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ARMAS = DEMOCRACIA

Giovanni Spinelli

Em um período histórico tão obscuro, onde as autocra-
cias sobretudo de deriva globalista e viés à esquerda, 
de velha e nova concepção, decidiram impor uma nova 
ordem mundial, quantas armas poderão defender os 
princípios da Democracia e da Liberdade, adquiridos nos 
últimos 70 anos?

‘’Quem não tem espada, vende sua capa e compra uma’’

Nunca uma passagem do Evangelho como essa tirada de 
Lucas 22, 35-38 veste como luva a atual situação global. 
Sim, chegou a hora de vender sua capa e comprar uma es-
pada, a única ferramenta hoje para defender sua liberdade 
e Democracia, a hora de demagogias e de ser ‘’politicamen-
te correto’’, acabou.

A  invasão da Ucrânia pela Rússia, com o objetivo de res-
taurar e reconstruir uma nova União Soviética, com os ob-
jetivos expansionistas da China, os riscos de uma deriva 
autoritária mundial estão emergindo como uma realidade 
consolidada.

Uma notícia veiculada hoje estampa que o presidente da 
República Popular da China, “Xi Jinping”, promulgou uma 
ordem legal que permite “operações militares” além de suas 
fronteiras.
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Portanto, não há dúvida de que o ataque à Democracia e à 
Liberdade não é mais algo que poderíamos ver nos filmes 
de ação de ‘Jack Ryan’, é sim uma dura realidade.

As autocracias lançaram um ataque ao mundo para cons-
truir uma nova ordem mundial.

O mundo livre está cercado de inimigos, visíveis e ocultos, 
que planejam desestabilizar até as democracias mais fortes 
e estáveis.

O Brasil também está em perigo, há décadas atividades 
clandestinas dirigidas por potências de expressão marxista 
e globalista assediam o país maravilhoso e toda a América 
Latina.

Ferramentas como o desarmamento são um exemplo claro 
desse tipo de operação assimétrica, que vê atores interna-
cionais próximos de regimes autárquicos, movimentando 
as cordas de seus fantoches locais.
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A América Latina é a parte mais jovem do Ocidente e por-
tanto é também à mais fácil de se submeter, seja por meio 
da desinformação ou da inversão de valores, querem o mal 
prevalecendo sobre o bem.

Ferramentas como o desarmamento são um exemplo claro 
desse tipo de operação assimétrica, que vê atores interna-
cionais próximos de regimes autárquicos, movimentando 
as cordas de seus fantoches locais. Mas é claro que todos 
se perguntam neste período de novo obscurantismo me-
dieval, como defender a liberdade e a democracia, a res-
posta é uma só, ‘’Um povo armado’’.

O povo armado é o primeiro nível de defesa da liberdade e 
da democracia, contra as conjunturas da deriva vestfaliana, 
onde há uma tendência a dar ao Estado o direito exclusivo 
de uso da força. 

Esse conceito pode funcionar no momento em que vi-
vemos em paz, mas no momento em que há uma guerra 

cidadãos ukranianos se preparando para o combate
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seja ela declarada por um ator externo, ou do tipo que se 
vive cotidianamente contra uma ameaça endógena, como 
acontece no Brasil entre o Estado e o narcotráfico insur-
reicional, o cidadão torna-se o primeiro nível de resposta, 
porque o cidadão é o Estado, não um vassalo do Estado.

O conceito de terceirizar a defesa do cidadão individual 
para o Estado é um conceito absolutamente ultrapassado, 
esse tipo de conceito tem sido explorado como arma para 
escravizar as massas, tanto que em regimes autarquicos, 
os cidadãos devem ser desarmados e não ter o direito de 
possuir uma arma de fogo.

Grandes democracias, como EUA, Suíça, Sérvia, Finlândia, 
acreditam na equação Armas = Democracia, e outras de-
mocracias importantes estão se aproximando desse con-
ceito, como a Polônia e muitos outros países do Leste Eu-
ropeu.

Foto Giovanni ‘’Gianpiero’’Spinelli no Iraque em 2004
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Todo cidadão é um soldado, que tem o dever de defender 
a liberdade e a democracia, para que esse conceito se torne 
uma ferramenta de conscientização cívica. É fundamental 
que as ações de educação cívica conscientizem as mas-
sas e inibam as atividades de desinformação e propaganda 
realizadas por mídias financiadas e manipuladas por atores 
marxista com interesses obscuros e que ameaçam a sobe-
rania e a democracia de nações livres.

O W2C maior encontro de operadores de segurança publi-
ca e o maior encontro de Combate Urbano do Mundo que 
ocorre entre os dias 15 a 18 de setembro de 2022 (como 
todos os anos) na ‘Base Armalite’ em Itù, em São Paulo, é 
um importante evento cívico e de cidadania. As questões 
abordadas neste evento tornam-se essenciais para o de-
senvolvimento de uma consciência de cidadania e legalida-
de. Não podemos subestimar o quanto esse tipo de evento 
cria importantes movimentos de pensamento de pessoas, 
ligados por ideais de liberdade e democracia.

O cidadão armado é a primeira linha na defesa territorial de um país invadido.
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A sensibilização para o uso de armas não é um ato de deri-
va autoritária, muito pelo contrário, é um ato de consciên-
cia social e que de forma alguma tem a pretenção de subs-
tituir a lei ou as instituições, esta sensibilização representa 
uma forma construtiva de viver a cidadania, sendo o fiador 
da lei.

Que dezenas, centenas e até milhares de eventos como o 
W2C multipliquem-se, são muito bem-vindos! O W2C res-
gata os valores que garantem a soberania de um povo, “sua 
consciência” o que representam a arma mais forte contra 
qualquer ameaça interna e externa, e essa consciência vê 
as armas como um instrumento dominado pelo cidadão e 
não pelo política.

Encerro este pequeno artigo, com uma frase famosa de 
Thomas Jefferson, que acredito poder ser de inspiração, 
para todos aqueles que querem se aproximar do mun-
do das armas, e que de alguma forma se reconhecem em 
eventos como o W2C, esta frase diz:

“As armas que nossos inimigos nos chamaram a tomar, 

nós, desprezando todo perigo, com firmeza e perseverança 

incansáveis, as empregaremos para a preservação de 

nossas liberdades, tendo uma mente determinada a 

morrer livre em vez de viver como escravos.”
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EM SETEMBRO, VOCÊ ESTÁ SENDO CONVIDADO 
PARA PARTICIPAR DO MAIOR EVENTO DE 
COMBATE URBANO DO MUNDO, O W2C. 

Se você ainda não conhece o W2C, Nós vamos te 
apresentar. O W2C é um evento voltado para: 
 
Atiradores, Instrutores, operadores de Forças 
Especiais, Policiais, Forças de Segurança e 
entusiastas do tema. 
 
Acredite ou não, o MAIOR EVENTO DE COMBATE URBANO 
DO MUNDO, ACONTECE NO BRASIL! 
 
A edição deste ano acontecerá de 16 a 18 de Setembro em 
Itu/SP na Base Armalite e contará com diversos instrutores 
e clínicas. Vamos ter veterano do NAVY SEALS e LEGIÃO 
ESTRANGEIRA, tem COMANDANTE do BOPE RJ, tem 
muitos operadores da POLÍCIA FEDERAL, operadores de 
grupos de OPERAÇÕES ESPECIAIS da Espanha, consultor 
da OTAN e até o ROYCE GRACIE como instrutor, pra citar 
apenas alguns 
 
 A lista é extensa.
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SE VOCÊ QUER SABER MAIS SOBRE ESTE EVENTO, 

ACESSE

veja as clínicas, instrutores, palestrantes e tudo 

que você precisa saber sobre o maior encontro de 

Combate Urbano do Mundo!

W 2 C . P R O . B R
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