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“Vivemos na era da premeditação e do crime perfeito. Nossos 

criminosos já não são meninos indefesos que podem alegar paixão 

como desculpa. Pelo contrário, são adultos e tem um aliado perfeito: a 

filosofia, que pode ser utilizada para qualquer fim, até mesmo para 

transformar assassinos em juízes”.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Albert Camus 
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“Dura Lex Sed Lex”  
“In Pluribus Unum” 
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“...Tenho estado a pensar profundamente no nosso projecto para o Estado e 
nas nossas ideias…”  
As nossas ideias beneficiam o nosso povo, as nossas ideias vão ao encontro das 
aspirações de cada Angolano, as nossas ideias vão libertar os Angolanos do 
comunitarismo da pobresa, da guerra pacífica contra o desenvolvimento 
intelectual, contra o desenvolvimento da economia numérica, contra a saúde, 
contra a politica habitacional, enfim, o nosso projecto, tras um elevador social 
que poderá permitir a todos que queiram mudar de classe social, a todos que 
queiram se sentir útil à nação, a todos que queiram se formar, a pegarem este 
elevador e irem ao mais alto nivel da sociedade.  
O nosso projecto não se pode apagar por uma esfregadela de esponja e sabão... 
Conheces, devemos lutar para devolver ao Povo a sua dignidade  e a grandeza 
do nosso País…  
Mas a situação se vai melhorar e conheceremos dias melhores deves estar 
preparado sê forte estou contigo até ao fim.  
Sempre com a mesma admiração.”  

                                                                           Dr. Agostinho Bill Mayemba  
Director do Gabinete Diplomático 

 “passagem da carta  do Dr. Mayemba ao nosso Líder Nacional  
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"...É melhor morrer em combate do que 

ver ultrajada a nossa Nação..."      

                                            Winston Churchill 

http://www.mun-patria.com/


10: CONHEÇA O MOVIMENTO DE UNIÃO NACIONAL 
 

Movimento de União Nacional 
www.mun-patria.com    /  www.munangola.com 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Karl Manuel Sarney Mponda” 
“a verdadeira Esperança do Povo. Um Líder para fazer diferênça” 
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ANGOLA PODE SER, SE NÓS QUISERMOS  

UMA GRANDE E PRÓSPERA NAÇÃO 

É OBVIO SÓ COM O M.U.N. 
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A NOSSA BANDEIRA 
                              ONS FLAG 

                   OUR FLAG 
NOTRE DRAPAUX 
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INTRODUÇÃO 
 

 
nossa filosofia política estabelecida na Deocracia e na base 
da Ideologia Deusista, obriga-nos e faz-nos crer que todos os 
leitores especialmente aqueles que se interessarem em 
conhecer o Movimento de União Nacional (MUN) no seu 
profundo, são especiais, não importa a idade, a raça, a 
crença religiosa, o país. Por isso, a nossa direcção decide 

passar umas curtas linhas que poderão ajudar o leitor a ter uma 
ideia mínima do que somos e porquê existimos, principalmente o 
porquê acreditamos ser a única solução para os problemas que 
afligem a nossa sociedade angolana e aproveitamos dizer-lhe que, o 
simples facto de pegar neste documento és especial.  
 

Este documento não foi feito para introduzir o leitor na política 
interna do partido mas, simplesmente apresentarmos e dizer que 
existimos e que estamos prontos a receber qualquer pessoa desde 
que descubra que o país necessita de mudança e que esta é a hora 
certa.  
 
Às vezes, é muito difícil para as pessoas aceitarem as coisas novas 
porque vivemos na nostalgia das nossas vidas quotidiana, mas a 
verdade é que se tentares ler até ao fim acharás interessante o 
projecto que chamamos “DEVOLVAMOS À PÁTRIA A SUA 
GRANDEZA” então conheça o MOVIMENTO DE UNIÃO NACIONAL  
(M.U.N.) 

A 
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Capítulo I 
 
 
   

                                           QUEM SOMOS? 
 
 
omos o MOVIMENTO DE UNIÃO NACIONAL uma organização 
política de Angola não legalizada pelo regime do MPLA, no 
poder desde 1975, com seu presidente como president da 
República desde 1979. 
 

O MUN é um partido político revolucionário que não nega ser 
considerado, até certo ponto, armado. A Organização  reagrupa todo 
o cidadão angolano (negros, brancos e mestiços) para a última 
solução.  
 
Somos um partido político organizado com objetivos claros. 
Sabemos de onde viemos, aonde estamos e para onde o País deve 
ser dirigido. O MUN é estabelecido na base de princípios de uma 
Ideologia: o Deusismo  e do sistema político  fundamentada na 
Deocracía. (Deocracía é diferente da democracia) e nos 
consideramos  Nacionalistas conservadores e apoiando uma 
administração Federalistas para o ESTADO. 

S 
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fundado em 14 de Novembro de 1999 com a denominação PIDA 
(Partido Independente Deusista de Angola) o MUN torna-se o 
baluarte do Povo. 
  
Com o desafio de querer ser diferente da realidade da política 
africana, o desafio era de chegar a uma análise sobre o passado, o 
presente com objectivo de dar uma visão clara, honesta e sincera ao 
benefício de todos os angolanos porque tínhamos chegado a 
conclusão de que não se podia simplesmente estar na política só por 
estar sem trazer algo diferente à sociedade angolana, mas sim, 
buscar algo especial para o bem da nossa sociedade porque se não, 
estaríamos a fazer o mesmo que os outros e que seríamos mais uma 
gota na desgraça do povo angolano.  
 
Daí iniciou-se a investigação total e absoluta de saber o porquê até 
hoje nenhum país de África e em particular Angola não poderia 
mudar e sem esperança de mudar mesmo daqui a cem anos.  
 
Porquê o país não tinha a energia para todos, porquê as cidades não 
são calçadas para evitar a poeira já que estamos localizados numa 
região onde o clima é tropical e para evitar as epidemias e situações 
anti-social, demos conta de que o Governo só resolvia o problema na 
base dos efeitos e não na causa, a verdade é que enquanto não se 
apagar o fogo o fumo permanecerá no ar, este era e é a maior 
questão de como o MPLA resolve os problemas da Nação e não só.  
 
Também poderíamos perguntar o porquê de tanta pobreza se 
Angola poderia muito bem-estar no meio de África mas não nas 
mesmas condições como Mali, Malawi, Tchade, Camarões?  
Porque nós temos recursos que podem fazer com que o país seja 
desenvolvido num espaço de pouco tempo...mas a pergunta 
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continuava o que é que faltava? E o mais agravante é que Angola 
com tudo que tem como riqueza, pioravam-se as condições das 
populações, infelizmente mesmo naquelas cidades onde nem um 
tiro se ouviu, vivem nas piores condições.  
 
A guerra em Angola teve maior ênfase na área do sul mas, 
infelizmente todas as partes do país parecem abandonadas 
enquanto, muitos dos dirigentes do MPLA têm bens na Europa 
principalmente o seu presidente e a sua família. Sendo assim, os 
problemas do povo continuavam e continuam irresolvidos, o núcleo 
do MPLA vive até hoje como uma Monarquia com luxo.  
 
Acreditamos que, se somos seres humanos iguais a todos na 
superfície da terra então não poderia haver diferença na nossa 
forma de agir como os europeus ou os americanos porque na 
realidade fomos colonizados e estes países estão desenvolvidos, 
porquê o nosso país não pode copiar o sistema correcto destes 
países, se até mesmo falamos as suas línguas, usamos roupas feitas 
por eles, usamos os carros feitos por eles, usamos a tecnologia feita 
por eles! Porquê não podíamos pôr em prática algo melhor para o 
desenvolvimento do país?  
 
O homem africano nunca pensou desenvolver-se e fazer o que os 
outros fazem de bom por falta de honestidade, patriotismo e o 
estúpido orgulho sem direcção, o medo da mudança, a nostalgia 
exagerada da vida quotidiana, o medo de recomeçar, assim como o 
egoísmo.  
Estas análises giravam nas nossas mentes mas infelizmente sem 
solução, todos nós víamos o futuro de Angola ser estrangulado, 
esmagado pelo conflito entre o MPLA e a UNITA que nunca 
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chegavam a um consenso e que a guerra tornava-se cada dia mais 
um negócio sem sinais de terminar.  
Não poderíamos juntar-nos ao Governo do MPLA por melhor 
conhecê-lo e saber a realidade que o nosso povo passava e que toda 
aquela situação era imposta pelo MPLA e do mesmo modo não 
podíamos juntar-nos a UNITA por este não estar mais a defender a 
verdadeira causa da sua luta contra o MPLA onde o seu líder foi 
criando dentro do seu partido um clima de desgraça, de prisões 
seguidas, de afastamento de grandes generais que permitiram a 
derrota dos seus últimos combates e a fuga de muitos dos seus 
membros, militares e políticos para o lado do mal (MPLA) e trair os 
planos do partido UNITA.  
 
Nesta realidade encontramo-nos a sós sem saber o que fazer sem 
condições financeiras como todos os partidos em Angola, a nossa 
direcção decidiu tomar uma outra atitude enquanto esperávamos a 
resolução do conflito entre o MPLA e a UNITA, não poderíamos 
também nos render para receber o dinheiro oferecido pelo MPLA 
aos partidos para servirem de satélite, decidimos reduzir o partido 
num núcleo de dirigentes que deveriam velar pela continuidade do 
nosso ideal, do grande projecto, para nós aquilo tornou-se algo 
sagrado, um segredo a ser carregado e protegido como fez a 
sociedade secreta da Pioré de Sion.  
 
Nós sabíamos o fim desta HISTÓRIA porque nunca confiamos no 
MPLA, conhecendo-o sempre desconfiamos porque o MPLA foi o 
primeiro a violar os Acordos de Alvor e que nunca acreditou nos 
acordos. Quando faz acordos é simplesmente para recuperar as 
posições perdidas na guerra e reatacar mas, infelizmente com tudo 
isso, o Dr. Savimbi e a UNITA caiam sempre nesta armadilha de 
negociar com o MPLA com ajuda da Comunidade Internacional que 
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acreditava no MPLA e obrigava a UNITA fazer acordos mesmo 
quando estava ganhando a maior parte do território nacional.  
 
Nós tínhamos que esperar mesmo o fecho do capítulo da UNITA e o 
MPLA para retomarmos as actividades em massa do nosso Partido.  
 
Quando morre o Dr. Savimbi, as luzes apareceram mais uma vez com 
os discursos irónicos do presidente do MPLA que fazia ver que as 
coisas iriam melhorar mas enfim era o pior...chegamos a conclusão 
de que o MPLA só tinha respeito e medo da UNITA por causa das 
armas que ele possuia, depois da sua derrota a UNITA  tornou a ser 
igual como todo os partidos, dominado, manipulado e humilhado 
pelo MPLA, daí iniciou-se um novo curso na HISTÓRIA de Angola 
onde o MPLA voltou a dirigir o país mais uma vez sozinho como no 
tempo do comunismo com a única diferença desta vez com a pele de 
democrático mesmo não sendo e com uma oposição sem opção, sem 
voz e daí os dirigentes do MPLA poderiam dormir sossegados e fazer 
os seus planos de permanecer eternos no poder em Angola mesmo à 
vista da Comunidade Internacional cometendo graves atrocidades. 
Somos uma Organização firme e segura, com um ideal já traçado. 
Somos angolanos, sabemos o que queremos. Somos uma geração 
com inspiração de um novo leadership que a África nunca viu e 
nunca teve. 
 
Não há como exercer a política em Angola com as condições 
oferecida pelo MPLA que é de obedecer a sua forma de dirigir que 
por nós já é caduca e que o MPLA já não tem capacidade de dirigir 
mais o país, o que ele não fez em 40 anos no poder nunca o fará, nem 
mesmo se lhe fosse dado mais 10 anos e por outro lado é a nossa 
vontade de não querer aparecer em Luanda para sermos 
humilhados pelo MPLA dependendo financeiramente do dinheiro 
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que gere, roubado da Nação, e participar ou colaborar na sua 
corrupção absoluta contra o povo angolano como estão vivendo hoje 
os outros partidos, que só existem por necessidade de sobrevivência 
dos seus líderes para garantir o seu pão de cada dia assim como das 
suas famílias e pintar-se de oposição mas que na realidade não têm 
palavras na sociedade e um projecto concreto para o 
densevolvimento do Estado e o melhoramento da vida da população 
angolana. 
Somos a solução de um povo que já anda cansado só que não vê a 
quem confiar por várias razões, decidimos reorganizar o Partido 
para uma acção final com um só objectivo que é a saída do MPLA e a 
reorganização do Estado através de um pensamento político 
baseado na Ideologia Deusista ou COSMOVISÃO da CAUSA que 
políticamente chamamos de DEOCRACIA onde o ser humano é tido 
como a base de tudo para poder restruturar o Estado e abraçar os 
desafios do século XXI no que diz respeito a saúde, educação, 
economia, defesa, cultura, estabilidade social e muito mais. 
Acreditamos que o ser humano pode fazer a diferença 
principalmente quando este consegue descobrir o seu valor e saber 
a sua verdadeira missão. É aqui onde começa a mudança e os 
dirigentes do nosso País poderiam começar por aqui, como eles não 
podem, nós estamos prontos a escrever uma nova página na 
HISTÓRIA de um país africano. 
Somos uma Organização que pode em 36 meses fazer o mundo dar 
conta de que algo melhor está acontecer em Angola e sermos o único 
em África a marcar o passo da mudança total e mostrar que o 
mundo pode confiar na África Negra. Somos cristãos com educação 
religiosa e com uma visão recolhida na América e na Europa. 
Somos o Movimento de União Nacional de Angola. 
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Capítulo II 
 

 

 

 

PORQUÊ DEVEMOS EXISTIR? 

 
 

 Movimento de União Nacional acredita que todos quanto 
tiveram interesses em Angola já têm tudo o que sempre 
quiseram e por esta razão não vemos o motivo em continuar 
a permitir o sofrimento de um povo e deixar os seu destino 

nas mãos de uma organização incapaz de resolver as questões do 
Estado e da sua população. 
 
A nossa Organização insiste na realidade de que  a verdade deve ser 
dita abertamente e que os países poderosos estão em Angola por 
interesse do petróleo e que mais tarde pode aparecer o interesse 
pelas riquezas que o país possui, e que estará pronto para os 
renovar, mas enquanto isso, deve-se parar e pensar pelo povo 
angolano. 
 

O 
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Após a derrota da UNITA, Angola passa a ser dominada 
absolutamente pelo MPLA, não existe outro partido capaz de 
reivindicar politicamente contra o MPLA que fez-se o único capaz de 
dirigir o povo angolano e os destinos da nossa Pátria. Hoje, depois 
de grandes acontecimentos no norte do continente, o MPLA e o seu 
presidente estão cada vez mais preocupados e José Eduardo dos 
Santos (JES) inicia uma etapa de discursos irónicos negando a 
existência da ditadura em Angola e os maus-tratos do Governo, a 
realidade é que se não o fossem não estariam preocupados mas, se 
hoje existe preocupação é porque sabem muito bem que existe a 
estúpida ditadura. Já não podemos continuar neste teatro, basta! 
Em suma, tudo isso obrigou-nos a persistir e decidimos que 
deveríamos existir como uma força política com um programa 
concreto para o desenvolvimento do Estado para travar as acções do 
MPLA e oferecer ao povo angolano o que eles merecem; acreditamos 
na mudança dos tempos e na mente do nosso povo. 
 
Devemos existir no tempo exacto para entrarmos no palco de acções 
porque os partidos em Luanda estão de mãos atadas, não podem 
fazer nada, eles vivem na base das leis estabelecidas pelo MPLA que 
os limita e que os obriga a funcionar segundo a filosofia do MPLA e 
nós não podemos aceitar esta realidade, alguém deve ser contra a 
Lei do MPLA e nós o somos. 
 
Esta é uma das razões da nossa existência; aceitamos o estatuto de 
ser contra as leis estabelecidas pelo MPLA. O Regime do MPLA deve 
ter uma oposição absoluta não simplesmente no sentido financeiro 
mas sim no sentido filosófico, ideológico e principalmente a visão 
para um Estado Novo onde o angolano deverá sentir logo no 
primeiro dia da derrota do MPLA que algo mudou desde a sociedade 
até ao indivíduo. 
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A outra razão da nossa existência está na base da reflexão feita pela 
direcção do partido sobre a situação de África onde chegamos a 
conclusão de que Angola necessita de uma nova geração com novas 
ideias e um novo estilo do patriotismo. Já basta das mesmas figuras 
que existem desde os anos 60, 70 e que continuam pendurados na 
política e o resultado é negativo, porque o resultado da política do 
MPLA não pode ser medido como os estrangeiros fazem na base da 
produção do petróleo porque o valor do nosso povo não pode ser 
medido pela produção do petróleo. 
 
Segundo o MUN a evolução da nossa sociedade deve medir-se no 
melhoramento da vida diária da nossa população básica não por 
indivíduos ou grupos de gentes que têm um emprego e que 
conseguem se alimentar, comprar casas, viajar...enquanto a maioria 
da multidão do nosso povo digamos 85% sofrem nas ruas. 50 anos 
depois da saída do colono em toda parte de África o balanço é 
negativo por falta de reflexão e do espírito de inovação. 
O MUN deve ser ouvido e apoiado para solucionar o problema que 
aflige a nossa sociedade angolana, o MPLA com os seus 38 anos no 
poder a caminho de 40 não pode continuar no comando do destino 
de milhões de angolanos. 
 
O MUN deve ser ouvido e apoiado por aqueles que querem ver o 
bem de Angola porque o país não está a avançar, tudo o que o MPLA 
faz como projecto está em Luanda, o que diremos das outras 
províncias? Como é que querem que não haja êxodo e fluxo da 
população na capital se as províncias estão esquecidas?! Como a não 
existência de muitas doenças se todas as pessoas estão encurraladas 
numa só cidade, enquanto existe um vasto espaço nas províncias 
onde as pessoas podem viver bem?  

http://www.mun-patria.com/
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O MPLA não consegue mesmo organizar o país, com medo de perder 
o controlo das pessoas prefere ver todos em Luanda, que tipo de 
Regime é este? Como não existir crime e corrupção se a vida do país 
está reduzida numa só cidade? 
 
Tudo isto foi feito durante os 38 anos de reinado de um regime 
estúpido sem capacidade de dirigir o país, que nem teve a 
capacidade de continuar com a obra deixada pelos portugueses. 
O MPLA continua como o “Master King” do país, por ele controlar o 
petróleo que lhe permite corromper a todos e tapar os olhos de 
alguns países internacionais para apoiar as ideias de que Angola 
está a evoluir enquanto o Mundo sabe muito bem que a situação 
social está abaixo do negativo há bastante tempo.  
 
Hoje, o MPLA introduziu o sistema de enquadrar pessoas por nomes 
de família para àqueles cidadãos que as suas famílias não têm nome 
na sociedade, a luta será contínua e mesmo com os estudos 
terminado não terão colocação se não for entregar-se ao MPLA 
como membro e obedecer o sistema deles pois, esta é uma das 
razões que faz com que nós devemos existir porque a sociedade não 
deve ser estabelecida na base de injustiça. 
 
O MUN acredita que todo o cidadão com nome famíliar famoso como 
não, desde que tenha a capacidade de contribuir para o 
desenvolvimento da sociedade, deve ser enquadrado. Estamos num 
atraso enorme sobre o desenvolvimento e o país não deveria colocar 
barreiras para a sua própria emancipação porque o Estado só 
densevolve quando o Governo considera todo o cidadão e dá 
oportunidades a todos para criar-se o espírito de desafio entre os 
jovens nas faculdades, no trabalho, na sociedade em geral, porque 
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ninguém pode sentir-se privilegiado enquanto os outros passam por 
sacrificados. 
 
O MUN afirma através dos seus documentos que a economia de 
Angola está desfalcada, não evolui, mas sim, a produção do petróleo 
é que está a cada dia que passa a aumentar e isto não quer dizer 
evolução ECONÓMICA de um país onde a corrupção circula nas veias 
dos dirigentes como o sangue.Os que defendem a evolução da 
economia em Angola, na realidade não é a situação social da nossa 
população que lhes interessa, mas sim, o desenvolvimento da 
exploração do ouro negro. 
 
Está é a razão da nossa existência, mudar a concepção da nossa 
sociedade, mostrar ao mundo que o pouco que o país ganha no 
negócio do petróleo pode fazer de Angola um grande país no Mundo 
e, não é só do petróleo que Angola pode sobreviver, existem muitas 
outras riquezas começando pela própria terra, o mar, os homens, já 
é tempo de deixar a obsessão no petróleo e esquecer, temos muito 
mais do que o petróleo porque muitos países no Mundo não são 
produtores de petróleo mas, vivem, constroem, evoluem, alguns até 
simplemente na base do oléo de palma, pesca e agricultura. Angola 
pode ser maior e poderosa, mas para tal, nós devemos existir e o 
Mundo ouvir o nosso clamor. 
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Capítulo III 
 

A NOSSA CONCEPÇÃO SOBRE 

A SOCIEDADE 

ma Nação não pode ser estabelecida na base da dúvida e 
confusão no que diz respeito a sua sociedade averdade é 
que não se pode organizar uma Nação sem falar da 
sociedade, como não se pode falar da sociedade sem a 
família e a família nao existe sem falar do indivíduo a sua 
base da existência. 

 
 
Figura 1. O indivíduo é o suporte de tudo.(não podemos falar de 

organizar a sociedade sem primeiro pensar no indivíduo que é a base, o 

pilar  de tudo) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

Figura 2. Mostra-nos que as posições 

devem ser relativas e não absolutas e quando há relatividade tudo torna-se produtivo  e assim dar-nos-á uma 

estabilidade perfeita. Por isso enquanto o indivíduo pensa a servir o Estado com toda dedicação, o Estado deve fazer 

o mesmo e quando reunimos os dois piramides,  cpncretiza-se a solução  

U 
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Figura 3. O resultado da relatividade entre posições onde surge o fundamento de 4 posições figura 

4. É o significado da necessidade absoluta da relação de dar e receber dentro do Estado. 

 
O MUN vai ainda mais longe, reduz a distância gradual que compõe 
uma Nação, pois não podemos falar da Nação sem falarmos do 
indivíduo, por isso, antes de falarmos sobre a futura Nação devemos 
saber qual é a concepcão do MUN sobre a sociedade, a família e o 
indivíduo. Através da Ideologia Deusista, o MUN descobriu que a 
sociedade assenta numa linha de equilíbrio e que o responsável 
desta estabilidade é o indivíduo (Eu) é aqui onde parte tudo. 
 
O MUN considera o indivíduo como a base do desenvolvimento e o 
elemento fundamental para se estabelecer uma sociedade 
harmoniosa, sincera e de valores. Mas a realidade é que o indivíduo é 
um elemento que se encontra dentro da família, por isso o MUN vê 
como imperativo o dever de todo o indivíduo fazer uma auto-análise 
e saber em que vale para a sociedade, qual é a sua contribuição na 
sociedade, enfim, o indivíduo deve saber de qualquer forma do seu 
papel na sociedade porque ninguém existe só por existir. 
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Além da reflexão do próprio indivíduo, cada família tem a missão de 
ensinar e colocar na mente de cada criança a sua importância na 
sociedade.  
 
O Governo no seu lado deve estabelecer o sistema de protecção do 
indivíduo desde criança para garantir a sua educação, 
impulsionando a sua auto-estima, fazendo-o acreditar em si até a 
última hora. Nenhuma criança em qualquer canto da Nação deve ser 
abandonada, o indivíduo é o elemento básico de tudo e o estado 
perigoso da Nação, se o indivíduo estiver mal formado e informado, 
pode-se crer que a sua família será sem valor e a sociedade será a 
que temos hoje sob líderança do MPLA e a Nação sera o que temos 
hoje, cheia de corrupção, anti-valores, tribalismo, racismo, 
distracção e subdensevolvimento. 

O 

Homem é a base de tudo, se o homem não for protegido e educado como se deve, desde a sua infância, a NAÇÃO estará 

em perigo porque tudo começa na base do indivíduo. Lembre-se de que só necessitou Adão e Eva para que tudo se 

desmoronasse no Jardim do Éden 
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Para que haja estabilidade dentro de um Estado deve haver harmonia onde todos os órgãos devem funcionar em 

perfeita colaboração na base da relação de dar e receber.(Deus, homem, Mulher, filhos – Chefe do Estado 

LiderNacional, Chanceler Chefe do Governo, Presidente do Senado e Congresso,,Presidente do Tribunal Supremo – 

Políticos, Militares, Religiosos, Povo – Eu, Ambinção, Oportunidade, Resultado 

O MUN projecta uma Nação onde a raça, a religião e o regionalismo 
não determinam o valor de um indivíduo, mas sim, o carácter o 
pensamento e a formação. 
A PÁTRIA não deve ser vista na base de tribos, mas sim, na base de 
homens e mulheres, jovens e velhos sem distinção de raça, deve-se 
abolir absolutamente os termos Diminuitivos inferiorizando uma 
tribo ou de considerar uns mais importantes que os outros porque a 
PÁTRIA não se estabelece só na base de etnias mas sim na base 
daqueles que atenderam o apelo sagrado de devolver à Pátria a sua 
grandeza e são estas pessoas que não dependem de uma só tribo, 
mas sim da simbiose de todos os filhos que compõem a nossa Magna 
Pátria Angolana. 

O VALOR DO HOMEM O TRABALHO E A ALIENAÇÃO 

 
Para resolvermos o problema da nossa Sociedade, devemos fazer 
uma analise profuda no que diz respeito o valor do individu, a sua 
producao, o valor do que produz e os problemas que ele enfrenta. se 
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basearmo-nos em factos ligado as pessoas iremos cometer o mesmo 
erro de analise que Karl Heinrich Marx (5 May 1818 – 14 March 
1883) cometeu dando a Sociedade um diagnostico errado sobre a 
solução do problema do Homem, por isso devemos resolver o 
problema na base da sua causa e não os efeitos. 
O valor do homem não depende do trabalho, mas sim do seu 
carácter; o trabalho não deve ser o elemento básico para qualificar e 
determinar o valor de um ser humano, como defendeu Karl Marx e 
seus colaboradores do Comunismo na sua tese sobre a alienação, 
porque cada um onde trabalha é necessário e importante onde deve 
e merece respeito; na sociedade não existem trabalhos mais 
importante que outros, mas sim, categoria de trabalho. 
Se os que trabalham nos gabinetes não tiverem quem trata da 
higiene do mesmo, os homens do gabinete estariam a trabalhar no 
meio da sujidade; se os homens do gabinete não arranjarem os 
negócios claros os que trabalham na limpeza não terão salário; isto 
mostra claramemnte que todos temos uma responsabilidade 
diferente do outro mas não quer dizer que um é mais importante 
que o outro. 
Se os que limpam as estradas não limparem, as cidades estarão sem 
condições e teremos a situação que temos hoje, onde existem muitas 
doenças por falta de limpeza, mas se estes homens limparem as 
cidades todo mundo poderá respirar um ar puro. Quem não gosta 
respirar o ar puro e limpo? Claro que todos. Assim sendo, como é 
que um indivíduo que limpa as estradas é tido como inferior? 
Para solucionar o problema da alienação na sociedade, Karl Marx 
insistiu no ponto do trabalho como a única solução porque segundo 
a sua filosofia o trabalho dignificava o homem. Claro, Karl Marx vivia 
numa sociedade onde os burgueses dominavam o povo e estes eram 
os capitalistas que possuiam as maiores riquezas daquela época e 
controlavam o monopolo de tudo, mas na realidade o trabalho não 
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dignifica o homem. Karl Marx sempre errou na sua tese a busca da 
solução da alienação, por isso depois de ser estabelecido o Estado 
Comunista, a menos de 100 anos o sistema e a sua ideologia foram 
desconsiderados niguem derrotou a união sovietica por arma  mas 
sim aideologia ja nãotinha oernas paracaminhar. 
O trabalho não pode dignificar o ser humano porque a sua dignidade 
vem através do seu carácter que forma uma personalidade única no 
ser humano. Cada um é um valor único no Mundo. 
COMUNISMO = O TRABALHO DIGNIFICA O HOMEM 
DEMOCRACIA/CAPITALISMO=O TRABALHO QUALIFICA O HOMEM 
SOCIALISMO = O TRABALHO LIBERTA O HOMEM 
DEOCRACIA/DEUSISMO = O TRABALHO CLASSIFICA O HOMEM 
Analise dos termos segundo o diccionário da Universidade de Oxford: 
Dignificação: (Significado de Dignificar) Fazer com que (algo ou alguém) se torne digno; 
engrandecer-se: Alcançar um grau elevado de dignidade; enobrecer-se: (do latim: 
dignificare) 
Qualificação: (Significado de Qualificar) Avaliar, julgar, reputar: qualificaram-no de incapaz 
para o cargo. Gramática Modificar, acrescentando uma idéia de qualidade: o adjetivo 
qualifica o substantivo. Demonstrar, possuir qualidades; reunir condições para: ele 
qualificou-se para exercer o magistério. 
Classificação:( Significado de Classificar) Reunir em classes e nos grupos respectivos, 
segundo um sistema ou método Determinar a classe, ordem, família, gênero e espécie de. 
Determinar a ordem dos candidatos aprovados em um concurso.Arrumar, pôr em ordem 
(papéis, documentos etc.). 

 
O Comunismo foi a Ideologia que usou os trabalhadores prometendo lhes um Mundo de igualdade onde não haveria 

classes Socias, os comunistas atraves da sua tese afirmaram que o Trabalho era a forma de combater a desigualdade; os 

Países capitalistas para travar o comunismo, ddram emprego aos seus cidadãos estabeleceram metodos de credito mas 

mesmo assim a sociedade Occidental não vive feliz. Nós em Angola ainda continuamos a ter as imagens do comunismo 

representar o Estado, na bandeira e no brasão de armas (a roda dentada, a estrela e catana) 
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Porta da entrada do Campo de Concretração de Ausxhwitz na Polónia onde foram castigado os judeus pelos alemãos 

no Regime Nazista, vê-se na porta da entrada as escritas Arbeit Macht Frei (oTrabalho torna-te livre) 

O mesmo erro de análise do trabalho é cometido pelos Socialistas, 
por isso na Alemanha sob o regime do Nacional Socialista (NSDAP), 
todo aquele que não era capaz de produzir, ou seja, os deficientes 
mentais ou físicos deveriam passar pelo processo de eutanásia, que 
era simplesmente matar todos os deficientes para criar uma 
sociedade forte, trabalhadora e superior a todas as outras 
sociedades, a palavra ARBEIT MACHT FREI (o Trabalho torna-te 
livre) foi escrita na porta da entrada do campo de concentração da 
Auschwitz. É aqui onde se iniciou as investigações de análises 
genéticas de todos os alemães, onde a lei obrigava a todos que antes 
de casarem deveriam passar por uma análise médica, os que tinham 
possibilidade de ter bebés deficientes eram esterilizados e jamais 
poderiam ter filhos, onde a melhor e considerada raça era a ARIANA. 
Hoje, a Democracia ou o Mundo Capitalista é estabelecido na base do 
capital que vem do trabalho como resultado, o trabalho qualifica o 
homem, quem não tiver trabalho não deve ser qualificado, esta 
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forma de percepção não foge a lógica dos comunistas, por isso a 
nossa filosofia considera igual a Democracia e o Comunismo. 

 
Como diz a cartage em cor: O capitalismo não funciona um outro Mundo é possivel. Mas que outro Mundo se estes 

Países são ricos e vivem bem? O que busca as pessoas, isto mostra a prova de que existe a alienação e a subordinação 

do homem pelo homem, mesmo com Trabalho as pessoas não são felizes, se o Comunismo ja falhou, o capitalismo 

não funciona, a única solução é voltar no princípio, buscar o sistema de Deus, “o Deusismo”. A outra foto que foi 

fortemente criticada pela revista Life onde os Americanos mostravam uma vida melhor nas publicidades com as 

escritas tais como: “o mais alto standarte, de viver anivel do Mundo…..” “não exite uma outra maneira como a 

maneira americana” mas enquanto isto abaixo do quadro publicitario a vida real contrariava os dizeres publicitários 

porque havia gente a sofrer a fazer fila para comer, isto é o capitalism a Democracia 

Como já explicamos, o trabalho não pode qualificar o homem porque 
o ser humano deve ser qualificado através da capacidade da sua 
reflexão e não do trabalho. Quantos génios morrerram jovens e que 
deixaram um legado que nunca será igualado mas que morreram 

pobres? 
Wolfgang Amadeus Mozart (27 de 
Janeiro de 1756 – 5 Dezembro de 1791), 
o grande compositor que morreu aos 35 
anos de idade nunca foi rico mas o que 
fez desde os seus 4 anos de idade ficará 
marcado para sempre na HISTÓRIA da 
música e nas vidas dos sereshumanos.  
 
Georg Friedrich 
Händel(23 de 
Fevreiro 1685 – 
14 Abril de 1759), 
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o outro compositor Alemão que se radicalizou na Inglaterra e 
morreu aos 74 anos de idade pobre e cego, deixou um legado 
extraordinário a sua famosa obra de Oratório “Der Messiah” o 
Messias ficará para eterninadade na Europa, em África, na América, 
na Ásia onde o famoso Oratório mais cantado no mundo conhecido 
como Aleluia do Haendel. 

 
Karl Marx morreu pobre, todos os 
pioneiros que inventaram as máquinas 
que revolucionaram as nossas vidas 
como o carro locomotivo, rádio, TV, 
avião, electricidade, telegrama, telégrafo, 
a maioria deles morreram pobres.  
 
Estes homens  Inventaram algo que 
depois das suas vidas tornaram-se num 
marco histórico e eles marcaram o 
nome, isto só foi possível através da 
capacidade da sua reflexão e não pelo 

trabalho. Estes génios dedicaram-se horas e dias a reflectir até 
tornarem os pilares da mudança da vida humana e da nossa 
sociedade. 
 
Hoje surge a luz através do Deusismo onde o homem consegue 
reconhecer-se e reconhecer o que está à sua volta, qualquer que seja 
o poder ocupado no seio da sociedade. Depois de negar todas as 
teses avançadas pelas outras ideologias que arruinaram a nossa 
sociedade, alimentaram no ser humano falsas promessas e 
incentivaram o egoísmo, o domínio do homem pelo homem, a 
injustiça, etc. A Ideologia Deusista considera o TRABALHO como 
meio de CLASSIFICAR o ser humano dentro da sociedade. Porquê? 
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Segundo a nossa Ideologia o trabalho não é a solução para lutar 
contra a alienação na sociedade porque a alienação está ligada ao 
carácter do ser humano e não no que ele produz pelo seu esforço 
muscular ou através das máquinas que ele manipula, aliás, o 
trabalho criou uma pirâmide contraditória para lutar contra a 
alienação, por exemplo, numa empresa os que ganham mais que 

 
 

O Deusismo traz –nos a luz, o esclarecimento perfeito: o Trabalho ajuda o individuo a mudar de classe social e ter outras 

oportunidades ao mesmo tempo insistimos que o facto de mudar de classe Social não garante a dignidade ou a 

qualificação no seio da Sociedade, porque estes elementos são ligados no character e no pensamento do individuo e não 

no que ele produz como Trabalho. Uma pessoa da alta classe pode ser pedófile, traficante de drogas e isto logo 

desqualifica-lhe e é sujeito a ser retirada a liberdade e ser preso. Daí ja não se fala da dignidade, por isso a dignidade nao 

depende da Classe social em que o individu se encontra, por exemplo um cidadão da classe media po ter mais dignidade 

que um sujeiro da alta classe , todos somos iguais perante a Lei, Deus, ordem, todos viemos do pó. 

todos são aqueles que trabalham nos gabinetes, que têm um papel 
que requer menos esforços musculares e mais esforço mental, os 
que ganham menos e mal são aqueles que trabalham mais e usam 
mais os esforços musculares e ao mesmo tempo mental porque 
aqueles que trabalham nas máquinas dentro das fábricas devem ter 
muito cuidado para não perderem os seus membros (braços, dedos, 
pernas, etc.) onde qualquer descuido é fatal. Esta é a contradicção da 
lógica do trabalho, por isso, segundo o Deusismo o TRABALHO 
CLASSIFICA o homem, porque as diferenças que existem na 
sociedade humana são estabelecidas na base de classes sociais onde 
cada homem tem a responsabilidade de se classificar em uma dessas 
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classes, mas para tal, a sociedade deve dar as oportunidades para 
todos. 
 
Quem trabalhar mais e ter mais dinheiro não quer dizer que terá 
mais considerações no seio da sociedade, mas sim, mudará de classe 
social de média para alta ou de base para média. 
Por isso, o trabalho não resolve a questão da alienação, mas sim, 
classifica o ser humano para resolver-se a questão da alienação; o 
homem deve restruturar o seu carácter individual e ter uma outra 
visão da sociedade onde ele vive considerando os outros como a si 
mesmo porque mesmo usufruindo do poder económico, o ser 
humano ainda continuará absolutamente necessitando da 
cooperação dos outros. Esta é a mensagem do Deusismo a filosofia 
do nosso partido, a única que pode salvar a nossa sociedade 
angolana. 
 
Imagina um rico que tem tudo mas que ninguém quer trabalhar para 
ele por não considerar os seres humanos, como ficaria a vida deste 
na sua mansão sem nenhum trabalhador? Claro, o dinheiro não iria 
valer para nada. Para ser importante, necessitas de homens a volta 
de si não simplesmente os bens materiais, por isso o ser humano 
não deve aliernar o outro ser humano porque necessita deste para 
que ele possa sentir-se importante na sociedade, porque todos nós 
somos necessários perante os outros. 
 
A Ideologia Deusista que ilumina-nos como a base filosófica da 
nossa organização vai ainda muito longe. O corpo humano tem 
muitas funções mas se alguém perguntar qual é o órgão mais 
importante no ser humano, será difícil responder porque cada órgão 
tem a sua função específica e a executa devidamente sem se sentir 
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inferior ao outro órgão e, se um pára de funcionar, o ser humano 
terá problemas gravíssimos ou mesmo deixar de existir. 
 
O que é importante no ser humano? O coração, os pulmões, o 
cérebro, os olhos, os pés, os nervos, os braços, os ouvidos ou a 
língua? 
 
 
 
 
 
 
 
                 CEREBRO 
 
 
CORACÃO 
 
 
                                      OLHO 
 
 
 
 
 
                                                                                         SISTEMA NERVOSO 
 
PULMÃO                           ANUS 
 
Quando você responder esta questão então coloca – se no lugar de 
um dos órgãos acima citados e verás que tens valor e que a PÁTRIA 
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TE NECESSITA. Por isso, agora é o momento importante onde você 
acaba de descobrir estas verdades, não espera amanhã para 
revolucionar a tua sociedade e estabelecer uma Nação onde você e 
os teus filhos podem viver um presente melhor sem esperar o 
amanhã como nos foi ensinado “tudo para o futuro e o presente é 
para sofrer”. 
 
Associando – se a nós, claramente vamos pôr fim ao sistema 
corrupto de considerar as pessoas por nome de família, porque o 
único nome que deve prevalecer para todos é o “angolano” seja 
negro, branco, mulato, todos somos angolanos e é aqui onde começa 
a mudança. 

A MULHER 

 
Sobre a mulher, acreditamos que 
chegou a hora de assumir que nós 
em Africa ainda temos tradições que 
não beneficiam as mulheres. 
Acreditamos que já é hora de 
reconhecermos que em todos estes 
séculos a praticar tal tradição, os 
países não desenvolveram e 
continuamos na miséria e a ser 
chamado submundo. 
 
O MUN acredita que algumas 
tradições contra a sensibilidade da 
mulher deveriam ser banidas e 
emancipar a mulher na nossa 
sociedade porque até já temos prova 
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de que quando uma mulher está decidida ela pode fazer melhor; 
Nzinga Mbande e Kimpa Vita foram mulheres corajosas que 
mostraram estes dotes sem falarmos de outras mulheres a volta do 
Mundo, tais como: Jane d’Arc, Margaret Thatcher, Indira Gandhi, 
Amina, Cleópatra, Catherine de Medici, Nefertiti, Liliuokalani, 
Catherine the Great, Victoria e muitas outras.  

A emancipação da mulher não 
deve ser vista no facto de uma 
ou duas mulheres estarem a 
trabalhar ou a dirigir um 
Ministério do Estado ou 
algumas serem advogadas, 
juristas, médicas, doutoras e 
jornalistas porque nem todas 
as mulheres devem ser 
consideradas por causa deste 
facto, como nem todos os 
homens têm a possibilidade de 
trabalhar no Governo. 
A realidade é que a evolução da 
mulher deve ser vista no geral, 

começando com o dia-a-dia da mulher, regular desde o seu 
crescimento em casa dos pais, na 
escola, no casamento, nas 
oportunidades, no emprego, enfim, 
em todos os campos da sociedade a 
mulher deve participar com as suas 
contribuições e presenças, pois não 
há trabalho que a mulher não possa 
fazer desde o escritório até as 
máquinas. 
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O MUN estabeleceu um magno projecto para a mulher “A rosa de 
aço”. A mulher deve ser impulsionada a conduzir camiões, a 
trabalhar no caminho-de-ferro, a ser militar inquebrantável, a ser 
dona de casa, a ser independente e ganhar o seu próprio dinheiro, a 
ser mãe, engenheira, pedreira, mecânica, polícia, modelo, educadora, 
médica ou doutora, jurista e aquelas que não tiverem as habilidades 
de funcionarem para alto nível devem sentir-se protegidas pelo 
Estado e oferecer-lhes as oportunidades de igualdade sem o espírito 
africano de machismo como bater na mulher, ser considerada 
inferior, fraca, objecto de reprodução. 

 
A mulher que o MUN 
preconiza, não deve 
ser mais aquela que 
sai de manhã à 
procura do pão na 
rua enquanto os 
homens sentam. É 
aqui onde todas as 
mulheres deveriam 
optar em aderir e 
tornar não só o 

sonho individual em realidade, mas sim tornar o sonho de 
estabelecer uma sociedade de igualdade desenvolvida na nossa 
PÁTRIA. 
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Capítulo IV 
 

 

REPOR A VERDAEIRA HISTÓRIA 

DE ANGOLA 

 
uma Nação sem HISTÓRIA não permanece. A HISTÓRIA de uma 
Nação é sagrada onde gerações vindouras descobrem o sacrifício 
dos que viveram antes e que estabeleceram a PÁTRIA e é através da 

HISTÓRIA que aprendemos os 
erros do passado cometido pelos 
nossos antecessores, para que 
nós da nova geração possamos 
evitá-los e caminhar de maneira 
a erguer a Nação, o orgulho 
nacional e não só estabelecer as 
bases e pilares da existência e 
continuidade da nossa Pátria. 
Em Angola, a HISTÓRIA foi 
deturpada pelo MPLA. O partido 
comunista estabeleceu a 
HISTÓRIA da sua forma 
pensando nos interesses 
partidários e não no interesse 
Nacional. 
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Hoje, todo mundo sabe que o MPLA é o único partido que libertou 
Angola do colonialismo, o MPLA é o partido que mais trabalhou para 
que Angola se tornasse independente, enquanto não! 
 
Se o angolano ainda tem a longa memória, se pode lembrar da 
HISTÓRIA do Augusto Ngangula o herói nacional! 
 
Como foi possível apagar personagens verdadeiras que deram o seu 
sangue para que Angola se tornasse independente e criar 
HISTÓRIAS com personagens inexistentes e chegar até ao ponto de 
ensinar a HISTÓRIA nas escolas? 
 

Isto é o que o nosso 
MOVIMENTO chama de 
deturpação da verdade. 
Na Europa ou na 
América os HERÓIS são 
pessoas sagradas que 
fizeram algo pelas suas 
pátrias ou mesmo numa 
sociedade reduzida, 
fazendo bem como mal, 
eles são exaltados e 
apresentados na 

HISTÓRIA da Nação, como dissemos para as pessoas julgarem e 
aprenderem, se houve erros deve-se corrigir, se houver êxitos deve-
se seguir como exemplo.  
 
Hoje nenhum estudante primário, secundário ou médio consegue 
explicar o que foram os ACORDOS DE ALVOR de 1975.  
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Angola não existia como país, mas sim, como Reinos dispersos com 
muita potência mas, infelizmente o MPLA com o seu tribalismo 
exagerado e o interessse partidário foi abafando aos poucos a 
HISTÓRIA dos grandes Reis da nossa Pátria. 
Hoje nenhum jovem sabe qual foi o primeiro Angolano negro a pisar 
a Penísula Ibérica (Portugal), não como escravo mas sim como 
homem importante! Os nossos estudantes não serão capazes de 
responder se os perguntarem quem foi o grande mandatário que 
encontrou-se com os visitantes portugueses pela primeira vez e em 
que área de Angola? Actualmente será difícil. 
As lutas internas que os próprios angolanos faziam para poder 
dividir-se tinham como responsáveis os Reis, mas com a força dos 
portugueses as tribulações foram acalmadas e o resultado foi a 
distinção de alguns Reinos que dariam hoje o valor da nossa 
HISTÓRIA. 

Quem sabe sobre o 
Reino das LUNDAS 
do grande povo 
Tchokwe? 
O Reino de Bailundo 
do grande povo 
Ovimbundu? 
O Reino do KONGO 
uma das primeiras  
 
 

Monarquias civilizadas já na época? 
O Reino dos Kwanhamas... Quem são os Kohisan? De onde viemos? 
Porquê somos chamados povo BANTU? 
Quem foi Nzinga Mbande, onde veio o nome NZINGA, porque tinha 
Nzinga no Reino do Kongo e Nzinga no Reino do Ndongo? 
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O que era realmente o Reino NGOLA do NDONGO e o Reino da 
MATAMBA? 
Porquê o país hoje chama-se 
ANGOLA e não outro nome? 
O que foi a batalha do MBUILA? 
Quem foram os IMBANGALA? 
Quando começou a Revolução que 
culminou na independência? 
Será que nos 5 séculos da 
permanência de Portugal em 
Angola fomos colonizados? 
Quando iniciou a colonização de 
Angola? 
O que faziam os Portugueses em 
Angola? 
Quem dirigia Angola? 
Quem lutou na Guerra da 
libertação de Angola? 

Porque o MPLA tomou o Poder e como? 
Era verdade que os da FNLA comiam pessoas? 
Savimbi era terrorista de verdade? 
Neto morreu de doença ou foi uma morte planejada? 
Aonde vamos com a PÁTRIA? 
Nito Alves é Heroi ou um produto do comunismo? 
Quem foi Holden Roberto e o que fez? 
Quem iniciou a guerra que levou 27 anos? 
Quem foi o verdadeiro culpado da Guerra dos 27 anos? 
Angola tem tantas figuras que devem ser exaltadas e serem 
colocadas na moeda Nacional mas, porque tem simplesmente as 
caras dos dois Comunistas NETO E EDUARDO? Quem disse que as 
notas só devem ter a cara do chefe do Estado? 
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É aqui onde devemos nos perguntar porque a HISTÓRIA de Angola 
não foi dita como ela é, qual foi a maior intenção do MPLA quando 
decidiu não dizer a verdade sobre a nossa HISTÓRIA, um partido 
que falsifica a HISTÓRIA da sua própria terra não merece nenhum 
voto mas, infelizmente nem o voto do cidadão angolano vale porque 
com ou sem o voto do cidadão eles podem permanecer no poder 
quando quiserem. Por isso, você precisa hoje decidir e juntar-se ao 
MUN para todos darmos a última solução. Todas as perguntas 
deixadas no ar neste capítulo são respondidas sem interesse 
partidário pelo Departamento de Mobilização e Informação do 
nosso MOVIMENTO e no Documento “THE NATION”. “DIE NASIE” “A 
NAÇÃO”.  
 
Este é a hora de reconhecer o sacrifício de todos mesmo até de 
alguns membros do MPLA, quando a HISTÓRIA verdadeira for 
reposta, todos devem fazer parte mesmo aqueles que destruiram a 
nossa Pátria de maneira que as gerações vindouras não cometam os 
mesmos erros, ninguém deve ser esquecido, este é o pensamento de 
uma Organização que se vê sem limite partidário porque hoje os 
desafios da NAÇÃO são maiores que os desejos partidários, por isso 
não podemos confiar ao MPLA por ser absolutamente um PARTIDO 
que só pensa em si e que contaminou algumas pessoas que 
conseguiram um emprego e esqueceram que outras pessoas vivem 
mal. 
 
A Nação perdeu o sentido humano cada um virou egoísta por culpa 
de um partido que se diz hoje o maior e o mais forte do Continente e 
nós o Movimento de União Nacional “DIZEMOS QUE NÃO” o MPLA é 
um partido vulgar que nem confia no seu próprio povo e que gasta 
milhões de dólares para corromper algumas organizações 
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internacinais para não sofrererm pressão e o seu segredo ser 
desvendado. 
 
Felizmente, aqueles que eles pagam o dinheiro para calarem já estão 
saturados! Agora o MPLA só tem uma opção, tentar mostrar ao povo 
que ele vale, enquanto a verdade e a realidade no terreno é horrível. 
Já é tarde demais, o que eles não fizeram durante 38 anos no poder a 

caminho de 
40 anos 
nunca o 
farão! 
O MUN abre 
as suas 
portas para 

todos 
aqueles que 
sentem o 

sofrimento 
na pele e no 

osso, 
mesmo 
aqueles 

pelo 
sofrimento 
deixaram-

se levar e serem corrompidos, chega de meninos de rua, chega de 
lavar carros na rua para ganhar pão porque o que país tem como 
riqueza não permite isso, por isso cada um deve perguntar-se: será 
esta uma tradição, uma praga ou um desleixo?! 
Meninos de rua não podem existir em Angola e nós vamos acabar 
com isso, cada cidadão é importante para o Estado. 
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Por isso, aqui está o MUN o partido de todos para todos. 
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Capítulo V 
 

 

 

O PROJECTO DE DEVOLVER A PÁTRIA 

A SUA GRANDEZA 

 
Pátria deve voltar a existir no verdadeiro sentido, Angola deve ser 
aquilo que milhões sonham e não aquilo que o MPLA tenta 
estabelecer. 
Quando falamos em devolver à Pátria a sua grandeza, referimo-nos 
no desenvolvimento sociocultrural, económico, principalmente dar 
prova de que somos o país mais fino de África e que temos a cultura 
europeia há mais de 500 anos e que não deveríamos aceitar viver 
como estamos hoje, o PATRIOTISMO deve ser uma missão 
imperativa para todos. 
Devolver à Pátria a sua grandeza, é uma missão sagrada onde até 

alguém pode dizer devolver qual 
grandeza que Angola já teve se nunca 
tivemos nada. 
 
Mas, mais uma vez o MUN quer provar 
o contrário e afirmar que já fomos 
grandes no passado. Os europeus que 
pisaram pela primeira vez o solo dos 
nossos Reinos que hoje chama-se 
Angola, já encontraram os residentes a 
explorar o ferro e já tinham 
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descoberto o fogo, onde o Reino do Congo era considerado um dos 
maiores e organizados Reino igual da Europa onde no Século XV o 
Reino do Kongo ja tinha contactos com o Vaticano direitamente com 
o Papa e candidatou-se para que o Bispo que deveria dirigir a Igreja 
no Reino fosse natural do Reino(Mukongo) e não europeu, mulheres 
como Nzinga Mbande, já na época tinha poder de negociar com 
estrangeiro (Portugueses e Holandeses) na defesa da sua Reino, 
imagina em que língua se comunicava ela? Europeia, claro: 
Português, Espanhol e Holandês. Existem muitos factores que 
provam que nunca fomos um povo vulnerável ao longo da nossa 
HISTÓRIA se não for a partir de 1975 quando um grupo de 
angolanos decidiram introduzir-nos a ideologia Comunista sem 
imaginar as consequências, tudo por simples razão “ambição do 

poder”. 
O MUN não considera a 
grandeza duma Pátria pela 
sua localização geográfica ou 
sua superfície, mas a grandeza 
de uma Pátria está no seu 

povo, a capacidade da 
visão sobre a sociedade, 
o valor humano, a união 
do seu povo onde não 
importa se alguém veio 
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do norte, sul, este, oeste ou se é pobre, rico, negro, branco, mestiço,  
homem, mulher,velho, jovem, mas sim, a dedicação de todos na 
defesa e no desenvolvimento da sua sagrada Nação. 
 
É aqui onde se encontra a grandeza de uma Pátria, por isso, o 
Movimento de União Nacional acredita que se hoje, todos nós 
Umbundu, Kimbundu, Bakongo, Ngangela, Mubinda, Kwanhama, 
Tchokwe, ricos e pobres, negros, brancos e mestiços, juntarmos as 
mãos num só objectivo, onde primeiro a Pátria, tudo pela Pátria, 
nada contra ela, o Mundo vai dar conta de que não há mais tempo 
para sermos considerados como submundo, porque o MUN sempre 
acreditou que Angola é uma potência e um gigante adormecido por 
causa da corrupção, tribalismo, regionalismo, ideologia falsa e 

muitos anti-valores 
introduzidos pelo MPLA.   
 
Cada canto do país deve brilhar 
com luz e água. Devolver à 
pátria a sua grandeza e levar de 
volta as populações nas suas 
áreas de origem, sem sentir 
falta de Luanda, quer dizer, 
estabelecer projectos e 
urbanizar todas as províncias. 
Isto não é impossível porque já 
estava acontecer mas, 
infelizmente tudo parou em 
1975.  
Por isso, o MUN estabeleceu um 

projecto maior que vai possibilitar a realização do mesmo plano. 
Primeiro, o GOVERNO deve saber a capacidade de cada província. 
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O que produz Huambo se Cabinda produz petróleo e madeira? 
O que produz Cunene se Lunda-Norte produz diamantes? 
O que produz Bengo se Uíge produz café? 
Este será o levantamento a ser feito em todas as províncias. 
É aqui onde o Movimento de União Nacional abre as suas portas 
especiais para àqueles quadros intelectuais angolanos em Angola e 
fora do país que acreditam que algo deve ser feito e que a Pátria não 
deve continuar como está hoje, que se juntem ao MUN porque é aqui 
onde todos sentirão o orgulho de ser angolano. 
 

O MUN necessitará 
um número maior 
de quadros técnicos 
para realizarmos 
juntos grandes 
projectos, porque se 
os angolanos não 
aparecerem hoje, 
nós iremos buscar 
até o estrangeiro 
para trabalhar ao 
bem do nosso 
Estado pois, o MUN 

não vai aceitar que o país careça de quadros no momento da sua 
restruturação. 
Mas para que cada nato sinta a sua área desenvolver, as 
PROVÍNCIAS devem tornar-se num ESTADO com direito a uma 
capital para que Luanda deixa de ser o lugar de afunilamento de 
todos. 
Em Portugal, por exemplo, nem todos vivem em Lisboa, os que 
vivem no Porto, Algarve, Minho, Evora não se sentem diminuído por 
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lá viverem. Os que vivem em Londres não são maiores dos que 
vivem em Liverpool. Os que vivem em Roma não são maiores dos 
que vivem em Milano, os que vivem em Nova Iorque que nem é a 
capital dos Estados Unidos da America não são maiores dos que 
vivem em Los Angeles, Chicago, Washington DC, Las Vegas, os 
habitantes de París não são maiores que os de Marseille ou 
Bordeaux, Lion. 
 
Isto é na Europa e na America e até alguém pode dizer estamos 
longe de ser como a Europa mas a pergunta é; porquê não 
começamos hoje para encurtar a tal longa distância imaginária que 
existe entre nós e a Europa? 
Aqui falamos de Europa mas podemos falar de África do sul o nosso 
vizinho, dizendo que quem vive na capital Pretoria, não está em 
melhores condições urbánicas dos que vivem em Johannesburg ou 
Durban e Captown. 
Então, porquê que aqui o que não vive em Luanda diz-se que vive no 
mato? 
 
Esta é a conotação das províncias (mato) porquê que tudo deve ser 
acumulado em Luanda? 
Mas afirmamos aqui que na era colonial as coisas não eram assim, 
tudo era estabelecido em toda as partes do país. 
Esta é a decisão do MUN estabelecer uma igualidade para todos, a 
Pátria não pode reduzir-se numa cidade e a cidade num bairro. A 
nossa grandeza não se limita simplesmente no petróleo. Temos café, 
algodão, o litoral para pesca industrial, a terra cultivável, as 
florestas, o diamante, os rios, mas infelizmente o MPLA cegou-se e 
ambicionou-se com o petróleo esquecendo-se que o petróleo acaba 
mas a terra permanece. 
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Capítulo VI 
 

 

 

M.U.N. O DISPERTAR DO POVO 

ANGOLANO COM UMA NOVA FILOSOFIA 

 
MUN nada quer esconder queremos informar e alertar ao povo 
angolano que o tempo de tirar o MPLA através da Democracia já 
passou em 1992 quando Savimbi e a sua UNITA perderam e 
cometeram o erro de atacar com poucas tropas a cidade de Luanda, 
a outra oportunidade de não ter o MPLA no poder passou em 1975 
quando Holden Roberto e a FNLA foram abandonados pelos norte 
Americanos por razões da politica interna dos USA porcausa das 
baixas militar americanos na guerra do Viet-Nam.  

Hoje todas as oportunidades 
acabaram-se so nos resta a única 
que o MUN tem mas antes de tudo 
o MOVIMENTO quer ser bem claro 
que o MPLA não é um Partido a ser 
combatido por meio de discursos 
ou marchas, o MPLA é um Partido 
formado na base do Comunismo 

uma das Ideologias que foi estabelecida por intelectuais judeus na 
Alemanha e que tomou grandeza na RUSSIA.  
Hoje considerado por muita gente de ideologia já morta, onde até o 
proprio MPLA teve que adoptar o nome de Social-Democrata mas 
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que para nós continua como a sua ideologia Comunista camfulado 
usando-a clandestinamante porque até a CHINA continua comunista, 
a KOREA do Norte continua COMUNISTA, Angola continua mas com 
a pele de democrata por isso mantem-se o hino que exalta o poder 
popular e as forças progressistas do Mundo, apelando o homem 
novo pelo Trabalho onde a roda dentada, a estrela do 
Internacionalismo ainda estão bem estampadas na nossa bandeira e 
a enxada e outras coisas estão bem explícitas no Brasão do Estado. 

Aqui queremos afirmar com muita certeza 
que a Democracia não é capaz de tirar o 
MPLA no poder porque até já mostrou 
tantas fraquezas, o MPLA deve ser 
combatido pelo pensamento mais 
poderoso que o Comunismo e nós 
apresentamo-vos o DEUSISMO como a 
solução absoluta para depor o MPLA.  
Através do Deusismo seremos capazes de 
derrotar os camaradas. 
O povo deve despertar agora. Chega!!!! 
Antes da independencia, o MPLA foi 
contratar Cubanos que entravam pelo 
Porto Aboim e Lobito todas as noites sob 
supervisão do Almirante Rosa Coutinho, o 

MPLA entregou totalmente o País nas mãos dos cubanos que até a 
RUSSIA não pode reagir, a única forma de reagir foi de assassinar 
Antonio Agostinho NETO e colocar Jose Eduardo Dos Santos mas 
mesmo assim Cuba esteve sempre presente 
Para defender a sua permanência no poder o MPLA aceitou que os 
Cubanos bombardeiassem o Sul do País, a única parte onde o colono 
construiu, na base do tribalismo por ser terras dos Umbundu o sul 
foi bombardeiado, os Cubanos destruiram a açucareira do Caxito 
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hoje não se fala mais de açucar em Angola enquanto Cuba foi um dos 
maiores produtor de açucar em 1986 graças a produção de Angola. 
O MPLA gastou milhões em envio de jovens para CUBA para estudar 
infelizmente todos voltaram sem colocação, hoje pairam nas ruas da 
cidade de Luanda. Porque tantos gastos sem beneficio? Porque 
gastar dinheiro em projectos sem os terminar? 
Quem pagará o tempo perdido em CUBA pelos jovens angolanos 
porque não podemos dizer que beneficiaram de alguma coisa 
porque hoje andam por ai sem norte como se fossem individuos sem 
formação uns por tanta frustração tornaram alcolatros para 
desfalçar a dor interna, muito pouco deles beneficiaram. 
Hoje procedeu da mesma maneira ORGANIZOU O CAN GASTANDO 
MILHÕES NA CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIOS ENQUANTO SABE MUITO 
BEM QUE O País não tem cultura do desporto de football e que 
construindo os Estádios requerem manunteção e actividades 
contínuas de football. 

Quem vai cuidar dos 
Estádios? 
Quem ira nos Estádios 
para gastar o dinheiro 
que nao vé? 
 
O foofbal é um negocio e 
que deve estar nas mãos 
d’aquele que sentem-se 
dedicados na causa e não 

algo politizado o desporto em Angola é um projecto que deve ser 
estabelecido atraves do nivel basico não podemos ja querer estar no 
topo se nem escola de foobal com capacidades de formar craques 
temos.  
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O MUN nunca foi 
absolutamente contra a 
construção dos 
Estadios porque é um 
projecto que deve 
absolutamente ser 
estabelecido mas que 
tudo deve ser feito no 
tempo integral no 
momento certo e nao 
na base de um orgulho 
partidario, hoje se 

perguntares a milhoes de angolanos se seria melhor por os 
transporte publico a volta do País inteiro ou construir estadios 
acreditamos que o transporte seria a opção da maioria. O MUN sofre 
de vergonha por saber que o povo continua a ter o transporte os 
Toyota hiace e Governo com tudo que tem não consegue colocar o 
transporte publico em todas as províncias.  
Mais uma vez o orgulho do MPLA para se mostrar que realizou o 
CAN nada menos que uma acção de crianças.  
Hoje a ZAMBIA acaba de ganhar o CAN e não precisou organizar a 
competição nem construiu Estádios e o mesmo treinador que Angola 
rejeitou foi recolhido pela Zambia e acabou sendo Campeão 
Africano. 
Isto foi uma prova de que necessitamos as estruturas de base a volta 
do País e o que o MPLA faz é simplesmente na base de orgulho nada 
de patriotismo, enquanto o MUN acredita que em Angola existem 
pessoas com apacacidade de mudar a direcção do nosso desporto 
porque o que necessitamos hoje é homens patrioticos que sente 
Angola nas suas veias com o desafio de levar este nome Aos podium 
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internacional, mas como todo mundo sabe a realidade sempre foi 
diferente.  

Isto é o exemplo claro de 
como o MPLA é um mau 
gestor dos fundos do Estado 
com a corrupção intensa, e o 
favoritismo do seu núcleo 
politico por isso o MUN 

afirma de que a PÁTRIA 
nao irá a lado nenhum com 
o MPLA.  
O dinheiro gasto no 
processo total do CAN 
serviria para retirar os 
HIACE Toyota dito 
candongueiros da via 
pública e colocar os maximbombo e esta mesma acção iria 
solucionar mais problemas. 
1. As cidades principalmente Luanda teria o sistema de transporte 
que permitiria qualquer pessoa que vem de fora circular na cidade 
como acontece na Europa e na América. 
2. Os Autocarros dariam emprego a muita gente e isto reduziria o 
desemprego, para motoristas, pintores, mecanicos, seguranças, 
contabilistas, tudo que envolve o vehicuilo teria um quadro de 
capacitados e empregados até mesmo as estradas pontes, 
sinalização. 
3. Muita gente deveria aprender a mecânica para manter a 
manuntenção e daí não necessitaríamos mais de estrangeiros; isto 
seria uma aposta nacional como Cuba fez com os carros comprados 
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nos USA nos anos 50 até hoje funcionam por peças adaptadas por 
cubanos ja que não podem comprar nada nos USA. 
4. Uma estrutura estabeleceria-se na cidade, o transporte obrigaria 
as pessoas a organizarem-se por não terem outro meio de 
transporte. 
E a realização do CAN seria um projecto a ser preparada e ser ganho 
como desafio do Estado mas com base já estabelecida. Como o MUN 
etabeleceu o projecto do desporto em Angola escrito no livro “the 
Federal Olympic Game” onde tratamos de defender Angola e provar 
que podemos tornar melhores em muitas disciplinas desportivas e 
manter a continuidade de amelhoramento do nosso desporto. Mas 
como ja demostramos as capacidades do MPLA no que diz respeito 
os projectos do ESTADO. 
Esta é a forma em que o MPLA trabalha, mas nao é so isto o MPLA 
não consegue liderar o Pais inteiro se não for Luanda. 
Onte entregou-nos nas mãos dos Cubanos que exploraram o PAÍS, 
HOJE PELA AMBINÇÃO EM QUERER PERMANECER NO PODER, O 
MPLA TENTA CONVENCER NOITE E DIA OS AMERICANOS QUE 
TAMBÉM JÁ ESTÃO DE OLHO ABERTO NELE, e que já deram conta 
de que o MPLA, está simplesmente a jogar de inteligente esperando 
que o poder económico passe para a CHINA para abandonarem os 
USA e entregarem-se na CHINA tudo para sua protecção e 
permanência no poder. 
A pergunta é quando seremos NÓS? 
Cubanos, Russos, Americanos amanha hojes Chineses ja não 
sabemos o amanha quem seremos imagina quando seremos NÓS? 
Desperta…. desperta angolano . 
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Capítulo VII 
 

O MAIOR DESAFIO DAS 
NOSSAS VIDAS COMEÇA AQUI 

 
Não é fácil aceitar coisas novas mas também não é impossível, o 
MUN entende muito bem que depois de tantas mentiras recebidas 
pelo MPLA durante estes 37 anos ou ainda mais porque eles vão 
ganhar as próximas eleições, não será fácil levar algo novo ao povo. 
01Por esta razão, acreditamos que o povo angolano já atingiu a 
maturidade de poder entender que a Nação precisa absolutamente 
de uma nova direcção, e que algo deve ser feito. Mas a realidade no 

terreno tem sido muito diferente 
porque aqueles que podiam lutar 
pela mudança são enfraquecidos 
pelo poder do MPLA, e isto deixa 
muitos sem solução que perdem até 
a confiança da oposição porque 
realmente ela já não existe, o que 
existe é a esperança em Deus todos 
acreditando e esperando por um 
milagre vindo do céus para que o 
MPLA abandone o poder mas 
enquanto isto o milagre não acontece 
o povo vai acostumando-se a viver 
na realidade do MPLA. 
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Hoje, surge o MUN com uma decisão absolutamente firme, parte ou 
racha o MPLA deve partir não importa a Democracia estabelecida 
por ele, o único ponto é a partida do MPLA. 
É neste caso que o desafio inicia, porque hoje o MUN se apresenta 
como o baluarte do povo e assume as revendicações da PÁTRIA a 
única coisa que pede é o apoio de todos os angolanos, aqui já não há 
mais chorar, não há mais debate, a decisão está nas tuas mãos. Todo 
o angolano sabe muito bem que o país necessita de uma Revolução 
absoluta maior e pior da que aconteceu na LÍBIA e no EGIPTO ou 
TUNÍSIA mas a pergunta sempre foi quem vai encabeçar a 
Revolução porque na parte dos militares não é possível, na oposição 
não é possível, dentro do MPLA tão pouco porque até já têm a lição 
do 27 de Maio, então como fazer? 
 
Aqui está a resposta, não te sintas amedrontado, lenvata-te e junta-
te a nós para a acção final, já não estás só, agora tens uma 
Organização que pensa, que estabelece e projecta tudo, você está 
aqui para dar a sua parte de 70%.Reconhecemos que não é fácil 
aceitar algo novo mas, aqui está um simples exemplo:  
 
“Quando o bebé nasce, a primeira reacção dele é o choro, impressão 
de não gostar a descoberta do novo mundo preferindo a barriga da 
Mãe, um mundo escuro coberta de liquidos, mas quando cresce, já 
não aceita regressar no ventre da sua Mãe onde um dia pensou ser o 
melhor lugar mas que não era, depois de viver neste mundo onde o 
homem descobre prazeres, riquezas, alegrias e muita coisa boa, a 
intenção do ser humano é de permanencer eterno aqui na terra mas 
quando chega a chamada de que deve morrer para homem nega 
categoricamente. Nenhum homem aceita morrer mesmo aqueles 
que pregam na igreja a política de encontro com Jesus se lhe for 
apontado uma arma na cabeça dizendo-lhe que está a ser mandado 
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para encontrar-se com Cristo, o pastor pedirá para ficar na terra, 
mas como a realidade é a mesma como no ventre da Mãe onde não 
podemos ficar para sempre, o homem na terra acaba por morrer, e 
quando morre já não volta, nenhum morto voltou todos lá ficam 
absolutamente aceitando a nova vida que acabam por descobrir lá e 
que na terra ninguém sabe e ninguém experimentou...” 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração do líder comunista Vladimir Ilich Ulianov Lenine em quatro fases: como 

todos os seres humanos Lenine passou pelo processo de ser bebe criança politico e 

depois morrer  e nunca mais regressou 
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Esta e a realidade nossa de cada dia mesmo aqueles que estão no 
MPLA com cérebros lavados pelas mentiras do MPLA, o MUN exorta 
que chegou o tempo de todos embarcarmos numa nova concepção 
de vida da sociedade do Estado, às vezes pensas que onde estás é 
melhor mas, tenta aproximar-te ao MOVIMENTO e saber a realidade, 
a verdade e o magno projecto, verás que não aceitarás mas voltar no 
seu partido e que ficarás para juntos erguermos a PATRIA. 
aqui está o desafio. 
 
Lembre-se que todos têm o poder de reclamar, de resmungar, de falar 
mal, de apontar dedo... Mas o poder de tomar uma decisão que leva a 
mudança não é dado para todos, são poucos os que têm o poder de 
estabelecer uma mudança e os que o fazem são escolhidos, mas como 
nada é predestinado você pode tornar-se um dos escolhidos. 
Agora você decide em que lado está? 
1. RESMUNGADORES, MEDROSOS, ACUSADORES? 
2. ESCOLHIDOS, HERÓIS, SOLUCIONISTAS? 
Lembrem-se que já não é tempo de resmungar e de lamenter, agora 
é tempo de passar para ACÇÃO. Aqui está o teu desafio e o MUN 
agradece pela tua decisão aquela que vem do fundo do teu coração. 
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Capítulo VIII 
 
 

AMANHECER COM UMA 
ANGOLA NOVA 

 
manhecer com uma Angola nova é o sonho de todos os angolanos 
verdadeiros principalmente daqueles que sentem o sofrimento 
ultrapassar a pele e antingir os ossos. Mas, o que é amanhecer com 
uma Angola nova? 

Pelo tempo 
que o MPLA 
está no poder 
e pelo que fez 
em África 
destruindo os 
seus dois 

principais 
oponenetes da 
luta de 

libertação 
(FNLA e 
UNITA), hoje 
muitos se 

desesperaram.  
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Em Angola não existe partido capaz de dasafiar ou contrariar o 
MPLA mesmo a UNITA hoje tornou-se igual aos outros partidos; 
então daí a palavra “amanhecer com uma Angola nova” tornou-se 
uma utopia, um sonho. 
Hoje O MUN quer dizer em voz alta que “amanhecer com uma 
Angola Nova” não é uma utopia ou sonho mas sim uma decisão, uma 
realidade que hoje depende de ti e ainda mais, hoje o MUN esclarece 
que esta responsabilidade que depende de ti não chega 50% porque 
o leitor deste documento tem simplesmente 7% os 93% é 
responsabilidade nossa. 
Já tanto se lutou para trocar a bandeira do Estado e o Hino por 
terem ligações comunistas e estabelecidos somente pelo MPLA 
quando violou os Acordos do Alvor e decidiu tomar o poder por 
meio de Guerra. 
Hoje, depois de 37 anos de independência e tantos anos do país 
viver no Multi Partidarismo os Símbolos, a bandeira, o hino 
continuam os mesmos da época do partido único, enquanto outros 
países que eram comunistas mudaram a exemplo do CONGO 
BRAZZAVILLE até a própria RÚSSIA teve que mudar a sua Bandeira; 
só mesmo o MPLA que diz não e o seu NÃO é maior como ele mesmo 
se considera maior. 
Hoje, chegamos a conclusão de que não haverá mais voto na 
Assembleia Nacional que possa desestabilizar o poder do MPLA, 
toda a Oposição pode se reunir numa só Bancada PARLAMENTAR 
não chegarão a opor-se Legislativamente ao poder que ocupa o 
MPLA na Assembleia Nacional isto quer dizer que não haverá a 
mudança. 
Mas o MUN diz que sim, haverá, basta hoje aceitar e associar-te a nós 
O MUN não necessita de bancada parlamentar para mudar o MPLA 
ELES TÊM UM PONTO FRACO QUE LHES FAZ ACEITAR TUDO O QUE 
LHES FOR PEDIDO por isso dizemos mais uma vez que o caro leitor 
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só tem 7% na responsabilidade de AMANHECER COM UMA ANGOLA 
NOVA. 
Alguém diria que o MPLA fez grandes coisas durante estes  anos de 
PAZ mas o MUN diz que não é verdade. 
Qual é a PAZ que se fala quando os outros não têm voz? 
O MPLA volta absolutamente como era no tempo do PARTIDO 
ÚNICO desde que a UNITA foi derrotada e assinou a sua rendição no 
Luena, o MPLA concretizou o seu sonho eterno de ver Dr. Savimbi 
morto o único sujeito com a capacidade de os incomodar, quem fala 
do desenvolvimento deve-se perguntar se nas áreas onde não teve 
guerra como Luanda, Lubango, Benguela há estruturas urbánicas ou 

há imagem de um 
Estado de justiça? 
Luanda onde é o 
“SIEGE” do próprio 
MPLA é a base do 
crime desde o roubo 
estúpido até o crime 
organizado, aquela 
Angola que vimos 
em 1975 quando os 
portugueses foram 
corridos pelo MPLA 
até os angolanos 
brancos nascidos em 
Angola, já não são os 

mesmos, hoje tornou-se um autêntico lixo.   
Mas ainda existem pessoas que afirmam que Angola está a evoluir. A 
nossa pergunta seria, onde? Luanda?! 
Mas quem diz que Angola deve ser reduzida numa cidade, isto é o 
egoísmo absoluto quando muitos sabem bem que a vida em Moxico, 
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Andulo, Kassanje, Ambuíla, Bembe, Caala não tem condições; os 
habitantes de lá não têm como beber água em condições, nem têm 
um edifício, não têm nem urbanização... Além disso, não é preciso ir 
até tão longe das províncias porque aí não há vida, mas Luanda em 
si a capital do país onde muito dos nossos irmãos Kimbundu são 
mentidos pelo MPLA que, se eles sairem do poder o povo kimbundu 
vai sofrer mas os próprios de Luanda podem ver como está a ser 
destruída a sua cidade, não é o alargamento da marginal que define 
o desenvolvimeto de um povo ou de uma cidade! 
Como está o CAZENGA, SAMBIZANGA onde supostamente Eduardo 

dos Santos nasceu? 
Como está o Rocha 
Pinto, o Catambor, 
Prenda, Cassequel, 
Kilamba Kiaxi?   
Esta é a cidade onde o 
MPLA militou desde 
1975 desde que 
tomou o poder... é 
triste, Luanda não 

tem nem o sistema 
de transporte 
público, água 
potável, energia 
permanente. O que 
é que o MPLA fez 
para Luanda?  
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Porque falar de ANGOLA seria muito amplo, eles não conseguem 
dirigir todo o país se não for a pequena porção da cidade de Luanda. 
Um famoso músico angolano cantou uma música que ninguém 
sentou para reflectir mas que as palavras eram para uma reflexão, 

mas mesmo o próprio 
MPLA não deu conta do 
recado... Quem te viu e 
que te vê... Angola... Olha 
o Malanje como vai... 
Olha o Huambo como 
ficou... Olha o Uíge como 
vai... O Bié onda está... O 
que será... O que virá) 
daqui a pouco estas 
músicas voltarão a tocar 
para lembrar a todos que 
não éramos como somos 
hoje, se há dúvida 

pergunte àqueles que tiveram a chance de viver no passado e viram 
que retrocedemos até há alguém que diz: prefiro viver no tempo 
colonial do que ser colonizado pelo MPLA. Isto é grave quando um 
cidadão independente chega até este ponto.   
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Decide hoje: Umbundu, kimbundu, Mukongo, Tchokwe, Ngangela, 
Kwanhama, ibinda, negro, branco, mestiço não espera por amanhã. 
Chegou a hora de acordar com uma Angola Nova, novo hino, nova 
bandeira, novo brasão de armas, cada um ter a vontade de voltar a 
sua terra e construir lá porque haverá centro comercial, haverá 
televisão, haverá estradas, haverá ruas asfaltadas, haverá negócios, 
haverá lazer, o cinema voltará a funcionar. Se no passado aconteceu 
e que o MPLA veio destruir, o MUN está disposto a repor o que foi 
destruído, isto não é uma magia e não levará mais de 15 anos, 12 
anos são o suficiente para que todos voltemos a sorrir e dizer “valeu 
apena ser mobilizado pelo MUN”. 
Hoje é o momento mágico, acorda, não sonhe mais, levanta-te e 
assina hoje como membro e verás que a tua acção passará de 
simples para heróica. 
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Capítulo IX 
 
 

UNIDOS PARA UMA SÓ PÁTRIA 
TODOS MERECEM O RESPEITO DO ESTADO 

 

 
 MOVIMENTO DE UNIÃO NACIONAL traz a mensagem firme de nos 
tornarmos unidos pela pátria porque realmente chegamos a 
conclusão de que os nossos problemas e ideias partidárias não 
devem prevalecer no imperativo que a Nação tem hoje. O nossso 
MOVIMENTO apela para todos estarmos com as ideias viradas pela 
NAÇÃO, TUDO PELA PÁTRIA E NADA CONTRA A PÁTRIA vão ver se 
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isso não vai mudar. Devemos mostrar a capacidade de que somos 
povos instruídos e não submundo, cada cidadão sabe bem que as 
barreiras para o desenvolvimento são o tribalismo, o racismo e a 
corrupção, por isso devemos estar atentos com os nossos 
sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos 
actos porque antes de tudo primeiro a PÁTRIA e não vamos 
conseguir resultados mágicos se continuarmos a ver as pessoas por 
províncias e pela cor da pele ou pelas línguas tradicionais. 
 
 

Todos devemos batalhar para o bem dos outros, por isso o nosso 
MOVIMENTO é o partido de todos para todos, porque se estiveres a 
pensar por alguém menos você, alguém estará a pensar em ti menos 
ele e daí o círculo mágico irá rodar e não haverá nenhuma parte de 
Angola abandonada, não haverá um povo a ser denigrido, 
desconsiderado por causa da sua cultura original. Afinal, Angola só é 
Angola com todos os seus filhos unidos à volta de uma só bandeira, 
nenhuma província jamais será considerada de MATO, aliás, já não 
haverá província porque tudo será estruturado como ESTADO. 
 
Para acabar com a má nostalgia de acreditar que a vida das pessoas 
deve ser confinada na capital do país e que o resto do país é uma 
junta de matos e aldeias com pouca assistência e um desequilíbrio 
total de condições de vida social, o MOVIMENTO DE UNIÃO 
NACIONAL no seu projecto do ESTADO, levará ao Parlamento o 
estabelecimento de ESTADOS com as suas capitais ao invés de 
províncias. 
 
Cada Estado terá a sua capital, duas cidades maiores, todas as 
aldeias serão agrupadas e transformadas em vilas e estabelecer-se-á 
o sistema de FAZENDAS, não haverá mais aldeias, o Governo vai 
concentrar as pessoas nas grandes vilas e cidades para melhor 
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formação, educação e controlo, ninguém poderá mais viver na 
escuridão. As aldeias agrupadas deverão ter acesso a televisão, 
rádio, telefone, polícia, escolas, igrejas, enfim, tudo quanto um povo 
merece no verdadeiro sentido da palavra. 
 
Além disso, cada ESTADO terá sua bandeira e um parlamento 
Estadual (Staat Kongress) que vai velar dos assuntos internos da 
população e o resto do Estado. Este novo sistema, permitirá aos 
políticos de praticar a política no seu próprio Estado antes de antigir 
o nível Federal, isto servirá de escola para todos. A bandeira Estatal 
dará orgulho aos seus filhos que deverão investir no seu próprio 
Estado, onde a lei de repartir os bens do Estado obrigará a cada 
Estado a ficar com os 20% de tudo que lá se produz e isto daria o 
surgimeno do espírito de competição entre Estados na produção 
local para terem mais benefícios e ninguém iria se preocupar em 
viver e comprar casas num outro Estado enquanto no seu próprio 
ESTADO nem casa tem, as pessoas mudariam para outros ESTADOS 
depois de terem algo no seu próprio Estado. 
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O Governo Federal faria o Orçamento Geral do Estado (OGE) por 
população e projectos de cada ESTADO se alguém decidir 
estabelecer-se em Luanda, deixaria a sua província vazia e 
beneficiaria Luanda que estaria com mais população e projectos, 
sendo assim, Luanda beneficiaria com mais escolas por ter mais 
crianças e no teu ESTADO as escolas seriam reduzidas por ter 
menos, Luanda beneficiaria mais dinheiro para criar trabalho e no 
teu Estado não (este é um projecto que se encontra dentro dos 
programas do partido se te tornares membro terás todo o acesso do 
projecto que chamamos “DEVOLVAMOS À PÁTRIA A SUA 
GRANDEZA” 
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Capítulo X 
 
 

A CORRUPÇÃO O 
INIMIGO NÚMERO UM DA PÁTRIA 

 
Se existe uma peste matadora pior que o HIV no nosso Continente é 
a corrupção. Angola está mergulhada ao mais alto nível da 
corrupção, o país ocupou o alto nível do ranking mundial, e com este 
mal não podemos densenvolver mesmo que tenhamos muito 
dinheiro e recursos naturais o país não evoluirá, continuaremos na 
mesma. 

O MPLA não vai acusar a UNITA ou a FNLA 
pela corrupção que se implantou em todo 
o país. João Melo, membro do MPLA uma 
vez defendeu que a corrupção veio por 
causa da guerra... Mas como foi possível? 
Quem iniciou a guerra em Angola para que 
a corrupção invadisse o nosso país? 
Quem introduziu a corrupção ao povo 
angolano? 
Na Europa houve duas grandes guerras 

que eles chamam de Guerra Mundial com a maior destruição das 
cidades e muita morte mas a corrupção não invadiu tão fortemente 
a Europa e o seu povo. Como é possível em Angola a corrupção vir 
através da guerra? 
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Ok! Se for verdade quem dirigia as áreas corrompidas porque a 
UNITA foi conhecida pelo seu excesso de rigidez com as suas 
candambalas, nas suas zonas não haviam gatunos, corruptos, 
bandidos já no lado governado pelo MPLA tinha tudo a prova, era o 
Mercado do Roque Santeiro, hoje destruído, mas Luanda continua 
como uma área do Rio de Janeiro todo o angolano sabe disso! 
 
E quando Savimbi chegou em 1992 deu a ordem de castigar os 
gatunos, todo mundo sabe qual foi o resultado! 
A bandidagem havia acabado! 
 
O MUN não vai dei...xar-se levar pela política demagoga do MPLA e 
nos declaramos com voz alta a corrupção foi alimentada em Angola 
pelo MPLA por causa da sua política suja de mentira e de 
propaganda Comunista “o povo é que manda, o MPLA é o povo”, daí 
tudo começou. O povo sem controlo é como uma água no rio ela 
corre e corre mais. O MPLA foi permitindo a prática dos anti-valores 
na nossa sociedade, claro que o povo não tem culpa, o povo é como 
uma criança se não for educada no berço, quando adulto será difícil, 
a solução é passar na reabilitação psicológica. 
 
Hoje o nosso povo necessita passar neste tratamento porque 
perdemos o sentido da família, da sociedade, não por nossa causa, 
mas sim, por causa dos ensinamentos do Marxismo-leninismo. 
Uma Nação não pode se estabelecer na base de corrupção porque 
ela não permanecerá. 
Para o MUN a corrupção é o inimigo número um da sociedade e é 
considerada pior que o VIH, a corrupção deve ser combatida ao 
preço da vida. 
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 Capítulo X 
 
 

 
M.U.N. O DISPERTAR DO POVO 

ANGOLANO COM UMA NOVA FILOSOFIA 
 
 
O MUN nada quer esconder queremos informar e alertar ao povo 
angolano que o tempo de tirar o MPLA através da Democracia já 
passou em 1992 quando Savimbi e a sua UNITA perderam e 
cometeram o erro de atacar com poucas tropas a cidade de Luanda, 
a outra oportunidade de não ter o MPLA no poder passou em 1975 
quando Holden Roberto e a FNLA foram abandonados pelos norte 
Americanos por razões da politica interna dos USA. 

Hoje todas as oportunidades 
acabaram-se so nos resta a 
única que o MUN tem mas 
antes de tudo o MOVIMENTO 
quer ser bem claro que o 
MPLA não é um Partido a ser 
combatido por meio de 
discursos ou marchas, o 
MPLA é um Partido formado 
na base do Comunismo uma 
das Ideologias que foi 
estabelecida por intelectuais 
judeus na Alemanha e que  
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            uma nova Filosofia  fará  resurgir Angola              tomou grandeza na RUSSIA. 
Hoje considerado por muita gente de ideologia já morta, onde até o 
proprio MPLA teve que adoptar o nome de Social-Democrata mas 
que para nós continua como a sua ideologia Comunista camfulado 
usando-a clandestinamante porque até a CHINA continua comunista, 
a KOREA do Norte continua COMUNISTA, Angola continua mas com 
a pele de democrata por isso mantem-se o hino que exalta o poder 
popular e as forças progressistas do Mundo, apelando o homem 
novo pelo Trabalho onde a roda dentada, a estrela do 
Internacionalismo ainda estão bem estampadas na nossa bandeira e 
a enxada e outras coisas estão bem explícitas no Brasão do Estado. 
Aqui queremos afirmar com muita certeza que a Democracia não é 
capaz de tirar o MPLA no poder porque até já mostrou tantas 
fraquezas, o MPLA deve ser combatido pelo pensamento mais 
poderoso que o Comunismo e nós apresentamo-vos o DEUSISMO 
como a solução absoluta para depor o MPLA. 
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Através do Deusismo seremos capazes de derrotar os camaradas. 
O povo deve despertar agora. Chega!!!! 
Antes da independencia, o MPLA foi contratar Cubanos que 
entravam pelo Porto Aboim e Lobito todas as noites sob supervisão 
do Almirante Rosa Coutinho, o MPLA entregou totalmente o País nas 
mãos dos cubanos que até a RUSSIA não pode reagir, a única forma 
de reagir foi de assassinar Antonio Agostinho NETO e colocar Jose 
Eduardo Dos Santos mas mesmo assim Cuba esteve sempre 
presente. 
 
Para defender a sua permanência no poder o MPLA aceitou que os 
Cubanos bombardeiassem o Sul do País, a única parte onde o colono 
construiu, na base do tribalismo por ser terras dos Umbundu o sul 
foi bombardeiado, os Cubanos destruiram a açucareira do Caxito 
hoje não se fala mais de açucar em Angola enquanto Cuba foi um dos 
maiores produtor de açucar em 1986 graças a produção de Angola. 
O MPLA gastou milhões em envio de jovens para CUBA para estudar 
infelizmente todos voltaram sem colocação, hoje pairam nas ruas da 
cidade de Luanda. Porque tantos gastos sem beneficio? Porque 
gastar dinheiro em projectos sem os terminar? 
 
Quem pagará o tempo perdido em CUBA pelos jovens angolanos 
porque não podemos dizer que beneficiaram de alguma coisa 
porque hoje andam por ai sem norte como se fossem individuos sem 
formação uns por tanta frustração tornaram alcolatros para 
desfalçar a dor interna, muito pouco deles beneficiaram. 
 
Hoje procedeu da mesma maneira organizou   o CAN gastou milhões 
na construção  de Estádios enquanto  sabe  muito  bem  que   o País 
não tem cultura do desporto de football e que construindo os 
Estádios requerem manunteção e actividades contínuas de football. 
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Quem vai cuidar dos Estádios? 
 
Quem ira nos Estádios para gastar o dinheiro que nao vé? 
O foofbal é um negocio e que deve estar nas mãos d’aquele que 
sentem-se dedicados na causa e não algo politizado o desporto em 
Angola é um projecto que deve ser estabelecido atraves do nivel 
basico não podemos ja querer estar no topo se nem escola de foobal 
com capacidades de formar craques temos. O MUN nunca foi 
absolutamente contra a construção dos Estadios porque é um 
projecto que deve absolutamente ser estabelecido mas que tudo 
deve ser feito no tempo integral no momento certo e nao na base de 
um orgulho partidario, hoje se perguntares a milhoes de angolanos 
se seria melhor por os transporte publico a volta do País inteiro ou 
construir estadios acreditamos que o transporte seria a opção da 
maioria. O MUN sofre de vergonha por saber que o povo continua a 
ter o transporte os Toyota hiace e Governo com tudo que tem não 
consegue colocar o transporte publico em todas as províncias. 
 
Mais uma vez o orgulho do MPLA para se mostrar que realizou o 
CAN nada menos que uma acção de crianças. Hoje a ZAMBIA acaba 
de ganhar o CAN e não precisou organizar a competição nem 
construiu Estádios e o mesmo treinador que Angola rejeitou foi 
recolhido pela Zambia e acabou sendo Campeão Africano. 
 
Isto foi uma prova de que necessitamos as estruturas de base a volta 
do País e o que o MPLA faz é simplesmente na base de orgulho nada 
de patriotismo, enquanto o MUN acredita que em Angola existem 
pessoas com apacacidade de mudar a direcção do nosso desporto 
porque o que necessitamos hoje é homens patrioticos que sente 
Angola nas suas veias com o desafio de levar este nome Aos podium 
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internacional, mas como todo mundo sabe a realidade sempre foi 
diferente. 
Isto é o exemplo claro de como o MPLA é um mau gestor dos fundos 
do Estado com a corrupção intensa, e o favoritismo do seu núcleo 
politico por isso o MUN afirma de que a PÁTRIA nao irá a lado 
nenhum com o MPLA. 
 
O dinheiro gasto no processo total do CAN serviria para retirar os 
HIACE Toyota dito candongueiros da via pública e colocar os 
maximbombo e esta mesma acção iria solucionar mais problemas. 
1. As cidades principalmente Luanda teria o sistema de transporte 
que permitiria qualquer pessoa que vem de fora circular na cidade 
como acontece na Europa e na América. 
 
2. Os Autocarros dariam emprego a muita gente e isto reduziria o 
desemprego, para motoristas, pintores, mecanicos, seguranças, 
contabilistas, tudo que envolve o vehicuilo teria um quadro de 
capacitados e empregados até mesmo as estradas pontes, 
sinalização. 
 
3. Muita gente deveria aprender a mecânica para manter a 
manuntenção e daí não necessitaríamos mais de estrangeiros; isto 
seria uma aposta nacional como Cuba fez com os carros comprados 
nos USA nos anos 50 até hoje funcionam por peças adaptadas por 
cubanos ja que não podem comprar nada nos USA. 
 
4. Uma estrutura estabeleceria-se na cidade, o transporte obrigaria 
as pessoas a organizarem-se por não terem outro meio de 
transporte. 
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E a realização do CAN seria um projecto a ser preparada e ser ganho 
como desafio do Estado mas com base já estabelecida. Como o MUN 
etabeleceu o projecto do desporto em Angola escrito no livro “the 
Federal Olympic Game” onde tratamos de defender Angola e provar 
que podemos tornar melhores em muitas disciplinas desportivas e 
manter a continuidade de amelhoramento do nosso desporto. Mas 
como ja demostramos as capacidades do MPLA no que diz respeito 
os projectos do ESTADO. 
 
Esta é a forma em que o MPLA trabalha, mas nao é so isto o MPLA 
não consegue liderar o Pais inteiro se não for Luanda. 
 
Onte entregou-nos nas mãos dos Cubanos que exploraram o PAÍS, 
HOJE PELA AMBINÇÃO EM QUERER PERMANECER NO PODER, O 
MPLA TENTA CONVENCER NOITE E DIA OS AMERICANOS QUE 
TAMBÉM JÁ ESTÃO DE OLHO ABERTO NELE, e que já deram conta 
de que o MPLA, está simplesmente a jogar de inteligente esperando 
que o poder económico passe para a CHINA para abandonarem os 
USA e entregarem-se na CHINA tudo para sua protecção e 
permanência no poder. 
 
A pergunta é quando seremos NÓS? 
Cubanos, Russos agora Americanos amanha serão os Chineses 
imagina quando seremos NÓS? 
 
Desperta…. desperta angolano hoje é o dia, o tempo chegou vocês já 
não necessitam ter medo, o MUN existe como centro de tudo, 
simplesmente sê membro que as coisas mudem de cor já amanhã 
tudo depende de ti, agora este é o momento, amanhã não; agora 
desperta-te e decide hoje. 
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Capítulo Xi 
 
 

 
O MAIOR DESAFIO DAS 

NOSSAS VIDAS COMEÇA AQUI 
 
 

 
Não é fácil aceitar coisas novas mas também não é impossível, o 
MUN entende muito bem que depois de tantas mentiras recebidas 
pelo MPLA durante estes 37 anos ou ainda mais porque eles vão 
ganhar as próximas eleições, não será fácil levar algo novo ao povo. 
 

Por esta razão, acreditamos 
que o povo angolano já atingiu 
a maturidade de poder 
entender que a Nação precisa 
absolutamente de uma nova 
direcção, e que algo deve ser 
feito. Mas a realidade no 
terreno tem sido muito 
diferente porque aqueles que 
podiam lutar pela mudança são 

enfraquecidos pelo poder do MPLA, e isto deixa muitos sem solução 
que perdem até a confiança da oposição porque realmente ela já não 
existe, o que existe é a esperança em Deus todos acreditando e 
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esperando por um milagre vindo do céus para que o MPLA 
abandone o poder mas enquanto isto o milagre não acontece o povo 
vai acostumando-se a viver na realidade do MPLA. 
Hoje, surge o MUN com uma decisão absolutamente firme, parte ou 
racha o MPLA deve partir não importa a Democracia estabelecida 
por ele, o único ponto é a partida do MPLA. 
É neste caso que o desafio inicia, porque hoje o MUN se apresenta 
como o baluarte do povo e assume as revendicações da PÁTRIA a 
única coisa que pede é o apoio de todos os angolanos, aqui já não há 
mais chorar, não há mais debate, a decisão está nas tuas mãos. Todo 
o angolano sabe muito bem que o país necessita de uma Revolução 
absoluta maior e pior da que aconteceu na LÍBIA e no EGIPTO ou 
TUNÍSIA mas a pergunta sempre foi quem vai encabeçar a 
Revolução porque na parte dos militares não é possível, na oposição 
não é possível, dentro do MPLA tão pouco porque até já têm a lição 
do 27 de Maio, então como fazer? 
Aqui está a resposta, não te sintas amedrontado, lenvata-te e junta-
te a nós para a acção final, já não estás só, agora tens uma 
Organização que pensa, que estabelece e projecta tudo, você está 
aqui para dar a sua parte de 7%. 
Reconhecemos que não é fácil aceitar algo novo mas, aqui está um 
simples exemplo: 

“Quando o bebé nasce, a 
primeira reacção dele é o 
choro, impressão de não 
gostar a descoberta do novo 
mundo preferindo a barriga 
da Mãe, um mundo escuro 
coberta de liquidos, mas 
quando cresce, já não aceita 
regressar no ventre da sua 
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Mãe onde um dia pensou ser o melhor lugar mas que não era, depois 
de viver neste mundo onde o homem descobre prazeres, riquezas, 
alegrias e muita coisa boa, a intenção do ser humano é de 
permanencer eterno aqui na terra mas quando chega a chamada de 
que deve morrer para passar no outro mundo onde ele não sabe, a 
reacção é igual quando chegou na terra, o homem nega 
categoricamente.  
 

Nenhum homem aceita 
morrer mesmo aqueles que 
pregam na igreja a política 
de encontro com Jesus, se 
lhe for apontado uma arma 
na cabeça dizendo-lhe que 
está a ser mandado para 
encontrar-se com Cristo, o 
pastor pedirá para ficar na 
terra, mas como a realidade 
é a mesma como no ventre 
da Mãe onde não podemos 

ficar para sempre, o homem na terra acaba por morrer, e quando 
morre já não volta, nenhum morto voltou todos lá ficam 
absolutamente aceitando a nova vida que acabam por descobrir lá e 
que na terra ninguém sabe e ninguém experimentou...” 
Esta e a realidade nossa de cada dia mesmo aqueles que estão no 
MPLA com cérebros lavados pelas mentiras do MPLA, o MUN exorta 
que chegou o tempo de todos embarcarmos numa nova concepção 
de vida da sociedade do Estado, às vezes pensas que onde estás é 
melhor mas, tenta aproximar-te ao MOVIMENTO e saber a realidade, 
a verdade e o magno projecto, verás que não aceitarás mas voltar no 
seu partido e que ficarás para juntos erguermos a PATRIA. 
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aqui está o desafio. 
 

Lembre-se que todos têm o 
poder de reclamar, de 
resmungar, de falar mal, de 
apontar dedo... Mas o poder 
de tomar uma decisão que 
leva a mudança não é dado 
para todos, são poucos os que 
têm o poder de estabelecer 
uma mudança e os que o 
fazem são escolhidos, mas 

como nada é predestinado você pode tornar-se um dos escolhidos. 
Agora você decide em que lado está? 
1. RESMUNGADORES, MEDROSOS, ACUSADORES? 
2. ESCOLHIDOS, HERÓIS, SOLUCIONISTAS? 
Lembrem-se que já não é tempo de resmungar e de lamenter, agora 
é tempo de passar para ACÇÃO. Aqui está o teu desafio e o MUN 
agradece pela tua decisão aquela que vem do fundo do teu coração. 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.mun-patria.com/


84: CONHEÇA O MOVIMENTO DE UNIÃO NACIONAL 
 

Movimento de União Nacional 
www.mun-patria.com    /  www.munangola.com 

        
 

Capítulo XII 
 
 

 
AMANHECER COM UMA 

ANGOLA NOVA 
 

 
 

manhecer com uma Angola nova 
é o sonho de todos os angolanos 
verdadeiros principalmente 
daqueles que sentem o 
sofrimento ultrapassar a pele e 
antingir os ossos. Mas, o que é 
amanhecer com uma Angola 
nova? 
Pelo tempo que o MPLA está no 
poder e pelo que fez em África 
destruindo os seus dois 
principais oponenetes da luta de 
libertação (FNLA e UNITA), hoje 
muitos se desesperaram. 
Em Angola não existe partido 
capaz de dasafiar ou contrariar o 
MPLA mesmo a UNITA hoje 
tornou-se igual aos outros 

partidos; então daí a palavra “amanhecer com uma Angola nova” 
tornou-se uma utopia, um sonho. 
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Hoje O MUN quer dizer 
em voz alta que 
“amanhecer com uma 
Angola Nova” não é uma 
utopia ou sonho mas sim 
uma decisão, uma 
realidade que hoje 
depende de ti e ainda 
mais, hoje o MUN 
esclarece que esta 
responsabilidade que 

depende de ti não chega 50% porque o leitor deste documento tem 
simplesmente 7% os 93% é responsabilidade nossa. 
Já tanto se lutou para trocar a bandeira do Estado e o Hino por 
terem ligações comunistas e estabelecidos somente pelo MPLA 
quando violou os Acordos do Alvor e decidiu tomar o poder por 
meio de Guerra. 
Hoje, depois ao 40 anos de independência e tantos anos do país 
viver no Multi Partidarismo os Símbolos, a bandeira, o hino 
continuam os mesmos da época do partido único, enquanto outros 
países que eram comunistas mudaram a exemplo do CONGO 
BRAZZAVILLE até a própria RÚSSIA teve que mudar a sua Bandeira; 
só mesmo o MPLA que diz não e o seu NÃO é maior como ele mesmo 
se considera maior. 

 
Hoje, chegamos a conclusão de que 
não haverá mais voto na Assembleia 
Nacional que possa desestabilizar o 
poder do MPLA, toda a Oposição pode 
se reunir numa só Bancada 
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PARLAMENTAR não chegarão a opor-se Legislativamente ao poder 
que ocupa o MPLA na Assembleia Nacional isto quer dizer que não 
haverá a mudança. 
Mas o MUN diz que sim, haverá, basta hoje aceitar e associar-te a nós 
O MUN não necessita de bancada parlamentar para mudar o MPLA 
ELES TÊM UM PONTO FRACO QUE LHES FAZ ACEITAR TUDO O QUE 
LHES FOR PEDIDO por isso dizemos mais uma vez que o caro leitor 
só tem 7% na responsabilidade de AMANHECER COM UMA ANGOLA 
NOVA. 
Alguém diria que o MPLA fez grandes coisas durante estes 10 anos 
de PAZ mas o MUN diz que não é verdade. 
Qual é a PAZ que se fala quando os outros não têm voz? 
 

O MPLA volta 
absolutamente 
como era no 
tempo do 

PARTIDO 
ÚNICO desde 
que a UNITA 
foi derrotada e 
assinou a sua 
rendição no 
Luena, o MPLA 
concretizou o 
seu sonho 

eterno de ver Dr. Savimbi morto o único sujeito com a capacidade de 
os incomodar, quem fala do desenvolvimento deve-se perguntar se 
nas áreas onde não teve guerra como Luanda, Lubango, Benguela há 
estruturas urbánicas ou há imagem de um Estado de justiça? 
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Luanda onde é o “SIEGE” do próprio MPLA é a base do crime desde o 
roubo estúpido até o crime organizado, aquela Angola que vimos em 
1975 quando os portugueses foram corridos pelo MPLA até os 
angolanos brancos nascidos em Angola, já não são os mesmos, hoje 
tornou-se um autêntico lixo. 
Mas ainda existem pessoas que afirmam que Angola está a evoluir. A 
nossa pergunta seria, onde? Luanda?! 
Mas quem diz que Angola deve ser reduzida numa cidade, isto é o 
egoísmo absoluto quando muitos sabem bem que a vida em Moxico, 
Andulo, Kassanje, Ambuíla, Bembe, Caala não tem condições; os 
habitantes de lá não têm como beber água em condições, nem têm 
um edifício, não têm nem urbanização... Além disso, não é preciso ir 
até tão longe das províncias porque aí não há vida, mas Luanda em 
si a capital do país onde muito dos 
nossos irmãos Kimbundu são mentidos 
pelo MPLA que, se eles sairem do poder 
o povo kimbundu vai sofrer mas os 
próprios de Luanda podem ver como 
está a ser destruída a sua cidade, não é 
o alargamento da marginal que define 
o desenvolvimeto de um povo ou de 
uma cidade! 
 
Como está o CAZENGA, SAMBIZANGA 
onde supostamente Eduardo dos 
Santos nasceu? 
Como está o Rocha Pinto, o Catambor, 
Prenda, Cassequel, Kilamba Kiaxi? 
Esta é a cidade onde o MPLA militou desde 1975 desde que tomou o 
poder... é triste, Luanda não tem nem o sistema de transporte 
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público, água potável, energia permanente. O que é que o MPLA fez 
para Luanda?  
Porque falar de ANGOLA seria muito amplo, eles não conseguem 
dirigir todo o país se não for a pequena porção da cidade de Luanda. 
Um famoso músico angolano cantou uma música que ninguém 
sentou para reflectir mas que as palavras eram para uma reflexão, 
mas mesmo o próprio MPLA não deu conta do recado... Quem te viu 
e que te vê... Angola... Olha o Malanje como vai... Olha o Huambo 
como ficou... Olha o Uíge como vai... O Bié onda está... O que será... O 
que virá) daqui a pouco estas músicas voltarão a tocar para lembrar 
a todos que não éramos como somos hoje, se há dúvida pergunte 
àqueles que tiveram a chance de viver no passado e viram que 
retrocedemos até há alguém que diz: prefiro viver no tempo colonial 
do que ser colonizado pelo MPLA. Isto é grave quando um cidadão 
independente chega até este ponto. 
 

Decide hoje: Umbundu, 
kimbundu, Mukongo, Tchokwe, Ngangela, Kwanhama, ibinda, negro, 
branco, mestiço não espera por amanhã. 
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Chegou a hora de acordar com uma Angola Nova, novo hino, nova 
bandeira, novo brasão de armas, cada um ter a vontade de voltar a 
sua terra e construir lá porque haverá centro comercial, haverá 
televisão, haverá estradas, haverá ruas asfaltadas, haverá negócios, 
haverá lazer, o cinema voltará a funcionar. Se no passado aconteceu 
e que o MPLA veio destruir, o MUN está disposto a repor o que foi 
destruído, isto não é uma magia e não levará mais de 15 anos, 12 
anos são o suficiente para que todos voltemos a sorrir e dizer “valeu 
apena ser mobilizado pelo MUN”. 
Hoje é o momento mágico, acorda, não sonhe mais, levanta-te e 
assina hoje como membro e verás que a tua acção passará de 
simples para heróica 
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Capítulo XII 
 

 
O TRIBALISMO 

JAMAIS PREVALECERÁ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
MOVIMENTO DE UNIÃO NACIONAL deixa bem claro a todos os 
interessados que o tribalismo não tem espaço no seio do partido e se 
no partido o tribalismo não é tolerado, quer dizer a nossa visão para 
dirigir o ESTADO não permitirá o tribalismo. 

 
Queremos deixar bem claro para aqueles que ainda vivem na 
nostalgia dos anos 60 onde os movimentos de libertação de Angola 
foram fundados na base de etnias, FNLA por bakongos, UNITA por 
Umbundos, MPLA por Kimbundos, FLEC por bakongos de Cabinda, 
hoje a realidade é outra, já não temos tempo de considerar as 
pessoas por etnia, o MOVIMENTO DE UNIÃO NACIONAL é o partido 
de todos onde a capacidade de cada um é necessária para uma nova 
PÁTRIA e que para ser um dirigente no seio da nossa Organização 
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basta cumprir com as normas que já apresentamos nos capítulos 
anteriores. 
Nenhuma pessoa pode fazer parte do PARTIDO somente por ter um 
familiar que milita connosco, cada pessoa deve tomar a sua 
responsabilidade no que diz respeito a sua participaçao e acção. 
O MUN jamais permitirá que o tribalismo e o racismo tenham espaço 
no seio da nova NAÇÃO razão pela qual um projecto rigoroso está 
estabelecido no sentido de prever todo tipo de intenções, acções 
contra a edificação da nova PÁTRIA. 
O tribalismo, racismo, a dominação de uma tribo pela outra, é tido 
como crime pelo partido e na nossa futura NAÇÃO serão vistos como 

crime contra a 
segurança do 
ESTADO. 
Porque o ódio tribal, 
racial pode muito 
bem desestabilizar 
toda uma potenciosa 
Nação não importa 
onde quer que seja, 
mesmo nos Estados 
Unidos se aparecer 
uma confusão tribal 

aquele país jamais existirá.  
Hoje temos o resultado de Rwanda em África, Bélgica na Europa 
onde o conflito de tribos desestabilizou aquelas Nações, por isso, o 
MUN não permitirá no seio do partido, em qualquer canto da Nação, 
sintomas de tribalismo e racismo, porque isto será combatido com 
rigor, violência e sem perdão. 
Portanto, à todos que decidirem agora fazer parte deste magno 
projecto, tenham já em mente que a aderência no seio do partido é 
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individual e não familial, e que deve aceitar todas pessoas que 
estiverem no seio do partido com o mesmo estatuto que você de ser 
MEMBRO e CIDADÃO. 
Aqui todos são membros, não há branco europeu mas sim branco 
angolano, não há criolos mas sim compatriotas. 
Todos somos filhos desta magna PÁTRIA, nenhum membro ou 
cidadão pode ser julgado por causa da língua mas sim na base da sua 
contribuição no densenvolvimento da NAÇÃO ANGOLANA este 
indivíduo tem direito e merece o nosso apoio. 

No seio do 
MOVIMENTO DE 
UNIÃO NACIONAL, 
os membros 
devem reconhecer 
que somos 

africanos, 
divididos por 
muitas etnias e 
cada um pode ter 
uma língua 
materna além do 

Português que utilizamos como língua oficial, por esta razão cada 
um pode vir a ter um sotaque diferente ao se expressar em 
Português, e isto não deve ser visto como motivo de descriminação 
ou de menosprezo no seio do partido. 
Cada indivíduo que milita no seio do partido e que tenha um sotaque 
da sua língua materna não deve sentir-se diminuído porque o que 
mais importa no seio do MOVIMENTO DE UNIÃO NACIONAL é a 
lealdade ao magno projecto que temos, a capacidade intelectual e 
ideológica, a capacidade Patriótica e o sacrifício pela PÁTRIA 
AMADA. 
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Capítulo XIII 
 

 
A POLÍTICA ECONÓMICA 

 
 

uando se trata da 
economia todos 
nós como povo 
devemos ter a 
maior atenção 
porque é a 
economia que faz 
com que vivamos 
e sustentemos as 
nossas famílias. 

Nos outros países 
desenvolvidos como 
Estados Unidos um 
candidato à 
presidência pode vir a 
ganhar as eleições 
simplesmente por ter 
um bom plano 
económico porque 
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ninguém aceita viver na falência, nenhum cidadão quer ver sua 
família minguar por causa da má gestão do Governo. 
Em Angola o nosso povo já se acostumou, o MPLA não consegue 
estabelecer uma política financeira adequada, para o ESTADO tudo o 
que o MPLA já fez foi a desestabilização do ESTADO e na 
deteriorização do sector financeiro e apoio ao povo. 

Acreditamos que o 
leitor sabe muito 
bem e acompanha 
a situação 
ECONÓMICA do 
nosso país. O 
MPLA tornou-se 
cego pelo petróleo 
esqueceu-se que 
Angola não é so 
petróleo mas sim a 
mistura de tanta 
riqueza que 

poucos em África possuem ou mesmo a Europa, mas infelizmente 
nada está a ser explorado se não o petróleo. 
O MUN considera esta atitude do MPLA como preguiça e falha do 
Regime.  
Aonde foi o algodão de Malanje, o café do Uíge, a pesca do Namibe, 
os diamantes da Lundas, a cana-de-açúcar do Bengo, o milho do sul e 
muito mais? 
Ninguém sabe responder a não ser o próprio MPLA. 
Imagina se fôssemos como um MALI, CAMARÕES, SENEGAL, 
MALAWI, ZIMBABWE, ZAÍRE, GABÃO, TCHAD, muito destes países 
só vivem da produção de ginguba, óleo de palma mas, estabeleceram 
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um sistema potente para equilibrar a sua economia e Angola com 
tudo que temos só giramos na exploração do petróleo? 
Vocês sabem melhor a realidade porque sentem a dor na pele e 
procuram noite e dia um Salvador para tirar Angola neste inferno, 
por isso, chega do MPLA vamos falar de nós. 
O que é que o MUN pretende fazer para a melhoria da nossa 
economia? 
 
O projecto económico está bem 
estipulado nos documentos 
secretos do MOVIMENTO, aqui 
vamos passar-vos alguns pontos 
chaves para que o leitor possa dar 
conta de que há esperanças e que 
a nossa economia não pode ser 
considerada moribunda, é que a 
grande questão é o Governo que 
não consegue elaborar planos 
capazes de sustentar a economia. 
O M.U.N. reconhece que não pode estabelecer a ordem e combater a 
corrupção a todo o custo se não estabelecer um programa de 
sobrevivência ECONÓMICA logo nos primeiros meses, enquanto o 
Governo estiver a debater e fazer corredor para solicitar ao Banco 
Mundial e aos países que o MPLA está devendo, pedir o perdão da 
dívida de Angola porque para nós a dívida pode impedir o 
desenvolvimento no futuro porque hoje o MPLA além de vender o 
petróleo do país e roubar o dinheiro, faz dívidas monstruosas sem 
projectos reais onde o dinheiro acaba sempre por cair nos bolsos 
dos seus membros corruptos. 
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Se o Congo Democrático recebeu o perdão da sua dívida não vemos 
impedimento para que a dívida de Angola seja perdoada mesmo 
sendo um país produtor do petróleo, mas acreditamos que se tiver 
um Governo responsável e capaz o Mundo não vai exitar em querer  
 

ver Angola nascer de novo 
com outras cores através de 
um Governo responsável e 
determinado. 
Por isso, a luta do nosso 
Governo será a eliminação da 
dívida de Angola. Para tal, o 
Estado deverá implementar 

um projecto de emergência que chamamos: 
 
“O SUSTENTO PRÓPRIO.” 
1. O SUSTENTO PRÓPRIO, é um projecto em curto prazo que tem a 
ver com a produção massiva e industrial de produtos alimentares 
que podem ser produzido e manufacturados em Angola, onde o 
Estado não permitirá a importação de alimentos de base que podem 
ser produzidos em Angola, como: milho, mandioca, batata, tomate, 
cebola, frutas e o restabelecimento 
 
de avicultura e o bovino. O Estado deverá construir em curto prazo 
fábricas de pesca industrial, o vinho deve ser fabricado em Angola 
como já era feito no tempo colonial. 
 
2. O Estado vai estabelecer a política de distribuição de terras como 
fazendas para os cidadãos com experiência em terras para poderem 
ajudar o Governo a produzir tudo que é de base para a necessidade 
da população, este será um desafio do Estado, é aqui onde a China 

http://www.mun-patria.com/


97: CONHEÇA O MOVIMENTO DE UNIÃO NACIONAL 
 

Movimento de União Nacional 
www.mun-patria.com    /  www.munangola.com 

        
 

começou antes de entrar na corrida pela tecnologia, primeiro a 
barriga que é o básico, a China foi conhecido no Mundo por duas 
coisas o “arroz e o karaté”. Angola deve começar pela alimentação, 
erradicar a fome e sustentar a política de “alimento para todos”. 
3. O Estado deve criar Empresa Nacional ao benefício do Estado que 
permitirá a circulação monetária e que permitirá a um bom número 
de milhões de cidadãos a terem emprego, estas emprezas nunca 
devem ser declaradas falidas: o transporte público para todas as 
províncias, as fábricas de pesca, a mecânica, transformação de 
produtos alimentares, o transporte aéreo, construção de estradas à 
volta do país. 
 
4. O Estado vai regulamentar a política de propriedade e do negócio 
livre abertamente para todo mundo e fazer um estudo de todas as 
províncias para saber a capacidade de cada um e saber o que cada 
província pode produzir para o sustento próprio como província e 
para o país. Se Cabinda e Zaire podem produzir o petróleo, o que 
Uíge e Moxico podem produzir? Se Lunda-Norte pode produzir 
diamantes, o que podem produzir Huambo, Kwanza-Norte e Sul? 
Depois destas consultas e análises, o Governo será capaz de 
conhecer melhor o país e iniciar um projeto de como investir para o 
bem de todos os Estados (província hoje). 
 
5. O caminho-de-ferro de Benguela (CFB) deve ser reestabelecido 
para facilitar e abrir o negócio com os nossos países vizinhos, sem 
acesso ao Mar. Benguela deve se tornar um Estado aberto para o 
negócio, através do porto do Lobito, Angola vai tornar mais fácil 
qualquer negócio com a Zâmbia, Malawi, Zimbabwe, Botswana, 
mesmo até Rwanda, Uganda e Burundi a redução do preço de 
Alfândega ajudará a conquistar o mercado e a construção de 
caminho-de-ferro de Angola para aqueles países. 
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6. O Governo estabelecerá o sistema da segurança social, como nos 
EUA para controlar melhor a população e gerir todas as situações, 
deixar o povo ser livre e assumir as suas responsabilidades 
enquanto isso todo mundo vai ser protegido e controlado pelo 
sistema no sentido de proteger a identidade e a situação social de 
todos. 
O projeto de café (plantação de café) será reestabelecido como 
projecto do Estado como na época colonial, se o mundo ainda 
continua usar o café, Angola não tem razão de abandonar aquilo que 
os portugueses descobriram e elevou a economia de Angola na 
época colonial. Por isso, não há razões de parar uma maior produção 
de plantação de café. Todas aquelas pessoas que ocupavam esse 
negócio nos anos 50, 60 terão as suas terras de Volta para o negócio, 
política a ser definida pelo Departamento Federal de Fazendas e 
Terra. 
 
8. O Departamento Federal de Fazendas e Terras irá fornecer tudo e 
estabelecer a lei de terras para o bem da nossa Nação, ninguém 
deverá possuir terras sem um projecto de benefício para o Estado. 
Todos os proprietários de terras devem trabalhar em benefício do 
Estado. 
 
9. O Governo deverá desistir do projecto de financiar Bancos e 
Empresas estrangeiras, porque isto só acaba beneficiando o 
estrangeiro. Porque a realidade deve ser dita: por exemplo quando 
nos tornamos sócios da TOYOTA e depositamos bilhões de dólares 
na TOYOTA no Japão, o que acontece é que a empresa TOYOTA não 
vai à falência, os japoneses continuarão a ter emprego e a empresa 
TOYOTA vai pagar as taxas da empresa ao Estado Japonês, além da 
própria Empresa TOYOTA os trabalhadores pagarão as suas taxas ao 
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Estado, o Japão terá duplo benefício, como? O Governo receberá 
duas vezes as taxas da Empresa TOYOTA e dos trabalhadores da 
Toyota e o Governo terá resolvido um problema de desemprego do 
seu país porque muitos serão empregados, a própria empresa 
continuará a funcionar e a vender carros a volta do mundo e nunca 
vai a falência porque têm alguém que é sócio e que só recebe as suas 
percentagens anualmente. 
 
10. O que acontece em Angola enquanto nos associamos à Toyota? 
Esvaziar-se-á os cofres do Estado devido aos bilhões investidos na 
Toyota, o Governo será limitado a financiar as pequenas empresas à 
volta do país por falta de fundos Bancários, os angolanos não terão 
emprego porque não existem empresas criadas e financiadas pelo 
Governo onde eles possam ser empregados, os cidadãos não terão 
como pagar os impostos para o próprio Governo beneficiar, a crise 
continuará durante os 12 meses até que o Governo receba as 
percentagens do valor investido na Toyota e quando elas chegam, 
com o grande espírito de corrupção que domina Angola, a maior 
parte das receitas acabam nos bolsos dos governantes e políticos 
que se tornam ricos em pouco tempo ou nos projectos tais como 
organizar o CAN. 
 
11. Esta é a realidade quando o Governo investe nas companhias 
estrangeiras. Damos empregos aos seus cidadãos e os nossos ficam 
sem emprego, damos a chance ao Governo estrangeiro de colectar 
imposto para o bem deles e retiramos categoricamente a 
possibilidade do nosso Governo recolher impostos 
 
aos cidadãos. Aí, matamos o nosso próprio país em benefício dos 
outros pensando que estamos no negócio certo. Este tipo de 
negócios beneficiam somente indivíduos ou sócios e não um 
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governo que tem uma nação para gerir e um povo que necessita 
evoluir dia após dia. 
 
12. Agora qual é a política do MUN? Imagina se exigimos a Toyota 
que a única condição para sermos sócios e participar com bilhões de 
dólares no contrato com o Japão é a Toyota implantar em Angola a 
fábrica de travões e pneus, se aceitarem estaremos prontos a 
negociar. Já imaginaste quantos carros da marca Toyota existem no 
mundo inteiro? Já imaginaste quantos pneus e travões teremos que 
fabricar? Já imaginaste quantos angolanos terão emprego à volta do 
país? Além disso, a Toyota terá que pagar a taxa de imposto ao nosso 
Estado daí, Angola estará a ganhar, os cidadãos terão que pagar as 
suas taxas de emprego ao Governo que estará a ganhar muito mais e 
estas receitas ganhas seriam implementadas em outros negócios 
que dariam segundos empregos além da TOYOTA e além das 
percentagens que o Governo receberia anualmente que deveriam 
ajudar a estabilizar mais ainda a economia no sector empresarial e 
nos empréstimos bancarios aos cidadãos para as suas pequenas e 
medias Empresas, aqui é onde a evolução economica começa. Se 
ninguém no mundo quer vir investir no nosso país porque devemos 
ser sócios deles nos seus países garantindo a sobrevivência das suas 
sociedades e por cima de tudo temos que pagar as dívidas?  
 
É aqui onde encontra-se a magia da CHINA que ninguém deu conta 
como é que um país que ontem era tido como pobre hoje tornou-se a 
metrópole do mundo. A China recebeu centenas de Empresas 
Europeias e Americanas por causa da mão-de-obra barata, por 
exemplo a NIKE pagaria $12 por hora a um funcionário de base 
Americano e pagaria milhões em imposto ao Governo Federal dos 
Estados Unidos, na China encontraram a soluçcão; a NIKE paga $3 
por hora a um trabalhador chinês e o Governo Chinês cobra duas 

http://www.mun-patria.com/


101: CONHEÇA O MOVIMENTO DE UNIÃO NACIONAL 
 

Movimento de União Nacional 
www.mun-patria.com    /  www.munangola.com 

        
 

vezes menos o imposto cobrado nos USA daí a NIKE não se importa 
onde as suas sapatilhas são fabricadas porque até consegue ter 
grande poupança e reserva de dinheiro mas enquanto isso a China 
ganha muito, conseguiu evitar os seus cidadãos revoltarem-se do 
sistema Comunista do partido único porque permitiu a implantação 
de muitas empresas e o trabalho tornou-se fácil em todo canto da 
China até que muitos dos Chineses depois de muito trabalhar para 
as companhias estrangeiras montam as suas próprias empresas que 
acabam dando mais trabalho para outros chineses e o governo 
continua a render nos impostos e com a base científica que já existia 
na China, a Indústria evoluiu e o povo esqueceu-se de si e decidiu 
colaborar com o Governo e hoje a CHINA é o país milagre do mundo. 
Mas este sistema não beneficiou só a CHINA hoje o Brasil e a Índia 
estão no mesmo caminho o mesmo sistema foi feito nos EUA onde 
permitiu a fábrica dos carros Toyota dentro do seu país. É aqui onde 
o MUN quer chegar com a chance que temos de ter a base do recurso 
financeiro que é o petróleo, o diamante, o caminho-de-ferro de 
Benguela, o café e o poder humano.  
 
O MUN GARANTE QUE EM 12 ANOS ANGOLA SERÁ o carefur de 
África e o Las Vegas do Mundo. Por isso, hoje é o momento de 
decidires fazer parte desta HISTÓRIA que será vista como a MAGIA 
DE ÁFRICA. Voltamos a repetir que o mais importante neste 
momento é seres membro porque o resto já está estabelecido. O 
Estado deve absolutamente estabelecer a política de controlo de 
fuga de capital, por isso o Estado que o MUN pretende estabelecer 
deve sentar-se na reforma ECONÓMICA absolutamente deve ser 
nomeado experts em matéria de economia que vão estabelecer 
projectos baseados na linha Económica Deusista para não houver 
fuga de devisa e do capital onde a missão é de ter a maior reserva de 
devisa para valorizar mais a moeda nacional onde leis de negócio 
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dos estrangeiros devem ser revistas, onde o controlo de fuga do 
capital deve ser seguida de perto e de outro lado não bloquear a 
entrada do negócio estrangeiro no país onde as leis do trabalho 
serão estabelecidas e respeitadas por todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mun-patria.com/


103: CONHEÇA O MOVIMENTO DE UNIÃO NACIONAL 
 

Movimento de União Nacional 
www.mun-patria.com    /  www.munangola.com 

        
 

Capítulo XIII 
 

HOLDEN, NETO, SAVIMBI, 
SERÃO EXALTADOS COMO HERÓIS 

PARA SEMPRE 
 
 
Não será de assustar se entrares num 
gabinete da nossa Organização e 
encontrares nas paredes para além 
do quadro com a foto do nosso líder, 
brasão de armas e a bandeira do 
partido, quadros estampados na 
parede com bustos de HOLDEN 
ROBERTO, AGOSTINHO NETO & 
JONAS SAVIMBI. 
Não estaríamos a aderir o MPLA, nem 
a FNLA tão pouco a UNITA mas sim 
reconhecer o trabalho feito por eles 
na LUTA DA LIBERTAÇÃO através 
dos seus líderes como dissemos que 
já era tempo de reconhecer o bem 
feito pelos outros e o MUN reconhece os bens feitos 
por estes elementos. NETO mesmo sendo comunista mas, a vontade 
dele querer mudar o país na última da hora valeu bastante para ser 
considerado um homem da nação e por ter travado os comunistas 
Nito Alves e outros verdadeiros Comunistas preparados a tomar o 
poder em Angola depois da RÚSSIA, ver o NETO a VACILAR E FAZER 
CONTRATOS COM países do West. 
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HOLDEN sem dúvidas o maior de todos sacrificado, mal-entendido, 
abandonado pelos americanos e merece a honra por ser um 
nacionalista absolutamente sacrificado pela sua Nação; SAVIMBI o 
espírito de um lutador, batalhador, como Holden sacrificado pelos 
americanos entregue aos canibais dos comunistas, morto como 
animal enquanto foi o grande, recebido por toda parte como um dos 
líderes da nossa Nação. 
Além do bem feito por estes elementos o MUN reconhece-os como 
base para reunificar as suas tribos à volta de uma só Organização, o 

MUN porque a 
realidade deve 
ser dita, 
reunir estes três 

elementos 
significa reunir 
e curar as 
feridas entre os 
povos kikongo, 
kimbundu e 
Umbundu. 
 

Estes elementos 
devem ser 
estampados na 

moeda Nacional, além dos Reis do passado, Neto deve voltar a 
aparecer na moeda Nacional, Holden e Savimbi devem fazer parte 
nas notas da futura moeda Nacional e um Monumento será erguido 
no Primeiro de MAIO ONDE OS TRÊS ELEMENTOS ESTARÃO 
JUNTOS PELA PRIMEIRA VEZ COMO HERÓIS Nacional, destruindo 
assim a ideia do MPLA de que só Neto e o MPLA são os únicos que 
lutaram para a libertção de Angola. 
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Um Arco da Libertação 
ao estilo francês será 
erguido no Primeiro de 
Maio entre o Jumbo e o 
IMEL em honra a 
independência onde 
será estampada as 
imagens de todos que 
lutaram para 
estabelecer-se à 
PÁRTIA que temos 
hoje, desde Nzinga 
Nkuvu, Mkipa Vita, 

Nzinga Mbande até ao último resistente Rei Mandume, sem esquecer 
os Revolucionários da era moderna como Neto, Holden, Savimbi e 
outros mártires da independência e da estúpida Guerra ao benefício 
do estrangeiro (conhecido como Guerra fria) como Jeremia 
Chitunda, Salupeto Pena, Hoji Ya Henda, Londres, Belito, Pedro Vida, 
Pedro Santos, Manuel Bernardo, Manuel Nekaka, Mfulumpinga 
Nlandu Victor, Chipenda, António Dembo, Maria Pedalé, Cónego 
Manuel das Neves, Frederico Neves, Lulendo Bralho, Jose Mateus 
Lelo, Deolinda Rodrigues, Norton de Matos, Salvador Correia, Sa da 
Bandeira, Paulo Dias de Novais, Salazar, Diogo Cão e muitos outros 
onde o SENADO e o Congresso (atualmente Assembleia Nacional) 
vai discutir o processo dos outros nomes onde alguns nomes dos 
brancos que trabalharam para o bem dos negros antes da 
independência devem ser enquadrados na muralha do ARCO. 
E este processo vai continuar até nas outras pronvíncias porque o 
projecto do ESTADO não deve simplesmente limitar-se em Lua 
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Capítulo XIV 
 
 
 

MANIPULAÇÃO EXTERIOR  JAMAIS  
 

Podemos dirigir a nossa própria Nação e dizer não a manipulação 
somos donos desta Pátria 
O MOVIMENTO DE UNIÃO NACIONAL quer trazer algo novo para a 
nossa Sociedade onde o Estado é tido como uma familia onde todos 
nos momentos de alegria trabalham, beneficiam gozam do privilegio 
de ser angolanos e nos mimentos de agunsti todos unem-se para 
defender a Pátria , porque a Pátria e a honra a Gloria de 
Povodevemos dizer basta a manipulação, por isso devemos ser 
simples dinamicos responsaveis, sinceiros conosco e ao povo como 
disse uma vez Dr. António de Oliveira Salazar, em un dos seus 
discursos em 1928 : 
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(...) Represento uma política de verdade e de sinceridade, 

contraposta a uma política de mentira e de segredo. Advoguei 

sempre que se fizesse a política da verdade, dizendo-se 

claramente ao povo a situação do País, para o habituar à ideia 

dos sacri¬fícios que haviam um dia de ser feitos, e tanto mais 

pesados quanto mais 

tardios.  

Advoguei sempre a política 

do simples bom senso 

contra a dos gran¬diosos 

planos, tão grandiosos e 

tão vastos que toda a 

energia se gastava em 

admirá-los, faltando-nos as 

forças para a sua 

execução.  

Advoguei sempre uma 

política de administração, 

tão clara e tão sim¬ples 

como a pode fazer 

qualquer boa dona de casa 

— política comezinha e 

modesta que consiste em se 

gastar bem o que se possui e não se despen¬der mais do que os 

próprios recursos. 
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Capítulo XV 
 
 
 

O DEUSISMO IDEOLOGIA COM A NOVA 
CONCEPÇÃO DA POLÍTICA E DA SOCIEDADE 

 

 
No decorrer deste Documento fomos 
esclarecendo algumas ideias e a posição 
do DEUSISMO, por isso não vamos 
poder entrar em profundez no que diz a 
Ideologia Deusista por ser reservada 
para os membros do partido mas, 
acreditamos ter dado algumas luzes no 
que diz respeito a nossa ideologia. 
Imagina, o Deusismo é uma aula inteira 
pois, compõe um de volume de escritas 
que devem ser ensinados a todos; ricos, 
pobres, homens, mulheres, crianças, 
jovens e velhos, porque se quisermos 
reconstruir a nossa sociedade, ninguém 
deve ficar de fora, todos nós devemos 
ter o conhecimento da nova fórmula de 

como controlar a nossa sociedade. 
 
O nosso MOVIMENTO traz uma nova concepção da política, uma luz 
para a nossa NAÇÃO, se bem que algo novo nem sempre é benvindo 
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mas, a realidade que o nosso mundo atravessa hoje, acreditamos 
que não vai permitir o nosso magno e histórico povo a continuar no 
mesmo rumo que destruiu as Nações, que a uns tornou reis e outros 
escravos, uns ricos e outros pobres, uns Justos e outros injustos, um 
mundo onde os fortes dominam os fracos. Chegou a hora de 
dicidirmos para um futuro melhor e não deixarmo-nos enganar com 
o que dizem os outros. 
Antes de introduzir-vos ao Deusismo de maneira superficial sem ir 
profundamente no conteúdo, queríamos lembrar ao leitor que em 
todas as ideologias que já surgiram na sociedade humana, nenhuma 
conseguiu orientar o homem na base do seu valor. 
 
O que aconteceu com o Comunismo? 
O que aconteceu com o Fascismo? 
O que aconteceu com o Nazismo? 
O que aconteceu com o Socialismo? 
O que esta acontecer com a Democracia? 
O que esta acontecer com o Capitalismo? 
 
Existe muita controversa, injustiça, manipulação, corrupção e muito 
mais, todas as ideologias ou sistemas que foram estabelecidos por 
intelectuais para dirigir o ser humano, não funcionaram até mesmo 
a Democracia que hoje as pessoas acreditam ser o meio favorável 
para apaziguar uma sociedade, a única razão foi que todos estes 
sistemas foram criados por homens (que cometem erros ou 
simplesmente pecadores imperfeitos) e do outro lado tudo era a 
mesma coisa com a simples diferença no vocabulário. 
 
Por exemplo, porque não abordarmos mais dos dois sistemas que 
destruíram e continuam a destruir o mundo durante muitos anos: 
DEMOCRACIA e COMUNISMO. 

http://www.mun-patria.com/


110: CONHEÇA O MOVIMENTO DE UNIÃO NACIONAL 
 

Movimento de União Nacional 
www.mun-patria.com    /  www.munangola.com 

        
 

 
As duas ideologias que parecem ser diferentes nos olhos de muitos, 
mas que na realidade são a mesma coisa. 
COMUNISMO = poder popular (o povo é que manda) 
DEMOCRACIA = poder do povo (o povo é que decide) 
Estes são os slogans de base destas ideologias que eram ou são 
vistas como esperança da sociedade humana. 
 
Os Comunistas chegaram muito longe com a sua palavra 
“comunismo” que vem de comunitário, conjunto, do comum, nada de 
individual, que até pode ser algo inspirado indirectamente na Bíblia 
onde Deus fala aos seus Anjos “…façamos o homem a nossa 
imagem…”Genesis 1:26, Deus não fala no singular mas sim no 
plural,o conjunto, o comum onde surge a palavra comunismo. Mas, 
são os comunistas que negaram categoriamente a existência de Deus 
mesmo tendo a maioria dos seus fundadores antigos fiéis da igreja. 
Darwin com a sua filosofia da evolução do homem, hoje começa a 
encontrar contraditores, porque o chimpanzé parou de evoluir 
porque o homem parou de evoluir depois de ser chimpanzé, quando 
se contradizem que a África é o berço da humanidade, não se diz que 
humanidade é o homem? Que tipo de homem é o homo-sapien? 
Hoje, existe muita controversa dos ateus. 
 
A DEMOCRACIA ainda foi muito longe ao utilizar até o nome de Deus 
“...vox populi vox Deo...” a voz do povo é a voz de Deus, este é o 
slogan da Democracia onde o povo é convidado a decidir, onde a 
vontade do povo é tida como a vontade de Deus. Se virmos a 
realidade, Deus nunca trabalha com a multidão, mas sim, sempre 
escolheu indivíduos para serem a sua voz transmitindo a sua 
mensagem tal como fez com Noé, Abraão, Moisés, Jacó, Jesus, Paulo, 
profeta Mohamed, Buda, Confúcio, Mormon, Moon e tantos outros. 
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Estes sim foram homens utilizados por Deus para serem a sua voz. 
Enquanto nos livros sagrados, quando o povo quis fazer algo 
contrário, Deus foi contra e castigou-os. Êxodo 18:13-21, Êxodo 
19:20-21 (lembrem-se da HISTÓRIA do bezerro de ouro, de Aron, 
Moisés e o povo de Israel no deserto). 
Mas com tudo isso, o MOVIMENTO DE UNIÃO NACIONAL quer 
mostrar uma outra realidade escondida destas ideologias. 
 
Recordem que na época do conflito entre os americanos e russos 
pelo controlo do mundo não beneficiamos em nada, sejam aqueles 
que decidiram estar com os americanos como aqueles que 
decidiram alinhar aos russos tudo o que se fez foi em prol e 
benefício das potências e nada para o nosso povo e a nossa PÁTRIA, 
tudo era igual enquanto nos países dirigidos pelos russos (ANGOLA) 
o sistema era do partido único, ao mesmo tempo nos países dirigido 
pelos capitalistas (ZAÍRE) o sistema era do partido único, tudo era 
igual, mas enquanto isso nos países capitalistas utilizavam o sistema 
de eleições para escolher os seus dirigentes mas nunca estes países 
puxaram os seus acólitos ao multipartidarismo com medo de perder 
o monopólio e o controlo dos países 
 
africanos, enquanto nos USA escolhia-se o presidente em cada 4 
anos. MOBUTU era apoiado para permanecer como presidente por 
causa da defesa dos interesses dos americanos, quer dizer, alguém 
poderia ser assassino, corrupto mas desde que apoiasse os 
interesses dos estrangeiros beligerantes era sustentado para 
permanecer no poder. 
 
Quando o Comunismo cai, todos nós fomos obrigados a seguir a 
democracia pluralista sem preparação, aquilo tornou-se uma 
obrigação e nós sem darmos conta do que já tínhamos vivido no 
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passado, entramos de novo no jogo de defender os interesses 
estrangeiros. 
Sem preparação, as grandes pontêcias instigaram as revoluções em 
África para termos a independência enquanto no fundo era para os 
colonos sairem e eles ocuparem. Hoje,estamos no mesmo processo. 
Se não despertarmos hoje e assumirmos uma postura diferente, 
iremos sofrer muito mais que no passado, principalmente nós 
(Angola) por termos as riquezas que temos. 
 
Hoje, se pedires a todos os países de grande pontência para virem 
estabelecer-se no nosso país e com eles trazerem as máquinas que 
possuem para facilitar as construções, para termos as cidades iguais 
a deles, a resposta será categoricamente negativa, prova disso é o 
caso do petróleo que eles compram com o valor baixo a cada barril e 
quando levam e transformam o preço fica mais alto e nós 
compramos o combustível muito mais caro do que vendemos a 
materia prima, quer dizer, nada fizemos, o dinheiro que ganhamos 
na venda do petróleo gastamos duas vezes mais na compra do 
combustível. 
 
Pergunte a um francês, a um americano, ao um chinês ou a um inglês 
porquê não vêm estabelecer as fábricas e as máquinas de fabricar 
carros, modificar a madeira em África mas nos mandam sempre 
estabelecer a DEMOCRACIA às riscas, enquanto sabem muito bem 
que a Democracia que eles pedem não pode ser feita em África 
porque não temos as mesmas condições que eles têm, e nós por não 
conhecermos esta realidade continuaremos a viver na escuridão, 
sofrimento absoluto sem desenvolvimento. 
A Democracia não é um simples facto de deixar o povo votar e 
decidir, mas sim um conjunto de elementos ligados 
principalmentente na vida social do cidadão onde há segurança 
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social, saúde, emprego, estabilidade ECONÓMICA, Justiça e educação 
do próprio homem e reconhecer os seus valores. 
Não vamos estabelecer a democracia com a barriga vazia porque 
haverá sempre revolta, a própria Europa sabe disso, quando o 
sofrimento, as crises, a fome dominavam o continente europeu, a 
democracia cedeu o lugar a outras ideologias que surgiram para 
solucionar os problemas da sociedade, na Rússia aparecu o 
comunismo como solução do povo, na Alemanha o Nazismo como 
solução no restabelecimento do valor Alemão, na Espanha Franco 
restabeleceu a unificação e a ordem, na Itália o Fascismo com Benito 
Mussolini, em Portugal com Salazar reestruturou-se a ordem, em 
CUBA com Fidel Castro acabou-se com a corrupção. Enquanto isso, 
os países como França, Inglaterra e USA os baluartes da democracia, 
lutavam para não caírem na depressão ECONÓMICA porque daria 
abertura ao Comunismo, Fascismo, Nazismo e seria o desaparecer 
da Democracia. 
 
A crise que assola a Grécia hoje é por causa das injustiças dos líderes 
da União Europeia e isto acaba de dar espaço e votos no Parlamento 
a um partido Neo-Nazista e isto é triste mas, torna-se realidade da 
mesma forma que Hitler chegou no poder para solucionar os 
problemas da Alemanha abalado pela crise, ganhando votos e 
conquistando todo o Parlamento, hoje a mesma realidade está a 
acontecer num canto do mundo e a HISTÓRIA se vai repetindo. Tudo 
por culpa da Democracia. 
 
Nós em África não temos condições de estabelecer a democracia de 
forma que nos é pedido pelos europeus e americanos porque aquilo 
seria continuar a sermos dirigidos por eles porque não temos nada 
como base ECONÓMICA mesmo aqueles países produtores do 
petróleo depende dos estrangeiros. 
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Alguém já perguntou porquê não sentimos a presença e os efeitos da 
riqueza que temos? 
Enquanto na Belgica vivem melhor que em Angola sem possuir o 
que possuímos senão a sua existência como velho país mas, o que  
 
diremos do Dubai que surgiu ontem?! 
A questão está na política do mercado e o sistema estabelecido que 
não nos permite evoluir porque estamos sempre ligados ao sistema 
que não nos beneficia. 

A Democracia na Europa não foi 
estabelecida de maneira tão rápida como 
nos é obrigada a estabelecer, aliás, até hoje 
a Europa é o continente com mais 
monarquia e os próprios Estados Unidos é 
um Império estabelecido à sua maneira. 
 
 

As monarquias da Europa: 

1. Bélgica  2. Dinamarca  3. Luxemburgo  4. Holanda  5. Noruega 
6. Espanha  7. Suécia  8. Reino Unido (Inglaterra) 9. Andorra 
10. Liechtenstein  11. Monaco   12. Estado de Vaticano  2  
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Mas, a realidade mais triste é que a Democracia realmente não 
existe porque, se não fosse, todos aqueles que deram o seu sangue 
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como sacrifício deveriam ter o apoio permanente mas não foi o caso. 
Todos quanto lutaram para estabelecer a Democracia no 
fim foram abandonados e alguns mortos e, o mais importante foi o 
negócio onde Angola é o exemplo,Saddam Hussein (Iraque), Congo 
Brazzaville onde o presidente Pascal Lissouba eleito 
democraticamente não teve apoio quando foi tirado do poder por 
rebeldes apoiados pelo MPLA. 
 
Por isso, O MUN apresenta uma nova alternativa que não é uma 
criação humana, imperfeita, mas sim uma descoberta de algo já 
criado por Deus, com a capacidade de orientar a sua sociedade 
porque seria impossível Deus ter criado o Universo com toda a sua 
perfeição, medidas e leis sem ter estabelecido algo que serviria 
como forma perfeita para a sua administração, isto é impossível, 
claro Deus criou tudo, nada falta, mas como o homem deu costas a 
Deus perdeu tudo, mas também Deus sempre buscou método de 
como levar o homem de volta à Luz. 
 
Mas como dizem as escritas sagradas que busquemos a Deus, 
batemos a porta e ele nos abrirá, hoje estamos entusiasmados em 
introduzir-vos o DEUSISMO que é a COSMOVISÃO DO MICRO-
COSMO DO COSMO. 
 
Sê membro e estuda o Deusismo e verás que agora não precisamos 
só de doutores para orientar a nossa Nação porque doutores Angola 
têm que sobra, mas agora precisamos de homens e mulheres que 
descubram que Deus criou um sistema que é capaz de dirigir a sua 
sociedade sem ter recurso as ideologias escritas por homens que no 
fundo são estabelecidas na base de intenções malignas egoístas e de 
dominação. 
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Capítulo XVI 
 
 
 
 

O DEUSISMO  
 

 
Deusismo ou Cosmosvisão da 
CAUSA não é uma Religião, ma 
sim, um pensamento filosófico 
que constitue uma ideologia; é a 
primeira  Ideologia   que 
chamamos  de Ideologia  
primitiva  porque  ela  existiu 
antes  da  criação do  homem ela  
faz parte  de Deus  o  criador  ou  
o Arquitecto  do  Cosmos  o  
Deusismo  existia  antes  da  
religião  ,porque a religião ‘e  o 
resultado  do  pecado  do  ser   

humano   e  Deus  procurou   uma alternativa  de como  resgatar  o  
ser  humano    e trazer-lo  perfecção razão  pela qual e  religião 
surgiu   e a religião  foi  criada   segundo os  Povos  na terra  a 
mensagem  foi dada  codificadamente  e em diferente  versões  esta  
é a razão pela  qual  os  hoemns  não deveriamlutar  por causa das  
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doctrinas  da religião porque  cada religião  tem uma verdade  vinda  
de Deus  o criador  oshomens deveriam sim unificarem-se  para 
encontrar oponto comum   sobrea mensagem de Deus  noprocesso 
de regresso a ele  comodiz a  propria  palavra  Relogião vindo  
deLatin ligare, enquanto  que o Deusismo  é a forma  o pensam,ento  
o ideal o  sistema  adminitrativa de Deus  e isto  foi o  que le usou  
para estabelecer o cosmos ,universo e mundo,  o  Deusismo  pode 
ser facilmente  explicado em termos  de um neologismo tais  comoo 
o Marxismo que  explicitamente  mostrava  o carater  opensamento 
as acções  de Karl Marx,oque Marx  queria  o que ele tinha na 
suamente, podemos avançar  por  umoutro  exemplo  sobre 
Leninismo  que  vem do Lenine  que mesmo  estudando o 
comunismo,ele  estruturou  e sintetisou  o pnesamento filosófico  de 
Karl Marx em Política  e acçãopolítica  organizativa e de ordem 
política de Lenine  foi conhecida como Leninismo, nazismo não 
existe  porque  a apalavra NAZI foi  um  termo  de  propaganda do 
poder ocidental para referir  se aos alemãos do Nacional Socialismo  
mas  podemos dizer que existiu o Hitlerismo  que eramas ideas  eo 
pensamento do  Líder  do  NSDAP  escrita  no seu livro  Mein Kampf, 
onde cada dirigente  tirou  a forma de como dirigir o cargo  que ele 
ocupava, como tambem podemos falar do Mobutismo  que era 
simplesmente definido como  o pensamento,  ideas  e acções  do guia  
este  era a forma em que Mobutu  quiz dirigir  o seu País  era a 
reflexção  do que era Mobutu  a mente de Mobutu  entãoo Deusismo  
não ‘e  criação do ser humano  ou o theismo como foi enventado  
pelos  homens para ser definido como Sistema de Governar emque 
os  Padres  ou sacerdotes governam  emnome de Deus ou são 
considerados  deuses e isto nada  tem haver com o DEUSISMO  a 
Teocracia  é uma craiação humana  em nome de Deus o Deusismo é 
o Pensamento o ideal a acção  e o sistema de Deus.    
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Como todo o artista  que cria umaobre  a primeira preocupaçao  é a 
sua  indentificação  
que chamamos em 
marketing  a marca 
que deve ser 
estampada em todas  
as suas obras assim o 
fez  o criador  do 
Cosmos  onde toda  a 
obra universal 
mundo físico e 

mundo espiritual  o cosmos o firmamento 
pode-se encontrar a  sua marca 
principalmente  no  princípio de dualidade   
e a lei de dar e receber   com a limitação  
física  do corpo do  ser humano de ir até no 
firmamento do Cosmos  deus  criou  
ummicrocosmos do Cosmos para facilitar  
o ser humanoencontrar-se   o usar o 
sistema para a sua própria administração; este  micro-cosmos do 
Cosmos  é o ser humano que o funcionamento do seu ser é a 
miniatura do funcionamento  do Cosmos por isso diremos que o 
Deusismo  é uma  ideologia demostrada na base do funcionamento 
do corpo do ser humano, onde o denominador comum consiste  na 
dualidade e a relação de dar e receber, leis que regem o universo.  
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Existe uma relatividade entre os elementos vitais que compõem o 
corpo do ser humano e os elementos que compõem o Universo 
principalmente a terra. 

A religião dá um parecer não muito 
profundo mas que mostra a 
conexão entre o homem e a terra, 
quando no livro de Moisés 
(Génese) fala do homem ter vindo 
do pó e voltará do pó, uma 
expressão que pode ser transposto 
literalmente como o homem veio 
da terra e voltará na terra, isto é no 
âmbito religioso. 
Na parte científica as evidências 
estão mais claras e explícitas com 

provas tidas através da medicina, 
por exemplo, falamos de minerais 
no ser humano como também na 

terra, ferro no ser humano como também na terra, as vitaminas que 
compõem o ser humano podem ser reforçadas através das frutas, 
legumes... O Universo tem o mundo físico composto de material ou 
mundo visível e o mundo espiritual composto de elementos 
espirituais ou mundo invisível, no ser humano podemos encontrar o 
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corpo físico que pode ser sustentado por base da matéria que 
consideramos visível, e o corpo espiritual que não vemos mas 
sentimos como sentimos o mundo invisivel, ninguém vai negar a 
existência da sua pessoa espiritual, existem muitas provas que 
conecta o homem ao resto do Universo. 
A CAUSA INTERNACIONAL não necessitou anos ou séculos para pôr 

ao serviço de todos o Deusismo, 
enquanto Karl Marx foi influenciado por 
Friedrich Hegel e Lenine, a CAUSA 
INTERNACIONAL necessitou um 
influenciador, o único conhecido pelos 
cientistas como o arquitecto do 
Universo e para os religiosos, Deus. 
O DEUSISMO não foi criado pelo 
homem, mais sim, descoberto, criar 
significa algo estabelecido na base de 
várias análises propostas e contra 
propostas com a lógica puramente 
humana. 
 
Quando falamos de descoberta, quer 
dizer algo que já existia e que o homem 
descobriu.  

 
Falamos em descoberta porque o Deusismo acenta totalmente na 
análise miniciosa do ser humano e a sua composição e, se estamos a 
falar do ser humano directamente concordamos que o homem 
mesmo sendo tão inteligente ainda não conseguiu criar o seu 
protótipo, isso quer dizer que, tudo que tem a ver com o ser humano 
para a sociedade é uma descoberta e não criação. 
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Por exemplo, se colocarmos dois bebés de sexo oposto e serem 
criados numa ilha sem serem ensinados sobre o sexo, no fim de tudo 
a ilha será coberta de seres humanos porque os dois bebés vão 
reproduzir-se e este acto de reprodução não é criado, mas sim 
descoberto pelo homem porque ele já existe dentro do próprio ser 
humano. 
O Deusismo ou Cosmovisão da CAUSA esclarece-nos que é 
totalmente impossível para o arquitecto criador como DEUS,  
 
estabelecer uma obra tão grandiosa sem prever a sua forma de 
administração. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

O Deusismo não é algo novo mas, como sempre, os Ocidentes não abrem mão às boas coisas, tudo 

que é bom deve ser p´ra eles mas, hoje temos esta oportunidade de usarmos esta ideologia para o 

bem da nossa Pátria que eles usam às escondidas e falando da Democracia. Agora o segredo está 

revelado para todos. 
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A REFLEXÇÃO 
A reflexão é curta e simples. Se o Mundo e o Universo são 
estabelecidos na base da lei, medidas e ordem, absolutamente o 
homem sendo o microcosmo do cosmos vive na base da lei, medidas 
e ordem, para organizar a sua própria sociedade, o homem não 
deveria preocupar-se em inventar sistemas para orientar-se mas, 
que deveria olhar a volta no que Deus estabeleceu até a si mesmo 
daí daria conta de uma coisa: as características duas de Deus 
representada em tudo que criou e que faz com que esteja em 
perfeita harmonia. 
 
A sociedade humana só deve restruturar-se quando o homem e no 
próprio ser humano. 
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A Sociedade humana so terá exitos quando o próprio ser humano descobrir que o 

melhor sistema para coordenar-se existe no funcionamento do seu próprio corpo. Faça 

uma analise e vê como funciona o sistema do seu corpo e imagina te como um element 

dentro de um orgão e calcula quanto vales para o corpo estar de saude e imagina este 

orgão que escolheste estiver doente o que poderia ocorrer na saude do ser humano 

depois faz a transiposição de tudo ao nivel da Sociedade e veras se não existe 

similaridade!!! Se ainda estudares o Deusismo podes ter uma experiência pessoal 
A cada dia que passa o mundo vai tendo revelações tanto religiosas 
(espirituais, transmateriais, incorpóreas, bio quântica, 
extrassensorial, etc.) quanto científicas (físicas, materiais, 
corpóreas, biofísica, corpórea, sensorial) que provam a existência de 
contacto entre o nosso mundo físico (aparente) e o mundo espiritual 
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(intangível) e que tudo que possuímos na terra é uma manifestação, 
inspiração ou imitação do mundo substancial invisível, como Jesus 
ele mesmo ensinou aos seus discípulos: “...venha a nós o seu reino 
seja feita a sua vontade assim na terra como nos céus …” traduzindo 
tais palavras de Jesus numa perspetiva não religiosa, afastando-se 
um pouco do paradigma dogmático cristão notaríamos que a oração 
foi clara e o pedido de Jesus a Deus traduzir-se-ia na seguinte frase: 
dai-nos aqui no mundo físico o mesmo que existe no mundo 
espiritual. 

Os historiadores e 
arqueólogos que estudam 
de dia e de noite a 
realidade e o poder do 
Egipto, explicam 
claramente que existem 
escritas de Faraó que 
afirmam que as pirámides 
tem um significado e um 
poder místico pela sua 
localização foram 

construídos por homens sob a orientação e ajuda dos Deuses do 
Céu...! 
Os eruditos, génios, cientistas, etc. que inventaram as primeiras 
máquinas e outros aparelhos receberam por revelação a fórmula 
que existe no corpo do ser humano. Tracemos como exemplo um 
paralelismo entre o corpo do ser humano e o automóvel: o carro 
possui em sua estrutura centenas de peças e ferramentas que 
desempenham funções bem definidas e indispensáveis para o 
funcionamento do automóvel, são tão indispensáveis que se estiver 
a faltar uma o automóvel não pode realizar o propósito de sua 
existência embora seja novo em folha, ele não funcionará; o que 
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quer dizer que cada uma das peças tem o mesmo valor que o da 
máquina. 
O automóvel tem por centro o motor, o ser humano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
por sua vez o cérebro.  No automóvel a energia é transmitida para 
todas as suas áreas através de cabos elétricos, o sistema nervoso 
desempenha uma função semelhante no ser humano.                        
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Deusismo afirma que os automóveis tem o mesmo sistema de funcionamento igual ao 

ser humano razão pela qual o Deusismo traz-nos a formula de como construir e dirigir 

a nossa Sociedade na base do sitema do corpo humano 
O automóvel precisa de gasolina para deslocar-se sem a qual o 
mesmo pararia embora possua apenas peças novas, de igual modo o 
ser humano necessita de sangue para viver, seja ele jovem, velho ou 
criança: a água é um elemento tão necessário tanto para o homem 
quanto para o automóvel. 
Existe muita semelhança entre os elementos criados por Deus e os 
elementos construídos pelo homem. O que quer dizer que o homem 
elabora, cria ou constrói baseando-se no que já existe, valendo-se da 
lei da semelhança. 
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O Homen sendo o Micro-cosmos do Cosmos, logo serve como modelo de como dirigir a 

sociedade porque a sociedade esta incluso no cosmos e se hoje vivemos no disturbio é 

simplesmente porque não usamos o sistema que Deus criou e que colocou no ser 

humano como modelo é aqui onde a lei prevalece tudo deve ser feito na base do sistema 

do corpo humano, com toda a certitude o Deusismo afirma que não ha outro sistema 

que possa reger a nossa sociedade se não for o sistema do funcionamento do corpo 

humano 
Voltemos ao exemplo do automóvel. O automóvel que possui tantas 
peças aparentemente mais importantes, se lhe forem retirado 
somente as “velas” o carro jamais funcionará de igual modo o ser 
humano embora goze de boa saúde física e espiritual, em seu 
sistema de reciprocidade ou dar e receber lhe dá e mantém a vida 
dentro dele, for retirado os vasos sanguíneos que permitem a saída 
do sangue do coração para as diferentes partes do corpo deixando 
somente os vasos que dão entrada do sangue das diferentes partes 
do corpo para o coração, o homem indubitavelmente morre. 
Muitos exemplos podem ser apresentados, suponha-se este sistema 
à sociedade: Se os cientistas poderiam receber orientações divinas, 
sagradas, místicas ou como quiserdes chamar; para fazer algo tendo 
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por modelo o corpo humano porquê o mesmo não pode ser feito 
para solucionar os problemas da Sociedade? 

Como o corpo humano tem diferentes orgãos , a Sociedade deve ser estabelecida na 

base de diversas classes socias mas isto nao significa uma é melhor que a outra de 

mesmo modo ficariamos sem resposta de escolher entre o coracao e o pulmões, o 

sistema nervoso e o cerebro, os pés e os braços , pelo caracter do ser humano de tudo 

querer nenhuma pessoa seria capaz de aceitar sacrificar um orgão do mesmo modo o 

Deusismo mostra-nos que não temos possibilidade de sacrificar ou alienar uma classe 

social, por interesse individual estariamos a nos desteruir a nós mesmo. Devemos 

transpor a realidade da sociedade na composição do ser humano, agora imagina 

Angola ser um ser humano em que estado de saude estaria? 
É nesta perspetiva que o Deusismo surge como a Ideologia sagrada 
porque esta não foi inventada mas sim descoberta pois, já existia. 
A Sociedade deve ser regida através do Deusismo para que todos 
tenhamos o mesmo valor embora sendo de classes sociais 
diferentes, possuímos o mesmo valor, haja vista que se alguém tiver 
dificuldade a sociedade estará em risco. 
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CLASSES  SOCIAS 
As classes socias 
devem existir 
pelas fórmulas 

estabelecidas, 
não pelo homem 
mas por Deus 
(Apocalipse 4:1-
11) as 
hierarquias e as 
classes já 
existiam no 
mundo celeste 
eis a razão de 
existirem várias 
classes e ordens 

de servidores diretos de Deus: Arcanjos, Querubins, Serafins.  
Todos estes são anjos mas cada ordem ou classe presta um serviço 
determinado. Muitos conhecem alguns anjos por terem sido 
mencionados na Bíblia pelos seus nomes: anjo Gabriel o mensageiro 
e seu departamento, anjo Miguel o guerreiro e seu departamento, 
anjo Lúcifer o astro do céu mestre de cerimónia o mais próximo de 
Deus aquém Deus tanto confiava o anjo da beleza da música do 
poder, do dinheiro de tudo que tem haver com o brilho, o que depois 
revoltou-se contra Deus e criou seu próprio mundo e sua filosofia 
própria conhecida pelos religiosos como “MAL, Diabo, Satanás”.  
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Esta é a realidade das classes sociais, não nos podemos deixar 
enganar com o que diziam os comunistas em estabelecer um mundo 
sem classes socias onde 
todos seriamos iguais. 
Como é constituído o 
corpo humano nada é 
igual nem mesmo os 
dedos dos nossos pés ou 
das mãos; pois são todos 
diferentes, na nossa 
própria face o hemisfério 
esquerdo é diferente do 
hemisfério direito 
sempre, quando calçamos 
sentimos a diferença do 
tamanho dos pés, nas 
mulher constatamos a diferença no tamanho dos seios; eles nunca 
são iguais um sempre será maior e o outro menor. 
Esta é a realidade da existência que abarca até o item das classes 
socias.  
 
As classes socias não existem para uns serem importantes aos 
outros mas sim para equilibrar a sociedade e o trabalho para que 

haja vida; os olhos 
não podem sair do 
seu lugar para 
andarem por isso 
precisam dos pés, a 
língua não pode sair 
do seu sítio para 
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saborear a comida precisa da mão e da boca. 
Caso queira fazer uma prova individual faça-a, prive-se da parte que 
achas mais suja, nojenta a qual você provavelmente não gosta de 
pegar ou suportar (ânus) priva–te desta parte do seu corpo durante 
um mês coma a vontade, beba, faça tudo mas não faça necessidade 
maior se resistires um mês então desista da nossa Ideologia se não 
conseguires, então pare e reflita: quantas vezes o Estado abandonou 
os pobres, quanto as pessoas têm sofrido dentro da sociedade só 
porque acreditamos não serem importante, por não ser o que você é, 
por não ter o nível de formação que tu tens, quantas vezes o chefe de 
Estado esqueceu o povo que vive nos confins da nossa terra, quantas 
vezes o Governo esqueceu-se do seu povo? 
 
Imagine que você não tenha feito a prova para testar o quanto o seu 
ânus é importante no entanto este se encontra incapacitado de 
funcionar, acreditamos nós que buscarias um médico com 
urgência caso piorasse a solução seria buscar um cirurgião e serias 
declarado doente. 
 
Agora imagine quantos doentes temos na nossa família, sociedade, 
nação? 
 
Pare, pense e responda para ti mesmo...! 
Angola nda doente em estado de coma a muito tempo. 
Não existe um segredo mágico para mudar a nossa sociedade como 
dissemos antes, o homem necessita de estudar, formar-se 
academicamente e depois associar os conhecimentos académicos 
com a Ideologia Deusista... para a sociedade ser a melhor que já 
imaginamos, o Deusismo debate, esclarece e soluciona todo tipo de 
problema que existe na sociedade humana, desde a Economia, 
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Educação, Cultura, Ciência, Religião, estrutura da sociedade, o 
Estado em seu todo. 
A única coisa que o Deusismo não pode garantir é mudar da sua 
crença religiosa, e tornar-te comunista, isto não garantimos! 
O nosso propósito é fortalecer a sua compreensão no que diz 
respeito a DEUS, a sociedade, o homem, a lei que rege o Universo, 
incrivelemente essa é a base para triunfar sobre o resto das 
ideologias que só nos trouxeram mágoas e humilhação 
(Comunismo/Democracia). 
 
O maior desafio é encontrar um denominador comum na sociedade 
para todos, dependentemente da crença religiosa, da filosofia, da 
classe social, e assim triunfarmos pois, o Deusismo traz-nos esta 
fórmula e ferramentas certas. 
 
Acreditamos que a Cosmovisão de CAUSA ou Deusismo ajudará as 
pessoas a serem MELHORES estudantes, artistas, esposos ou 
esposas, patrões, trabalhadores, soldados, oficiais, políticos, 
médicos, advogados, juristas, reliogiosos, etc. 

O Deusismo não 
limita os ateus a 
fazerem parte da 
nossa sociedade 
como já 
explicamos que a 
conotação Deus 
não pode limitar 
alguém que se 
considera ateu a 
fazer parte da 
nossa organização 
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porque até existem ateus que levam a vida melhor, 
aproximadamente a que o Deusismo está a revelar hoje, mas que 
não sabem bem como direccionar – se por isso falamos de 
Cosmosvisão, porque segundo o Deusismo, a consciência do homem 
é o “agente de Deus”. Sua consciência é um Deus próprio, porque 
desde que o homem saiba reconhecer o valor do seu próximo basta 
para tudo voltar a ser aquilo que Deus idealizou, razão pela qual 
Jesus reduziu todas as leis em dois só: “ama a Deus e ao seu próximo 
como a si mesmo” e o Deusismo ainda simplifica esta lei: “se amares 
o seu próximo como a si mesmo saiba que amaste a Deus” porque 
cada um de nós é uma criatura de Deus, somos a imagem de Deus, 
templo de Deus. 
Amando o que Deus criou indirectamente estarias a amar a Deus 
mesmo sem querer reconhecer a conotação religiosa “Deus”. 

 
O Deusisno é a ideologia certa. Se o comunismo falhou, a democracia 
já falhou a bastante. A solução é buscar algo sagrado e simples para 
dirigir a nossa Pátria: O DEUSISMO! 
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Capítulo XVII 
 
 

DEOCRACIA 
 
A Deocracia é a expressão política  do Deusismo direitamente  torna 
sistema político defendido  pelo Movimento de UniãoNacional  um 
sistema que deve ser introduzido a todos os membros  do Partido. 
A politica sendo o motor  que vehicula a sociedade, não deve ser 
infectada por pessoas  com menos conhecimento do que é a 
importância  da política, para  revolucionarmos a nossa politica, 
todos os políticos integrantes  do Partido devem estudar  a 
Deocracia  para que tornemos  um em pensamento, em forma de 
agir  para o benefício do Estado. 
 

DEFINIÇÃO 
 
A Deocracia é o sistema politico cujo o poder é repartido entre o ES-
TADO e o POVO regido por um princípio de Dualidade e a lei 
recíproca de dar e receber o mesmo Estado é dirigido na base de 4 
poderes: Poder Legislativo, poder Exécutivo, Poder Judiciário e 
poder Eclesiastico com o funciocnamento e character assente na 
base do funcionamento do sistema do corpo humano onde varios 
orgão funionam em colaboração recíproca para manter-se viva a 
vida do ser humano. 

LÓGICA E DEFESA 
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seria impos-
sível o univer-
so, o cosmos, 
pela harmonia  
e ordem que 
encerra, ter 
surgido ao 
acaso,  a or-
dem cósmica 
subjacente no 
universo  é 
resultado de 

uma mente  
 arquitetônica que tem estabelecido com base nas leis  que o regem, 
estas leis  fizeram com que a vida aparecesse e os círculos absoluta-
mente unos do eterno agora e o imenso aqui fazem com que a vida 
permaneça  e se perpetue por milhões de anos, nesta biolinha vão se 

descortinando os planetas, 
cometas, galáxia super 
aglomerados galáticos, etc, 
deve haver um criador de tal 
ordem tão complexa e diante 
de tal magnitude de complexi-
dade e ordem, deve haver su-
perinteligência que tenha es-
tabelecido e perpetuado estes 
vórtices tão harmónico, mod-
erados, perpétuos e perfeitos 
biomecanismos.  
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É óbvio que há um criador que tenha estabelecido  este corpus cós-
mico, um gênio. Diante de tanta elaboração, seria impossível não ter 
elaborado o sistema que haveria de reger a sociedade humana, 
olhando para a transmagnífica obra da sua criação,  tudo que o ar-
quiteto fez, reduziu em miniatura através do sistema que gerencia a 
espécie humana qual microcosmos do cosmos, este sistema baseado 
na administração do corpo humano estabelecido no valor e 
reconhecimento de cada elemento que compõe o sistema, faz com 
que todos estes elementos se tornem indispensáveis para que o ser 
humano possa existir, não importa o seu tamanho nem a função que 
desempenhe e sim o facto de ser órgão de um dos sistemas do corpo 
humano, todos precisam uns dos outros para o funcionamento do 
corpo e manutenção da vida, basta que um entre em falência para o 
ser humano  tornar-se inapto até mesmo em risco de perder a vida. 

 
SENTESE. 

 
No sistema Deocrático o Estado é considerado como “corpus unus” 
humano que tem varias funçoes  e com diferentes classes  mas que 
todos são importante para    a existência do mesmo.  
O Sistema Deocrático  funciona com quarto poderes regedores   
 

1. O poder Legislativo, 
2. O  poder Judiciário, 
3. O  poder Executivo  
4. O  Poder Eclesiastico. 

O Povo e o Governo que forman dois  grupos para  representarem a 
lei da dualidade, como reger  as leis Cosmicas,  sao obrigados a fun-
cionar  na reciprocidade   cada um tem os seus dever a cumprir 
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diferentemente do outro para que haja os 100% do exito necessita-
do pelas Familias, as Sociedade e Nação.  
A Deocracia é um Sistema politico que pela sua estrutura  eprincípi-
os, limita os dirigentes de perpetuarem-se no poder, desta forma os 
numeros  tornam algo sagarado e importante  onde hà limites bem 
estabelecidos para qualquer dirigente  ou orgão do Estado. 
 
Pelas Leis e ordem que eregem o Universo baseado na dualidade o 
Estado Deocrático e Bipartidário só são permitidos o Partido A e o 
Partido B onde  cada um pode liderar o País na divergencia mas 
conectados  sobre um denominador comum oa benefício da Nação  
os Partidos  não devem impor a Nação mas sim funciconar nas lin-
has estabelecidas pela Nação, cada cidadão ‘elivre de fazer política 
dentro das linhas estabelecidas pelo Estado cumprindo escrupo-
losamente os requisites requeridos pelo Estado e jurar a vir  ser um 
servidor do Povo e assumires as consequencias  em casos de falha  
porque nos Estado Deocráticos hà o que chamamos o recompor dos 
danos  que consiste na política de punir  e sentenciar pequenos eros 
e pequenos crimes por multas  e sentencias maior. 
 
 O Denominador comum torna-se o alicerce da Nação onde  
confudem-se as cores partidárias, as raças,  as tribos, os generos,  as 
idades,  as classes socias,  o nivel académico,  as funções que cada 
um ocupa na sociedade, tudo em benefício da Naçào e no equilíbro 
social  e em busca de harmonia com o seu próximo. 
O Estado Deocrático é uma Nação de ordem, disciplina, harmonia, 
trabalho dignidade  e livre  desde que permaneça nas linhas  deprin-
cípios cosmicos representados pelo o Estado.  
 

http://www.mun-patria.com/


140: CONHEÇA O MOVIMENTO DE UNIÃO NACIONAL 
 

Movimento de União Nacional 
www.mun-patria.com    /  www.munangola.com 

        
 

 

Capítulo XVIII 
 
 
 

PORQUE O DENOMINADOR COMUM  
 

 

Porque  esta fracção dematemática  deve entrar  na política como el-
ement básico na demostração  de como o Estado deve permancer in-
tacto parao desenvolvimen. 

Se a  Matemática é a ciência  correctato é obvio que  serviria para o 
reger da sociedade porque at’e ela faz parte de originalidade  na ex-
istencia do cosmos  onde as medidas  e formulas  são exercidas em 
harmonia,por isso muitos que não acreditam em deus da Religiao  
comocriador  do Universo  mas acreditam em um ser arquitecto  po-
deroso e inteligente  que soube coordenar a obra  que fez com tanta 
precisão,hoje  nos Estados Unidos  de America surge um grupo de 
intelectuais  investigadores  que vão totalmente afastando  o conto 
de que existe um Deus criador  que criou a terra e ossereshumanos 
mas que  aprovam e demostram atraves de suas investihações  
deque hà Extra-terrestre  que estabelecerma tudo o que temos hoje 
até a vida a traves da manipulação dos DNA  e estes especes de extra 
terrestre  sempre foram confundidos  por anjos e muitos mais  e são 
estes seres mais inteligentes  que os seres humanos  que podem vi-
ajar em fracções de Segundos milhares de distança a verdade é  que 
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no fim de tudo  todos acreditam haver um ser superior  com a unica 
diferença  o  nome em que deve ser tratado  Deus, Johvah, YAWEH, 
Adonai, Extraterrestre, para nósnão importa  o mais importante  é 
que será dificil as gerações vindoras  negera a existência de Deus  
como fez  Karl Marx, Friedrich Angels e seus adeptos. 

 Então se o criador  ‘e p’erito mematematica e ciencia de  certeza, ele 
usou as fracções  dedonominador comum por isso  o Cosmos  o uni-
verso,a sociedade os seres huanos podem  aparecer diferente mas 
todos temhem um denominador comum comopor exemplo: 

O sangue, sinaisde comunicação, a formafísica do corpo, os senti-
mentos  a alama  osorgão ,a DNA,   se falarmos no ex emplodo ser 
humano  que é  o ser com varias raças  tais como o homem negro, 
homem brabco, homemasiatico,homem indio,hopmem de pele ver-
melho, todas  estas diferênças  que sucitam e abremportas para o 
racism, se vermos bem as diferênças  são como as fracções do de-
nominador  comum enquanytonosdiferenciamos emnumeros de ci-
ma,embaixo temos todos o memso denominador  comum, o ser hu-
mano tem amesma cor do sangue, leva os memsos mêses para ser 
nascido,quando nasce chora de igual , todos os bebés  comecam por 
sentar, engantinhar e depois andar, aprendem a falar Segundo as 
pessoas e a lingua que o rodeia, todos vivem  como morrem niguem 
é eterno, todos nascem nu. 

NUMERADOR: Os  numeros de numerador  representam  as pessoas 
Os Partidos  as ideas onde cada umé difernete do  outro 

DENOMINADOR: o numeros denominador  representam  a linha o 
carater  o sentido  o character  do Estado e é este  numero que 
devem reger aNação, porque eles não mudam els representam  o 
cartarer do eterno  do criador  de Deus  imutavel  onde todos devem 
reger-se.                    
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                         EXPLANAÇÃO DA MATEMÁTICA 
O que é Denominador? 

denominador é o número inferior em uma fração. Ele mostra 
quantas partes iguais o item é dividido em.  
 

                                     

 

O que é um denominador 

comum? 

Denominador "Comum" é 
quando os denominadores em dois (ou mais) são fracções comum, 
ou a mesma 

 

 

 

 

Por que é importante? 

Adicionando e Subtraindo Frações 

Antes que possamos adicionar ou subtrair frações, as frações precisa 
ter um denominador comum (em outras palavras, os denomi-
nadores deve ser o mesmo). 

Fazendo os denominadores o mesmos Quando os denominadores 
não são os mesmos, podemos usar o menos Denominatormethod 
comum para torná-los o mesmo, ou nós podemos: 
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Multiplicar superior e inferior de cada fracção pelo denominador da 
outra. 

Como neste exemplo (pressione botão de reprodução): 

Isso sempre funciona, mas muitas vezes precisamos simplificar a 
fração depois, como neste exemplo (pressione botão de repro-
dução): 

Nós simplificamos a fração de 20/32 para 10/16, depois para 08/05 
dividindo a parte superior e inferior por dois de cada vez, e que é tão 
simples como pode começar! 

O que nós fizemos? 

1. Nós multiplicado cada fracção pelo denominador da outra. Vamos 
usar letras em vez de números para mostrar que: 

 

2. E como agora eles têm o mesmo denominador, podemos adicioná-

los:  

Em uma etapa! 

Nós poderíamos fazer essas duas coisas em uma etapa como esta: 

 

Que podemos usar como este: 
Exemplo: Qual é 2/3 + 4/5? 
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2 
 +  

4 
  =   

2×5 + 3×4 
 =  

10 + 12 
 =  

22 

     3 5 3 × 5 15 15 

  

(Nota: "a" era 2, "b" era 3, "c" era 4 e"d" era 5.) 
É assim que os peritos fazem! 

           
A TRANSPOSIÇÃO DA  FRACÇAO   

EM DEOCRACIA  
 

O que é Denominador? 
 

O Denominador  comum em termo  da Deocracia é  muito  
importante  porque é o ponto de referencia  de todos os Partidos  ou  
organizações  estabelecidas  do Estado,denominador  comum não é 
a constituição  porque esta pode ser mudada ou emendada   num dia 
atraves de umaplenária  nuam Assembleia,mas  quando nos 
fererimo-nos  em deminador comum’e  o estado do espirito que 
animaumaso Nação desde o Povo  e seus dirigentes  umespirito 
quenão é necessário ser escrito mas que deve  viver em cada  
cidadão odeminador  comum deve ser algo como umareligião para o 
Estado onde as ideas são sustentados por uma fe um credito e 
obediencia absoluta. 
 
Na história das Nações , varios Países  foram invadidos  atacados  
suas constituições  formamudados me beneficio dos  invasores  mas 
a hist’oria  explicanos que estes Povos    não importa a inferioridade 
a subjuigação dos estrangeiros e inimigos eles permaneceramligado 
a uma  identidade moral  e espeiritual  que fez com que memso de 
baixo da ocupação o seu espirito lutou embusca  de uma liberdade. 
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O outro sentido do denominador comum é  a harmonia cohesão que 
um Povo tem  para com o seu Estado  isto faz com que oPaís seja 
dirigido por homens e mulheres  dignamente dedicados em prol  do 
Povo  e  que omemso povo se identifica  nestes elementos do Estado. 
 
Quando o Restado tiver um denominadore comum aí pode se 
escrever uma constituição que poderá representar a todos  por 
exemploos Estados Unidos  que defende ferrozmente a democracia  
mas qu na realidade o denominador comum dapolitica ou o Estado 
norte americano  resume-se num sopalavra:   
 
Tudo para o interesse dos Estados  Unidos  nãoimporta aamizade  
mas  primeiro eles  depois eles  tudo o que eles  fazem  deve serpor  
seu interesse   e oespirito de querer permanecer  numero um  no 
Mundo,   esta  política  faz  com que cada  ocupante da Casa Branca  
não importa  o Partido  onde ele vem, deve  seguir  as leis  as linhas  
estabelecidas razãopela  qual  os  inquilinos  da Casa Branca  podem 
prometer muita coisa  nas suas campanhas   so para ganhar as 
eleições  promessas  que at’e assustam e dividem   oMundo mas  
quando chegamna Casa  branca encontramlinhas traçadas  
limitações   e ja não conseguem ser  aqueles super  preseidentes que 
o Mundo pensa, na realidade  os presidentes amercanos tenhem 
mais poder no Mundo exterior que no seu próprio PAÍS 
principalmente quando não controlam o Senado e o Congresso. 
 
No caso do nosso  País  que  não  temos poderes suficientes  para 
impor-se na areana Internacional,  em que deve ser estabelecido o  
nosso  denominador  comum?  
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O VALOR  UNICO 
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