Paralelos entre a Bíblia e o
Manifesto Comunista
Uma introdução a psico-asneira judaica
Escrito por Descarte
Trexos do Manifesto Comunista estão em itálico. Versos da Bíblia estão em negrito e itálico
“(...) a epidemia da superprodução. Subitamente, a sociedade vê-se reconduzida a um
estado de barbaria momentânea; dir-se-ia que a fome ou uma guerra de extermínio
cortaram-lhe todos os meios de subsistência; a indústria e o comércio parecem aniquilados.
E por quê? Porque a sociedade possui demasiada civilização, demasiados meios de
subsistência, demasiada indústria, demasiado comércio. As forças produtivas de que dispõe
não mais favorecem o desenvolvimento das relações de propriedade burguesa; pelo
contrário, tomaram-se por demais poderosas para essas condições, que passam a entraválas; e todas as vezes que as forças produtivas sociais se libertam desses entraves, precipitam
na desordem a sociedade inteira e ameaçam a existência da propriedade burguesa. 0 sistema
burguês tornou-se demasiado estreito para conter as riquezas criadas em seu selo. De que
maneira consegue a burguesia vencer essas crises? De um lado, pela destruição violenta de
grande quantidade de forças produtivas; de outro lado, pela conquista de novos mercados e
pela exploração mais intensa dos antigos. A que leva isso? Ao preparo de crises mais
extensas e mais destruidoras e à diminuição dos meios de evitá-las.”
Isso claramente é uma tolice. O trecho acima afirma que superprodução leva ao
barbarismo. Aí estão as bases para a coletivização, está claro o que acontece quando a
produção é controlada a fim de “parar a epidemia” de superprodução.
Lucas 6:20-23 “E, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados
vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus.
Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós,
que agora chorais, porque haveis de rir.
Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos separarem, e vos
injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mau, por causa do Filho do homem.
Folgai nesse dia, exultai; porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim
faziam os seus pais aos profetas.”
Esta escritura resume tudo. O reino de deus é um lugar inspirado por economia judaica
falha que nega superprodução. Isso relata à afirmação de Karl Marx.
Essa teoria judaica é claramente provada como errada pelo Reichsarbeitsdienst de
Hitler, ou “Serviço de Trabalho do Reich”. Este foi capaz de transformar um país arruinado
pela guerra num campo fértil. Graças à superprodução do Reichsarbeitsdienst, a Alemanha foi
capaz de erradicar a pobreza.
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Note este verso:
Provérbios 22:7 “O rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que
empresta.”
“Com o desenvolvimento da burguesia, isto é, do capital, desenvolve-se também o
proletariado, a classe dos operários modernos, que só podem viver se encontrarem trabalho,
o que só encontram trabalho na medida em que este aumenta o capital. Esses operários,
constrangidos a vender-se diariamente, são mercadoria, artigo de comércio como qualquer
outro; em consequência, estão sujeitos a todas as vicissitudes da concorrência, a todas as
flutuações do mercado.”
Levítico 25:44-46 “E quanto a teu escravo ou a tua escrava que tiveres, serão das nações
que estão ao redor de vós; deles comprareis escravos e escravas.
Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das
suas famílias que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra; e vos serão por
possessão.
E possuí-los-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão;
perpetuamente os fareis servir; mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos
assenhoreareis com rigor, uns sobre os outros.”
Os trechos acima são idênticos. Os judeus são auto-proclamados supremacistas, esse é o
motivo deles terem direitos divinos para terem escravos. Isso é o que eles creem. Comunismo
é uma porta aberta à escravidão, porque este vê a classe trabalhadora como uma commodity.
Hitler acreditou em unir os trabalhadores à nação, então havendo uma simbiose entre as
classes.
“A indústria moderna transformou a pequena oficina do antigo mestre da corporação
patriarcal na grande fábrica do industrial capitalista. Massas de operários, amontoadas na
fábrica, são organizadas militarmente. Como soldados da indústria, estão sob a vigilância de
uma hierarquia completa de oficiais e suboficiais. Não são somente escravos da classe
burguesa, do Estado burguês, mas também diariamente, a cada hora, escravos da máquina,
do contramestre e, sobretudo, do dono da fábrica. E esse despotismo é tanto mais mesquinho,
odioso e exasperador quanto maior é a franqueza com que proclama ter no lucro seu objetivo
exclusivo.”
Note que apenas um trecho anteriormente esse judeu afirma que o trabalhador é apenas
um material bruto a ser comercializado. Agora esse pedaço de lixo humano toma a causa da
classe trabalhadora. Essa é a tática judaica de falar dos dois pelas suas bocas inchadas.
O judeu vai tão longe a ponto de afirmar que o trabalhador é escravizado pela indústria,
como se a indústria fosse aquilo que destruirá o trabalhador. A indústria pode ser boa ou má,
mas afirmar que ela é a tirana é simplesmente idiotice.
Romanos 12:2 “E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela
renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e
perfeita vontade de Deus.”
O verso bíblico acima é um resuma das palavras do judeu Karl Marx. Ele afirma que a
classe trabalhadora é manipulada pela indústria. Ele afirmou isso claramente de modo que
pudesse apelar ao proletariado. O verso bíblico acima afirma a mesma coisa de modo
diferente.
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“As diferenças de idade e de sexo não têm mais importância social para a classe
operária. Não há senão instrumentos de trabalho, cujo preço varia segundo a idade e o
sexo.”
Malaquias 2:10 “Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus?
Por que agimos aleivosamente cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos
pais?”
Gálatas 3:28 “Nisto não há judeu nem grego; não há servo nem livre; não há macho nem
fêmea; porque todos vós sois um em Cristo Jesus.”
I Coríntios 6:19-20 “Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que
habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?
Porque fostes comprados por bom preço; glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e no vosso
espírito, os quais pertencem a Deus.”
E mais esse verso comunista:
“Demais, como já vimos, frações inteiras da classe dominante, em conseqüência do
desenvolvimento da indústria são precipitadas no proletariado, ou ameaçadas, pelo menos,
em suas condições de existência. Também elas trazem ao proletariado numerosos elementos
de educação.”
Romanos 12:2 “E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela
renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e
perfeita vontade de Deus.”
“O objetivo imediato dos comunistas é o mesmo que o de todos os demais partidos
proletários: constituição dos proletários em classe, derrubada da supremacia burguesa,
conquista do poder político pelo proletariado.”
Mais asneira judaica. Judeus estão no controle das forças de produção e diminuíram o
padrão de vida por causa de sua sede insaciável em explorar subalternos. Essas mesmas forças
agora afirmam que a classe dominante tem controle supremo sobre o proletariado. De acordo
com Marx, esse “problema” deve ser supostamente resolvido pelo mesmo problema, mas com
um nome diferente. O comunismo não é simplesmente uma forma de escavar a infecção
judaica para dentro do coração da sociedade gentia. Em outras palavras, ele destrói a
hierarquia social de forma que os líderes comunistas possam comandar a suposta classe
trabalhadora oprimida. Mais assassinato sistemático dos melhores exemplares da cultura
gentia, mais promessas que levam a mesma porcaria, porém num nível muito pior.
“É a abolição de semelhante estado de coisas que a burguesia verbera como a abolição
da individualidade e da liberdade! E com razão. Porque se trata efetivamente de abolir a
individualidade burguesa, a independência burguesa, a liberdade burguesa. Por liberdade,
nas condições atuais da produção burguesa, compreende-se a liberdade de comércio, a
liberdade de comprar e vender.”
Gálatas 3:28 “Nisto não há judeu nem grego; não há servo nem livre; não há macho nem
fêmea; porque todos vós sois um em Cristo Jesus.”
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“Os operários não têm pátria. Não se lhes pode tirar aquilo que não possuem. Como,
porém, o proletariado tem por objetivo conquistar o poder político e erigir-se em classe
dirigente da nação, tomar-se ele mesmo a nação, ele é, nessa medida, nacional, embora de
nenhum modo no sentido burguês da palavra. As demarcações e os antagonismos nacionais
entre os povos desaparecem cada vez mais com o desenvolvimento da burguesia, com a
liberdade do comércio e o mercado mundial, com a uniformidade da produção industrial e as
condições de existência que lhes correspondem. A supremacia do proletariado fará com que
tais demarcações e antagonismos desapareçam ainda mais depressa. A ação comum do
proletariado, pelo menos nos países civilizados, é uma das primeiras condições para sua
emancipação. Suprimi a exploração do homem pelo homem e tereis suprimido a exploração
de uma nação por outra. Quando os antagonismos de classes, no interior das nações, tiverem
desaparecido, desaparecerá a hostilidade entre as próprias nações.”
Amós 4:1-4 “Ouvi esta palavra vós, vacas de Basã, que estais no monte de Samaria, que
oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos senhores: Dai cá, e
bebamos.
Jurou o Senhor DEUS, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos
levarão com ganchos e a vossos descendentes com anzóis de pesca.
E saireis pelas brechas, uma após outra, e sereis lançadas para Harmom, disse o Senhor.”
“Suprimi a exploração do homem pelo homem e tereis suprimido a exploração de uma
nação por outra. Quando os antagonismos de classes, no interior das nações, tiverem
desaparecido, desaparecerá a hostilidade entre as próprias nações.”
Atos dos Apóstolos 17:26 “E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar
sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua
habitação;”
I Coríntios 15:28 “E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo
Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em
todos.”
Mateus 21:42 “Diz-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras:A pedra, que os edificadores
rejeitaram,essa foi posta por cabeça do ângulo;pelo Senhor foi feito isto,E é maravilhoso
aos nossos olhos?”
“Quanto às acusações feitas aos comunistas em nome da religião, da filosofia e da
ideologia em geral, não merecem um exame aprofundado. Será preciso grande perspicácia
para compreender que as idéias, as noções e as concepções, numa palavra, que a consciência
do homem se modifica com toda mudança sobrevinda em suas condições de vida, em suas
relações sociais, em sua existência social?”
2 Coríntios 5:7 “Porque andamos por fé, e não por vista.”
“Além disso, há verdades eternas, como a liberdade, a justiça, etc., que são comuns a
todos os regimes sociais. Mas o comunismo quer abolir estas verdades eternas, quer abolir a
religião e a moral, em lugar de lhes dar uma nova forma, e isso contradiz todo o
desenvolvimento histórico anterior”
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Efésios 4:17 “E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam
também os outros gentios, na vaidade da sua mente.”
Marcos 16:16 “Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado.”
“A história de toda a sociedade até nossos dias consiste no desenvolvimento dos
antagonismos de classes, antagonismos que se têm revestido de formas diferentes nas
diferentes épocas. Mas qualquer que tenha sido a forma desses antagonismos, a exploração
de uma parte da sociedade por outra é um fato comum a todos os séculos anteriores.
Portanto, nada há de espantoso que a consciência social de todos os séculos, apesar de toda
sua variedade e diversidade, se tenha movido sempre sob certas formas comuns, formas de
consciência que só se dissolverão completamente com o desaparecimento total dos
antagonismos de classes. A revolução comunista é a ruptura mais radical com as relações
tradicionais de propriedade; nada de estranho, portanto, que no curso de seu
desenvolvimento, rompa, de modo mais radical, com as idéias tradicionais.”
Levítico 25:23 “Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha;
pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo.”
O verso acima é despotismo na sua mais pura forma.
“Essas medidas, é claro, serão diferentes nos vários países.
Todavia, nos países mais adiantados, as seguintes medidas poderão geralmente ser
postas em prática:
1 - Expropriação da propriedade latifundiária e emprego da renda da terra em proveito
do Estado.
2 - Imposto fortemente progressivo.
3 - Abolição do direito de herança.
4 - Confiscação da propriedade de todos os emigrados e sediciosos.
5 - Centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com
capital do Estado e com o monopólio exclusivo.
6 - Centralização, nas mãos do Estado, de todos os meios de transporte.
7 - Multiplicação das fábricas e dos instrumentos de produção pertencentes ao Estado,
arroteamento das terras incultas e melhoramento das- terras cultivadas, segundo um plano
geral.
8 - Trabalho obrigatório para todos, organização de exércitos industriais,
particularmente para a agricultura.
9 - Combinação do trabalho agrícola e industrial, medidas tendentes a fazer
desaparecer gradualmente a distinção entre a cidade e o campo.
10 - Educação pública e gratuita de todas as crianças, abolição do trabalho das
crianças nas fábricas, tal como é praticado hoje. Combinação da educação com a produção
material etc.”

www.exposingcommunism.com

1 - Expropriação da propriedade latifundiária e emprego da renda da terra em proveito
do Estado:
Deuteronômio 6:9-12 “E as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas.
Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão,
Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades, que tu não edificaste,
E casas cheias de todo o bem, que tu não encheste, e poços cavados, que tu não cavaste,
vinhas e olivais, que tu não plantaste, e comeres, e te fartares...”
Deuteronômio 28:8 “O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em
tudo o que puseres a tua mão; e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus.”
2 - Imposto fortemente progressivo:
Romanos 13:1-2 “Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores; porque não há
potestade que não venha de Deus; e as potestades que há foram ordenadas por Deus.
Por isso quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus; e os que resistem trarão
sobre si mesmos a condenação.”
Romanos 13:7-8 “Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem
imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra.
A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros;
porque quem ama aos outros cumpriu a lei.”
3 - Abolição do direito de herança:
Hebreus 1:2 “A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo.”
Salmos 2:7-8 “Proclamarei o decreto: o Senhor me disse: Tu és meu Filho, eu hoje te gerei.
Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão.”
Provérbios 13:22 “O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a
riqueza do pecador é depositada para o justo.”
4 - Confiscação da propriedade de todos os emigrados e sediciosos:
Deuteronômio 1:8 “Eis que tenho posto esta terra diante de vós; entrai e possuí a terra que
o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à sua
descendência depois deles.”
5 - Centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com
capital do Estado e com o monopólio exclusivo:
6 - Centralização, nas mãos do Estado, de todos os meios de transporte.
7 - Multiplicação das fábricas e dos instrumentos de produção pertencentes ao Estado,
arroteamento das terras incultas e melhoramento das- terras cultivadas, segundo um plano
geral.
8 - Trabalho obrigatório para todos, organização de exércitos industriais,
particularmente para a agricultura.
9 - Combinação do trabalho agrícola e industrial, medidas tendentes a fazer
desaparecer gradualmente a distinção entre a cidade e o campo.
*Note que 7 é um número de perfeição, 8 simboliza o infinito e 9 simboliza finalizações.
1 Reis 4:21-31 “E dominava Salomão sobre todos os reinos desde o rio até à terra dos
filisteus, e até ao termo do Egito; os quais traziam presentes, e serviram a Salomão todos os
dias da sua vida.
Era, pois, o provimento de Salomão cada dia, trinta coros de flor de farinha, e sessenta
coros de farinha;
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Dez bois cevados, e vinte bois de pasto, e cem carneiros; afora os veados e as cabras
montesas, e os corços, e aves cevadas.
Porque dominava sobre tudo quanto havia do lado de cá do rio, Tifsa até Gaza, sobre todos
os reis do lado de cá do rio; e tinha paz de todos os lados em redor dele.
E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua
figueira, desde Dã até Berseba, todos os dias de Salomão.
Tinha também Salomão quarenta mil estrebarias de cavalos para os seus carros, e doze mil
cavaleiros.
Proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos se
chegaram à mesa do rei Salomão; coisa nenhuma deixavam faltar.
E traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os ginetes, para o lugar onde estava,
cada um segundo o seu cargo.
E deu Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como
a areia que está na praia do mar.
E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do oriente e do que
toda a sabedoria dos egípcios.
E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, ezraíta, e Hemã, e Calcol,
e Darda, filhos de Maol; e correu o seu nome por todas as nações em redor.”
10 - Educação pública e gratuita de todas as crianças, abolição do trabalho das
crianças nas fábricas, tal como é praticado hoje. Combinação da educação com a produção
material:
Deuteronômio 11:19 “E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e
andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te.”
Provérbios 16:3 “Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos.”
Mateus 19:14 “Jesus, porém, disse: Deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim;
porque dos tais é o reino dos céus.”
“Os comunistas não se rebaixam a dissimularem suas opiniões e seus fins. Proclamam
abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a
ordem social existente. Que as classes dominantes tremam à idéia de uma revolução
comunista! Os proletários nada têm a perder nela a não ser suas cadeias. Têm um mundo a
ganhar.”
Provérbios 25:2 “A glória de Deus está nas coisas encobertas; mas a honra dos reis, está
em descobri-las.”
Jeremias 4:10 “Então disse eu: Ah, Senhor DEUS! Verdadeiramente enganaste
grandemente a este povo e a Jerusalém, dizendo: Tereis paz; pois a espada penetra-lhe até
à alma.”

*Veja também Reis capítulo 4.
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