmente pela cultura como indentificador de um determinado movimento, o seu usário fica comprometido. Por
exemplo: A CRUZ é símbolo oficial do cristianismo, alguém que use uma camiseta com o desenho da cruz será reconhecido pela
sociedade como um cristão.
SÍMBOLOS DA NOVA ERA:
O ARCO-IRIS - Significa a
ponte de ligação da alma
humana com as forças do
Cosmos e com o próprio Lúcifer.

pudor e virgindade.

FITA ENTRELAÇADA União infinita, perfeita e
incontestável com as forças do
Cosmos.

URANO - Comunhão do
homem com o Cosmos, as forças
cósmicas e a grande mente
universal.

YIN YANG - Equilíbrio das
forças postivas e negativas do
Cosmos dentro do homem.

NETUNO - Mudança da fé e
dos valores universais e a
destruição das instituições
(nações e famílias).

UNICÓRNIO - Absoluta
liberdade de opção sexual.

PLUTÃO - O novo nascimento
do planeta. Uma irmandade
universal.

CRUZ DE NERO verdadeira paz sem Cristo.

CRUZ ANSATA - Desprezo ao
A

como a Pentagrama com cabeça
ESTRELA
DE
CINCOde bode. O reino de Lúcifer e o
PONTAS - Também conhecidohomem deificado.

energia do Cosmos.
SUÁSTICA - Símbolo da sorte
ocultista. Existe vários tipos.

CRUZ DE CARAVACA - Essa
é outra variação da cruz.

CRUZ DA ÂNCORA Simboliza
a
segurança,
esperança,
constância
e
fidelidade da Nova Era.

ROSA CRUZ - O homem com
braços estendidos para receber a
luz maior.

A MANCHA LOUCA - Diz
que o sangue de Jesus é vulgar e
sem valor.

A MÃO BOBA - "Suspender
frouxamente", ficar totalmente a
vontade para fazer os desejos da
carne.

OLHO DE SATANÁS Satanás chorando porque não
alcançou todos os homens.

A ESTRELA E A LUA - A
capacidade inerente do homem
para autotransportar-se em
viagens através do cosmos.

ANARQUIA - O estado de
coisas que o Diabo gosta.

CASAL TRANSPESSOAL - O
fim do casamento, o estado
como responsável pela educação
dos filhos e a implantação do
aborto como forma de prevenção
do crescimento populacional.

O CHIFRE DO MALOLHADO - O seu uso afasta o
mal-olhado.

CABEÇA DE BODE - O sinal
de desdém ao Cordeiro de Deus.

COMPUTADOR
DE
CONTROLE UNIVERSAL O número 666 como dominador
da econômica mundial.

PIRÂMIDE - Diz que irradia a
Sabedoria.
INVOCAÇÃO SATÁNICA - O
sinal secreto para a invocação
dos demônios.
FÊNIX,
O
PÁSSARO
SAGRADO - Associado naO GATO SAGRADO mitologia com o renascer daAssociado na mitologia comÍBIS, DEUS INVENTOR Satanás, Magia Negra eAssociado na mitologia com
terra.

divindade, morte, julgamento
das almas e espiritualidade.

DRAGÃO, FUGINDO DO
INFERNO - Satanás na sua
ferocidade e crueldade lutando
contra Deus.

O TRIDENTE DIABÓLICO Satanás fisga e não solta mais a
sua vítima.

O CRÂNIO DE ROCK Mostra a ligação que tem com as
coisas das trevas.

LAGARTA - O estado atual das
coisas.

BORBOLETA - O estado das
coisas sob a NOVA ERA.

O HEXAGRAMA - Afronta
contra Israel, o povo de Deus.

RAIO, FORÇA CÓSMICA O poder e sabedoria que desce
do cosmos.

FIDO DIDO - Diz que o mundo
está no estado de ser louco.

O ELEFANTE - Representa a
força, vitória e prosperidade da
Nova Era.

O SINAL DE PINK FOLYD O boneco é Satanás espiando o
mundo, representa as pessoas
que não se decidem pela Nova
Era.

OS ADEPTOS do Movimento da NOVA ERA são encontrados em todas as partes e segmentos da sociedade e das
atividades humanas e em todo o lugar.
Possuem evidência nos veículos de comunicação, na área empresarial, política e religiosa. A NOVA ERA traz promessas e
atrativos que facilmente engodam pessoas de baixo padrão moral, gananciosas e aventureiras sendo essas as caracterisicas da
sociedade atual.
Como principal divulgadora do movimento destacamos a ORGANIZAÇÃO LUCIS, sediada nos Estados Unidos e funciona
como uma entidade religiosa com a finalidade de divulgar a NOVA ERA.
A PLANETARY CITIZENS ( Cidadãos Planetários) é outra instituição que trabalha em prol da NOVA ERA. Faz o registro
através de Macro-computadores de pessoas para o governo mundial da NOVA ERA. Em 1981 possuiam 20.000 pessoas registradas.
Também elabora projetos de cooperação global para um mundo melhor. Um exemplo desses projetos é a integração de famílias de
diversas culturas diferentes através de instituições como o ROTARY INTERNACIONAL, YÁZIGI, CISV e EXPERIMENTO. Veja
abaixo os intercâmbios realizados por estas instituições (Revista Veja de 18 de Julho de 1990, página 52: "Muitas vezes, conhecer
jovens do mundo todo é uma experiência mais gratificante do que passar um ano aprendendo uma língua em um país estrangeiro.
CISV: Seu objetivo é reunir jovens de todos os países para promover a integração pacífica entre os povos. Voltado para a formação e
a educação dos jovens, o CISV tem programas para adolescentes de 11 a 18 anos. ROTARY: Com duração de dois meses a um ano,
o programa é destinado a estudantes entre 15 e 17 anos e leva brazileiros para morar com famílias estrangeiras. Em troca, a família
do estudante brasileiro se compromete em receber um jovem do país para onde viajou seu filho. YÁZIGI: Restrito a tres países Estados Unidos, Inglaterra e Suíça - este programa pode durar entre seis e dez meses. Seu custo beira os 4000 dólares - o que inclui
passagem aérea, seguro de saúde e uma mesada. EXPERIMENTO: Só realiza programas nos Estados Unidos. Quem quiser passar
entre cinco e dez meses no país em uma casa de família vai ter de desembolsar pelo menos 7000 dólares.
Existem centenas de instituições, empresas e personalidades no Brasil que trabalham para o Movimento da NOVA ERA, eis
algumas:
INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS: Hare Krishna, Lojas Maçonicas, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
(Mórmons), Ciência Cristã, Racionalista Cristão, Hinduísmo, Yoga, Seicho-no-ie, Rosa Cruz (Amorc), Legião da Boa Vontade
(LBV), Budismo, Conselho Mundial de Igrejas (CMI), Igreja Católica Apóstolica Romana através do Papa João Paulo II......
EMPRESAS - Chase Manhattan Bank (Filiado ao Banco Lar Brasileiro), IBM, Grupos de Medicina Alternativa, Grupos de
Restaurantes Vegetarianos, Redes de Televisão, BIO-MASTER (colchões e travesseiros), Perdigão, o Boticário, Natura, Banestado
(O Banco de uma NOVA ERA)......
PERSONALIDADES - José Lutzember (Ministro do Meio-ambiente), Dom Paulo Evaristo Arns, Dom Helder Câmara, Rita
Lee, Regina Duarte, Tereza Zerbini, Ronnie Von, Henri Sobel (Rabino Judeu do Rio de Janeiro), Jacques Costeou, Xavier Peres de
Quelle e Esposa e Madre Teresa de Calcutá (estes últimos do exterior) fazem uma lista representativa da grande quantidade de
vultos da sociedade moderna que estão oficialmente ligados ao movimento.
Enfim, tudo que se opõem ao Deus da Bíblia que revelou seu amor quando enviou seu Filho unigênito para que todo aquele
que nEle crê não pereça mas tenha vida eterna, está filiado a NOVA ERA. O ocultismo, a clarividência, as religiões orientais, a
gnose, o espiritismo, a astrologia, a hipnose, a ufologia, o panteísmo, a reencarnação, o misticismo, as doutrinas esotéricas, etc.... são
aceitas e praticadas pelos adeptos do movimento.
Convém findar esse parágrafo com a citação de algumas instituições de âmbito mundial que estão ligadas com a NOVA
ERA, são elas: a ONU, UNESCO, o Clube de Roma, a Fundação Rockefeller, a Fundação Ford, a Comissão Trilateral, o Grupo
Bilderberg e os Iluministas. Personalidades importantes como Robert Müller, secretário geral adjunto e secretário do Conselho
Econômico e Social da ONU são ativos no sentido de alcançarem os objetivos do Movimento NOVA ERA.
3. COMO É A INSTITUIÇÃO DA NOVA ERA?
No PLANO revelado por "Mestres Cósmicos" a Helena Petrovna Blavastsky e mais tarde complementado através de sonhos, à
Médium Espírita Alice Bailey estava traçado todo um organograma de governo constituído:
SCHAMBALA

HIERARQUIA ESPIRITUAL

MAITREIA

-

AVATAR DE SÍNTESE

NOVO GRUPO DE SERVIDORES DO MUNDO

Î SCHAMBALA: É o lugar donde Lúcifer reina (O Cosmos).
Î MESTRES CÓSMICOS - Antepassados evoluidos que detém toda a sabedoria e orientam os INSTRUÍDOS sobre o desenrolar
do PLANO. (Efésios 6:12 diz que tais "mestres" são na realidade hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais).
Î MAITREIA: Aquele que vai implantar na terra a NOVA ERA em toda a sua essência ( A Bíblia o denomina de ANTI-CRISTO,

ou seja, a besta que sai do mar).
Î AVATAR DE SÍNTESE: Aquele que leva os homens a adoração do Maitreia (A Bíblia o denomina de FALSO PROFETA, o
qual prepara o caminho do anti-cristo, sendo a besta que sai da terra).
Î NOVO GRUPO DE SERVIDORES DO MUNDO: São pessoas que trabalham no mundo para a implantação do sistema do
movimento. Tais pessoas são divididas em dois sub-grupos: OS INSTRUÍDOS E OS ASPIRANTES.
Î OS INSTRUÍDOS: São pessoas que possuem contatos com o reino de Lúcifer (sensitivos) de onde recebem orientações e
instruções sobre a realização do PLANO.
Î OS ASPIRANTES: São pessoas que executam as ordens do reino de Lúcifer destruindo formas antigas e construindo novas.
Muitos dos aspirantes agem até mesmo de forma inconsciente sendo divulgadores do movimento e executores dos seus ideais.
O PLANO da NOVA ERA destina aos aspirantes na hierarquia de governo do movimento três funções que atingem
diretamente a fé cristã:
Î 1. Destruição do povo da Bíblia e da Bíblia.
Î 2. Destruição da Música Cristã.
Î 3. Destruição dos judeus ortodoxos que rejeitarem o maitreia.
4. QUAIS SÃO OS OBJETIVOS DA NOVA ERA?
5. QUAIS SÃO OS MÉTODOS PARA ALCANÇAR TAIS OBJETIVOS?
O alvo principal do Movimento NOVA ERA consiste no estabelecimento de uma Nova Ordem Mundial através da
implantação de um Novo Governo Mundial, uma Nova Econômico Mundial e uma Nova Religião Mundial. Tudo para obter o
domínio do mundo.
C. Cumbey em seu livro sobre a NOVA ERA na página 124 escreve: "A dissolução ou destruiãço de Nações individuais, no
interesse da paz e conservação da humanidade......" Isso significa a quebra das barreiras fronteiriças. Vemos o que a imprensa tem
publicado como os fatos dos tempos modernos:
O ESTADO DE SÃO PAULO (1º de Novembro de 1991) página 7 - "PRESIDENTES TEM PROJETOS PARA A 'NOVA
EUROPA'; Os presidentes da França e da URSS.... propuseram ontem a edificação de uma Nova Europa, com novas estruturas que a
longo prazo levem a uma aproximação maior entre os países Ocidentais e do Leste.... isso deve ser feito estabelecendo-se uma
Confederação Européia.... essa confederação será viável quando todos os Estados Europeus adotarem a democracia.... precisamos de
NOVAS INSTITUIÇÕES no interesse de todos, disse Gorbachev.... 'é hora de mudarmos antigos hábitos já que não existe mais a
ameaça de guerra' acrescentou.... mas ainda não é o momento......"
O ESTADO DE SÃO PAULO (Mesma Edição) - "PROPOSTA PARA A PAZ. A reunião de Madri.... levaram....
estabelecimento de um Novo Equilíbrio de poder no mundo.... o primero passo para um diálogo que venha significar uma paz
duradoura.... O futuro não é promissor para países que tentam ser economicamente auto suficientes.... a tendência são as economias
regionais integradas.... Israel precisa se adequar com essa realidade. Se não, continuará em conflito com a "NOVA ORDEM
MUNDIAL" proposta.... o caminho mais viável.... é formar uma confederação da totalidade da Palestina, incluindo Israel e os
Estados ocupados.... Estas são as novas possibilidades surgidas com resultado das recentes transformações globais......"
O que está em foco é o DOMÍNIO DO MUNDO político, econômico e religioso. Vejamos então como a NOVA ERA
pretende alcançar tal intento, analisemos seus objetivos e métodos com os quais prepara o mundo para o Domínio (temporário) do
anti-cristo.
O GOVERNO POLÍTICO DE ÂMBITO MUNDIAL - O objetivo é o estabelecimento de um governo político
centralizado que abrange todo o mundo.
Existe um órgão governamental nos EUA denominado "CONSELHO DE RELAÇÕES EXTERIORES" que se dedica ao
planejamento das relações internacionais. Tal organismo através de um de seus membros, James Wamburg, fez o seguinte
pronunciamento no senado americano: "Nós teremos um governo mundial quer os senhores queiram quer não. Seja mediante
entendimentos ou por meio de uma imposição.
Outro de seus membros, Cord Mayer, disse: "Quando as nações estiverem afiliadas a Federação do Governo Mundial, será
impossível para qualquer nação sair dela, pois com a bomba atômica a mesma poderia ser varrida da face da terra".
A GAZETA DO POVO, de Curitiba, publicou sob o título 'Ensinamentos da Era de Aquário' a seguinte reportagem escrita
por Antônio Carlos e Lúcia Scavone: "......Fim de todas as Monarquias e Ditaduras. É uma grande tendência comunitária, como
desaparecimento das fronteiras, dos padrões monetários e da Babel Linguística. Haverá uma tendência para uma Língua Universal e
um Governo Mundial. A força do grupo será cada vez maior, em relação ao indivíduo.... o amor menos convencional.... o lado
oculto ganhará um maior contrôle.... os artistas serão os filósofos e o mundo a própria aldeia global".
Na referida reportagem encontramos os seguintes aspectos da NOVA ERA:
Î Grande tendência comunitária.
Î Desaparecimento das fronteiras.
ÎDesaparecimento dos padrões monetários.
Î Uma língua universal.

Î Um governo mundial.
Î Amor menos convencional.
A Coluna ROTÁRIO DA FOLHA DA TARDE traz princípios da NOVA ERA, como segue: "......Devemos começar em
nossos lares, em nossas empresas, em nossas comunidades.... eis que o rotariano é um cidadão do mundo.... que nossas esposas e
nossos filhos sejam os arautos da boa nova: "Compreensão e Paz Mundial....' ".
Pelos planos dos adeptos do Movimento o mundo deverá ficar dividido em regiões que por sua vez ficarão interligadas.
Abaixo segue em desenho de como poderão se construir essas regiões (especulativo):

O referido mapa foi elaborado pelo Clube de Roma, uma das organizações patrocinadoras desta Nova Ordem Mundial.
A GAZETA DO POVO (Curitiba, 24 de Maio de 1990): "Para os economistas e professores da Universidade Ferderal do
Paraná.... a urgência com que o Brasil e outras nações do continente deve lutar para a instituição do MERCADO COMUM LATINO
AMERICANO.... Está certo que a exemplo de outros continentes, essa parte da Europa também terá o MERCADO COMUM
PRÓPRIO (falando sobre a região leste da Europa).... Citaram a criação de blocos continentais.... tais como o MERCADO COMUM
EUROPEU, os TIGRES ASIÁTICOS e o MERCADO ENTRE EUA, CANADÁ e o MÉXICO...."
O BRASIL, A ARGENTINA E O CHILE resolveram criar uma zona de livre comércio entre os três países a partir de Junho,
como um passo para um MERCADO COMUM.... a ser instituído em dois anos.... acordo que colocará em marcha para a América
do Sul o que foi para Europa o acordo entre a BÉLGICA, HOLANDA E LUXEMBURGO, conhecido como BENELUX.
SLOGAM DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA DO SUL: "Estamos semeando o futuro. Administração
NOVA ERA;" Jaime Ross I.

