
SUA VIDA NÃO IMPORTA
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PAGAR MAIS BARATO OU RECEBER PROPINA?

MANSÃO DE 6 MILHÕES PARA O FILHINHO
Ele já deixou claro, se tiver que tirar dinheiro do povo para garantir a
boa vida dos filhinhos, vai fazer isso e que a população passe fome! 

Sua vacina é propina para o bolso dele! E foi tudo comprovado!
Ele compactuou com o esquema de corrupção envolvendo a vacina Covaxin.

Preferiu botar a vida da população em risco e ganhar dinheiro, ao invés
de garantir vacina barata e logo para toda a população.
Milhares de vidas poderiam ter sido salvas.

Meu Bolso
Sua Vida

Bolsonaro lucrou com a sua vida

O Brasil de Bolsonaro hoje é o país dos apagões, da falta de oxigênio, do
negacionismo, da cloroquina, das queimadas... Esse país do caos, é
culpa de Bolsonaro, sim. Isso é óbvio.



Minha família,
Minha Quadrilha!

Vai de

carroça!
90

Já abasteceu

meu bolso

hoje?

O que acontece na política e também o que
acontecerá no futuro, nada mais é do que o
mais puro reflexo de nossa sociedade...

 

Nós votamos por interesses particulares, depois nós só olhamos e deixamos tudo
aquilo acontecer... nada de revolta e gritos por justiça, só acompanhamos aquele
desenrolar grotesco, ridículo e falso.
O que o golpe na Dilma e o Temer tirando nossos direitos ia parir?
Um filho da pátria: grotesco, interesseiro, ridículo e falso... obviamente.

Colhemos o maldito fruto do nosso próprio ventre... O genocida. 
Bolsonaro e seus militares e civis odientos. A volta da fome e da inflação!
Não se engane, a culpa é toda sua também. Do seu nada.

O genocida está lá, pronto para continuar com sua guerra ao povo.
E nós por aqui,
tamo pronto?



Obrigado

Deus, pelo

dinheiro!
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O que mais vemos por aí, infelizmente, é o uso de religiões para ir contra tudo
que o cristo veio pregar e ainda tentando "justificar" de forma artificial essa
sociedade individualista e cruel, onde o dinheiro reina e rouba o lugar de Deus.

Ele negocia com sua vida e se fantasia de
Messias, enquanto mantém o Brasil no
limbo da pobreza!

Bolsonaro mente, que nem o diabo quando quer te dominar.

Seu Messias não é de verdade

Orai e vigiai, não serve somente para orientar e estar em comunicação com o
senhor através da oração, mas também para estarmos atentos ao uso que
fazem de nós e de nossa fé, pois aqueles que demonizam os outros, na verdade
querem criar falsos mitos e falsos deuses. Temos que nos vigiar para não
acharmos que homens falhos e pecadores, podem ser deuses ou mitos...

A sede de sangue dele não tem fim,
e olha que já foram mais de 580 MIL.

Elaborado pela Associação ECCOS - www.eccos.org.br
Sem qualquer fim lucrativo ou comercial - visa a promoção do
pensamento crítico e social, com a produção independente de textos.
.


