
 1 

 
 

Nº. 02/07 
   RR. 25/09/2010 

 2º Circular SETEMBRO DE 2010 
 

Salve! 

 

“RACIOCÍNIO, RACIONAL; 

RACIONAL, RACIOCÍNIO. 

RACIOCÍNIO é a Voz Suprema Universal. 

A Voz Suprema de outros mundos, de Origem RACIONAL. 

A Voz Suprema Alcandorada. 

A Voz que redige todo o Universo, a Voz Suprema da Supremacia Racional.” 

(21º Fascículo da Tréplica, página 55) 

É nessa linha que circula essas palavras, de RACIOCÍNIO, para que tudo e todos se IMUNIZEM o mais breve 

possível. 

Todos devem contemplar o que dá ânimo de vida, e é por isso que RETIRO RACIONAL louva CULTURA 

RACIONAL. 

A última mensagem em vídeo do nosso Mestre MANOEL JACINTHO COELHO, nos alerta para as cartas 

anônimas, para as palavras dos Gatos escondidos com os rabos de fora, que formalizam quadrilhas criminosas, 

burlando as leis humanas, excitando a criminalidade, fazendo apologia ao crime.  

Porque PIRATARIA é crime! 

Xerocar, copiar os Livros UNIVERSO EM DESENCANTO é crime! 

E os Criminosos, esses “foras da lei”, ficam pressionando o povo RACIONAL para atrelarem para as suas palavras 

anônimas, usam pseudônimos e até apelidos porque sabem que suas palavras são criminosas, não possuem avalia, 

são anônimas. 

“As Leis são para limitar os excesso de liberdade. 

(...) Todas as leis merecem respeito e todo o respeito é pouco, para que haja o bom viver. Para que haja 

harmonia, da própria vida. Todos merecem respeito e tudo merece respeito. Acima de tudo, o respeito, porque 

sem respeito ninguém pode viver. Onde não há respeito existe baderna e a baderna merece um corretivo.  

Por isso, o respeito às leis acima de tudo. Porque ninguém pode viver sem o respeito. 

(269º Volume do Histórico, página 41) 

E, esses ilegais, esses Gatos escondidos com os rabos de fora, porque eles nunca se identificam, usam 

pseudônimo, apelidos; misturam as palavras RACIONAIS com suas teses torpes, espinhosas e acima de tudo 

criminosas, tanto é que nunca se identificam, porque sabem que o que falam e fazem é um crime. 

Jogam suas palavras subordinadas magneticamente, criando ação maléfica, para desvirtuar o estudante de 

CULTURA RACIONAL do caminho certo, correto, RACIONAL. 

Quem NÃO vai ao RETIRO RACIONAL não sabe que a GRÁFICA RACIONAL tem uma justaposição de MUITAS 

gráficas, é só ver o seu tamanho, o seu maquinário que apresenta atualmente uma união de muitas gráficas dentro 

de uma só, que é a RACIONAL. 

A nossa GRÁFICA RACIONAL, foi estruturada pelo MUNDO RACIONAL, foi construída no final dos anos 80, 

pelo nosso Mestre MANOEL JACINTHO COELHO, para que não houvesse mais a necessidade de se ficar à 
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mercê de nenhuma outra Gráfica do pensamento, porque tudo tem seu ciclo, sua ordem, seu tempo. 

Esse Livro era e é especial, e o MUNDO RACIONAL anunciou o ponto certo para que ele fosse feito, daquele dia 

em diante. E assim, foi feito e é feito no lugar certo para que se siga a fabricação da luz, porque tudo tem seu ciclo, 

sua ordem, seu tempo.  

Desde então, a luz tem o seu ponto certo firmado e positivo, GRÁFICA RACIONAL. E até hoje, a nossa 

GRÁFICA RACIONAL segue seguramente com sua missão de divulgar, propagar CULTURA RACIONAL e 

espalhar Livros para o mundo inteiro. Por isso, os que ainda insistem em fazer cópias, Xerox dos Livros 

UNIVERSO EM DESENCANTO em gráficas clandestinas estão cometendo um crime, saibam disso! 

Quem participa das inúmeras ações benéficas do RETIRO RACIONAL, sabe que temos a nossa biblioteca 

RACIONAL dentro do RETIRO RACIONAL, que proporciona a todos a leitura salutar, benéfica dos Livros 

UNIVERSO EM DESENCANTO, e sempre com muito respeito ao conhecimento que não deve ser comparado 

com nenhum outro Livro do pensamento. 

Todos os ligados ao posto de LUZ, RETIRO RACIONAL, têm acesso a leitura de salvação, porque o movimento 

no RETIRO RACIONAL é de SALVAÇÃO, e não de comercialização, de capitalismo. 

A GRÁFICA RACIONAL entrega Livros para o BRASIL, FRANÇA, CANADÁ, PORTUGAL e muitos outros 

países do mundo, porque foi feita para isso e tem competência para muitas entregas, porque ali são muitas Gráficas 

dentro de uma só. Muitas sim! Em UMA SÓ! 

É uma ofensa ao MUNDO RACIONAL, quem tem Livro pirata, Xerox, cópias dos Livros UNIVERSO EM 

DESENCANTO em sua casa, está se unindo a esses criminosos, que querem lançar todos num atoleiro sem volta, 

na criminalidade! 

E mais uma vez, o Dono do Livro está tomando as providências necessárias para que esses gatos escondidos com 

os rabos de fora, tenham o seu merecimento e deixe de mexer com aquilo que não é seu, porque os Livros 

UNIVERSO EM DESENANTO têm um Dono, e o Dono está tomando todas as providências cabíveis para que 

esses parasitas do conhecimento, que não sabem o que dizem, não sabem o que fazem e não sabem o que falam, por 

isso não se identificam, vão para o lugar que merecem! 

Quem faz apologia ao crime tem que estar no lugar devido de quem pratica essa ação, por isso, vamos nos unir, 

meus irmãos! 

Livro UNIVERSO EM DESENCANTO se adquire na GRÁFICA RA CIONAL, que para quem não sabem é 

uma união de muitas Gráficas, por isso, foi construída pelo MUNDO RACIONAL, porque o mundo precisa 

de concórdia. 

O Nosso Salvador deixou tudo prontinho, nossa missão agora é só ler, divulgar e colaborar! 

Parem, seus insanos! Enquanto é tempo, enquanto há tempo, porque estamos na fase do “salve-se quem puder e se 

puder”! 

 

Salve-nos o Redentor, o RACIONAL SUPERIOR e saúde e sossego a todos nós! 

          

Atna J. Coelho 


