Mundo Melhor

GOVERNO
1. O governo é o produto da cultura
nacional.
2. Um governo, que atenda às aspirações de todos os cidadãos, depende da
definição popular, sem interferência
comportamental ou conjetural.
3. Tal orientação está preceituada na
Constituição Universal, disponível na
Internet.
4. Para o teu bem e o da pátria, participa deste movimento, formando o teu
próprio grupo.
5. Amplia os teus conhecimentos, lendo, integralmente, “A República de
Rates”, com a respectiva interpretação.
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CONVIVÊNCIA
1. Quem abandona os filhos de Deus e
consigo não reparte os frutos da seara,
por eles será olvidado, eternamente.
2. Para alcançar a felicidade, não ofendas, não maltrates nem prejudiques, pois,
ao contrário do que os conjeturistas
pregam, só a vítima pode perdoar, depois
de ressarcida do mal sofrido.
3. Deus, o Grande Juiz, só julga e sanciona.
4. A ofensa a outrem conduz-te à desventura.
5. O Sol brilha para quem ama o próximo e o ajuda a vencer as vicissitudes.
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SALÁRIO DE SUBSISTÊNCIA
1. Por inspiração de Deus, institui-se o
Salário de Subsistência.
2. A sua fonte é o Patrimônio Nacional,
convertido em moeda circulante, pela
Fórmula Econômica Universal, nos
termos dos mandamentos específicos.
3. Será distribuído, mensalmente, por
todas as pessoas, desde o primeiro ao
derradeiro dia de vida, para a sua realização e a felicidade de todos.
4. Estará para o cidadão como a chuva
para a relva e o sol para o dia.
5. E, assim, amparado por esta benção
divina, alimentar-se, crescer, instruir-se
e, mantendo a integridade, ser útil à
Pátria e à Humanidade.
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DINHEIRO
1. A Constituição Universal define o
dinheiro como a conversão do Patrimônio
Nacional em moeda circulante, para uso do
povo.
2. Esta conversão viabiliza-se pela Fórmula
Econômica Universal, tendo por base todos os
valores territoriais, materiais, pessoais, morais e
intelectuais, nos termos dos mandamentos específicos.
3. Constitui-se no verdadeiro remidor do
Homem, pois dele depende o engrandecimento
da nação, o desenvolvimento das empresas, a
subsistência das pessoas e a felicidade de todos.
4. Vem ao cidadão como Salário de
Subsistência, desde o primeiro ao derradeiro
dia de vida, para o seu sustento e a sua
realização.
5. E, no cenário nacional, manifestar-se-á
como o Banquete Universal, sob o qual raiará a
Aurora do Novo Dia!
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PARLAMENTARISMO
UNIVERSAL
1. Parlamentarismo Universal é o povo no
poder, decidindo as questões nacionais, sem
privilégios ou discriminações, considerando-se,
apenas, o mérito individual.
2.
Este poder tem as suas raízes plantadas
nas povoações – aldeias, vilas e cidades -, onde
é soberano.
3.
Assim definido, ramifica-se para os
municípios, províncias e nação, nos termos dos
mandamentos específicos da Constituição
Universal.
4.
Em todos os poderes universais coordenados é vedada a participação de cidadãos
radicados a ideologias comportamentais ou
conjeturais, para não deturparem, com as suas
pseudas convicções, a Universalidade.
5.
Elevados ao poder por sufrágio universal,
os seus componentes serão sumariamente
destituídos, por inoperância, dolo ou qualquer
outro mal, substituindo-se o Estado, instituição
opressora, por Pátria, mãe bendita, que a todos
ama e subsiste, em nome de Deus.
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DEUS
1.
Deus é a mente universal sublimada,
criadora e reguladora de todas as coisas, donde
vimos, para cumprir desígnio, e à qual
retornaremos pela Idoneidade, Laboriosidade e
Probidade.
2.
Esta trilogia é o bastante para o Homem
manter-se em pleno contato com Deus e voltar
ao Seu convívio, quando a porta da Eternidade
lhe for aberta.
3.
Olvida o comportamentismo e o conjeturismo, geradores da Miséria, da Discórdia e da
Violência, privando a Humanidade da Benção
Divina – a Paz Universal.
4. Deus mora na nossa mente e em toda a
parte, porque é imenso e eterno, e ninguém
precisa de peregrinar, porque santo é o nosso
lar, a nossa terra e a nossa Pátria, que nos dão
abrigo, o pão de cada dia e o aconchego.
5.
Nada pagarás, para ouvir a Sua palavra,
porque ela tem o preço da chuva, que fertiliza a
horta, e vem a nós pelo nosso comportamento,
nunca nos esquecendo de que mais importante
que orar é obrar.
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PROCLAMAÇÃO DE RATES
1. Proclamamos o amor a Deus, à Pátria,
à Família, à Justiça, à Paz e ao Trabalho.
2. Inspirados por Deus e ilustrados pela
História, olvidamos o ateísmo, o comportamentismo e o conjeturismo, pelos
males infligidos à Humanidade, substituindo-os pelos Poderes Universais Coordenados.
3. Abjuramos a discriminação da mulher,
para quem, na condição de filha de Deus,
impomos a igualdade universal com o
homem.
4. Promulgamos a Fórmula Econômica
Universal, pela qual se concederá às
pessoas, às instituições e às jurisdições a
distribuição equânime e meritória da renda
nacional e os demais benefícios da Solidariedade Cívica Universal.
5.

Juramos a Constituição Universal.
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FELICIDADE UNIVERSAL
1. Comportamentistas e conjeturistas
são os que, em suas convicções, desprezam o seu semelhante, permitindo que
ele vagueie pela face da Terra, com
fome, com frio e sem teto.
2. Pela Técnica conduz-se o Homem à
Competência; e pela Ética, ao Entendimento.
3. Com o desenvolvimento da Ética e da
Técnica alcançará a Humanidade o
Entendimento Universal, dialogando
com Deus, pelo desempenho do Homem.
4. A Consituição Universal é, pois, o
preceito maior, o qual seguirás, para o
bem de todos.
5. Eis a Lei de Deus entre os Homens,
para a Felicidade Universal, na nova era,
ora iniciada.
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PARADIGMA
1. Em nome de Deus, criamos o Conselho
Econômico e o Social, pelos quais daremos
casa e comida a todos, com as riquezas geradas
pelo trabalho, sem sermos superiores uns aos
outros.
2. O Homem não necessita de sofrer ou de
acreditar em mitos ou dogmas, para se encontrar com Deus, aqui, ou quando partir para
a eternidade.
3. Basta que trabalhe, seja justo e tenha uma
pátria, pois o templo maior é o firmamento e o
preceito, a Constituição Universal.
4. E, para facilitar o seu desempenjho,
criamos, também, os demais conselhos, sem
recorrer a santos, porque santo é todo o filho
de Deus, em pleno gozo da sua personalidade.
5. Ao Homem, não se deve exigir resignação; mas, sim, respeitar os seus direitos,
definidos na Constituição Universal.
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ORAÇÃO UNIVERSAL
Deus, nosso Pai, Criador de
todas as coisas, neste momento, em que vimos à Tua
presença,
perdoa-nos
as
nossas faltas, indica-nos o
caminho da cura dos males,
que nos afligem, e faz com
que os nossos atos, as nossas
intenções e as nossas omissões sejam o fruto da Tua
vontade; e concede, Senhor, a
todas as criaturas a subsistência, o entendimento e a paz
universal; e aos idos, o
consenso eterno.
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HINO UNIVERSAL
Deus está presente
Na tua mão amiga,
Que me levanta e alenta
E a minha fome mitiga!
E, unidos pelo amor,
A Natureza obrar!
Deus está presente
No teu bondoso olhar,
Que as minhas faltas vê
E me ensina a caminhar!
E, unidos pelo amor,
A Natureza obrar!
Deus está presente
No teu bondoso ardor,
Que me alegra e faz sorrir
E, em ti, acreditar!
E, unidos pelo amor,
A Natureza obrar!
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