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O Projeto
Os sistemas do Monitor de WhatsApp e Monitor de Telegram fazem parte do projeto “Eleições
Sem Fake” realizado por pesquisadores da UFMG com objetivo de dar mais transparência às
plataformas de mensagens instantâneas que vem se popularizando cada vez mais no país. Mais
especificamente, monitoramos a rede do WhatsApp e do Telegram para poder compreender o
universo de informação e desinformação que circulam nestas redes, evidenciando os conteúdos
mais populares compartilhados nos grupos públicos monitorados pela pesquisa.
O monitoramento de grupos públicos de WhatsApp realizado neste trabalho já contempla
um total de mais de 1000 grupos públicos e, para o Telegram, mais de 200 grupos e canais de
conversa. Os grupos observados são relacionados ao tema de política brasileira e de um diversificado espectro político, abrangendo tanto grupos pro-governo como aqueles de oposição, com
outras visões políticas e ideológicas. O sistema propriamente dito pode ser acessado através
dos endereços
<http://whatsapp-monitor.dcc.ufmg.br> e <http://www.monitor-de-telegram.dcc.ufmg.br> .
Este arcabouço ferramental desenvolvido pela pesquisa são sistemas web nos quais processamos todos os dados postados nos grupos e canais públicos monitorados, agrupando a
informação e sumarizamos diariamente o conteúdo ranqueando aqueles mais populares para
cada período. O processo de desenvolvimento e pesquisa envolvido na construção desta ferramenta foi publicado em (MELO et al., 2019a; MELO et al., 2021) para o WhatsApp e em (JúNIOR et al.,
2022) para o Telegram.
Além disso, outros aspectos mais aprofundados relacionados à este ecossistema de mensagens instantâneas foram explorados com resultados interessantes encontrados pela pesquisa.
(HOSEINI et al., 2020) explora como esse universo de grupos públicos opera em cima das redes
sociais. Também exploramos a capacidade de viralização do conteúdo dentro do WhatsApp (VIEIRA et al., 2019) e o impacto das limitações de encaminhamento na disseminação de informação
dentro da rede (MELO et al., 2019b). (RESENDE et al., 2019b) e (RESENDE et al., 2019a) fazem uma análise
mais aprofundada dos dados de imagens e texto focado nas eleições de 2018 e no conteúdo
de fake news compartilhado neste período. O trabalho de (REIS et al., 2020a) explora o benefício
do uso do sistema para agências de checagem no combate a desinformação e (REIS et al., 2020b)
disponibiliza uma parcela dos dados de imagem para análise. No Telegram, (JúNIOR et al., 2021)
investiga o avanço do cenário político no contexto do Telegram. Caso utilize este relatório ou
alguma destas pesquisas, cite o os trabalhos referenciados nesta bibliografia.

Metodologia de seleção das mensagens
Para esse relatório, foram consideradas apenas as mensagens enviadas entre 1 de Janeiro de
2022 e 15 de Agosto de 2022 Para determinar a temática e o contexto das mensagens, procuramos pela ocorrência de alguns termos específicos que se relacionam de alguma forma ao tema
buscado. Neste processo, foram ignorados acentuação e a capitalização das palavras, de modo
a fazer com que a busca ficasse mais abrangente e ignorasse possíveis variações dos termos.
Assim, dentre todas as mensagens do período especificado, foram filtradas somente aquelas
que continham alguma dentre as seguintes palavras-chaves abaixo:
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KEYWORDS
<”perseguição religiosa» <”perseguição aos cristãos» <”preconceito com cristãos» <”perseguição dos padres» <”perseguição dos pastores» <”perseguição dos evangélicos» <”intolerância
religiosa» <”intolerância contra cristãos» <”ameaça à liberdade religiosa» <”ameaça religiosa»
<”ameaça aos religiosos» <”ameaça aos cristãos» <”ameaça aos pastores» <”ameaça aos padres» <”ameaça aos evangélicos» <”ameaça aos católicos» <”cristofobia» <”ameaça à igreja»
<”ameaça às igrejas» <”anticristianismo» <”misocristia» <”contra o cristianismo» <”querem
acabar com as igrejas» <”destruir as igrejas»

Conjunto de Dados Analisados
Este relatório contempla os dados enviados nos grupos e canais públicos políticos no Telegram
durante o período entre 1 de Janeiro de 2022 a 15 de Agosto de 2022. Neste período, um total
de 39 grupos ativos mandaram mensagens, somando um conjunto de 155 mensagens enviadas
por 63 usuários distintos.
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Figura 1: Mensagens por dia

Quem envia as mensagens?
Tanto os grupos/canais como os usuários possuem comportamento distinto dentro do Telegram.
Portanto, para detalhar melhor este relatório, primeiramente voltamos nossa atenção sobre os
grupos/canais e usuários mais ativos que compartilharam estas mensagens.
A Figura 2 explora a quantidade de mensagens enviadas por grupo ou canal. No histograma,
estes grupos são divididos pelo seu volume de mensagens, sendo possível observar quantos
grupos existem para cada parcela de volume. A barra mais a esquerda representa quantos grupos enviaram poucas mensagens no período, enquanto a barra mais a direita representa os
grupos mais ativos.
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Figura 2: Mensagens por Grupo
De forma semelhante, a Figura 3 explora a quantidade de mensagens enviadas por usuário.
Note que a quantidade de usuários é expressivamente maior que a de grupos, por outro lado, a
quantidade de mensagens por usuários é geralmente menor que de grupos. O histograma também mostra o volume enviado por cada usuário separadamente, com a quantidade de usuários
com poucas mensagens representado pela barra mais a esquerda e os mais ativos à direita. Nos
canais de conversa do Telegram, apenas o administrador tem permissão para enviar mensagem,
por esse motivo, nestes canais, apenas um usuário é o autor de todas as mensagens.
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Figura 3: Mensagens por Usuário

Conteúdo das Mensagens
Partindo para o conteúdo das mensagens, a primeira observação é sobre o tipo de mensagem
enviada. Como a plataforma do Telegram permite envio de mensagens multimídia, é comum
que este recurso seja explorado para envio das diversas formas de mensagens que o aplicativo
permite. Portanto, a Figura 4 apura os tipos de mensagens enviadas entre texto, imagem, vídeo
e áudio. Note, entretanto, que devido a filtragem pelos termos de busca, apenas mensagens que
contenham o termo são consideradas
O Monitor de Telegram processa e agrupa os conteúdos enviados nos grupos contabilizando
aqueles mais compartilhados para cada tipo de mídia. Com isso, é possível adentrar naquilo que
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Figura 4: Tipo de Mensagem enviada.
se tornou mais popular no período de tempo analisado. A seguir, este relatório busca auxiliar
no entendimento dos tópicos e assuntos mais relevantes do período.

Texto
As mensagens selecionadas para gerar este relatório foram filtradas com base num conjunto
de palavra-chaves. Com intuito de enxergar melhor como essas keywords estão presentes e
distribuídos nas mensagens, a Tabela 1 resume a quantidade de ocorrências de cada keyword e
quantos usuários e grupos publicaram alguma mensagem contendo-as.

Tabela 1: Número de ocorrências das palavras-chaves utilizadas para filtragem de dados.
Keyword
intolerancia religiosa
perseguicao religiosa
perseguicao aos cristaos
contra o cristianismo
cristofobia
anticristianismo
destruir as igrejas

# Ocorrências
85
31
22
15
5
4
1

# Grupos
27
18
14
8
5
4
1

# Usuários
30
14
15
8
2
1
1

A seguir é exibida a lista das mensagens que mais circularam nos grupos monitorados durante
o período observado. Nesta análise apenas mensagens com acima de 140 caracteres foram
consideradas. Para definir se duas mensagens são iguais, os textos foram comparados utilizando
a similaridade de Jaccard.

Top 1a Mensagem mais compartilhada

A 1a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 7 vezes por 5 usuários distintos e apareceu em 7 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 16 de Junho de 2022.
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TOP 1a MENSAGEM
Bruna
Karla
defende
a
Bíblia
e
sofre
intolerância
religiosa
https://pleno.news/comportamento/bruna-karla-defende-a-biblia-e-sofre-intoleranciareligiosa.html

Top 2a Mensagem mais compartilhada

A 2a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 6 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 1 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 13 de Junho de 2022.
TOP 2a MENSAGEM
Sou pessoa estudada, e à semelhança de todos os povos, entre os SEMITAS vejo todos os
mesmos comportamentos, quer positivos , ou negativos ; portanto, me escandaliza a blindagem
dos intocáveis, pois desde a lei de Moises, e por toda a história SEMITA, encontramos: traidores,
ladrões, mercenários, assassinos, putas, prostitutas, amantes, levianas, corruptas e corruptos,
assaltantes e salteadores; basta virar o foco de minha câmera, para o território e as vidas
SEMITAS, e vemos BOM, e MAL caráter, como em todos os povos da terra; por isso, parem de
dar honra a quem não a possui. Nunca existiu tanto assassinato de homossexuais, como depois
das leis opressoras, que tentaram fazer homens de honra, e chefes de família, se curvarem a
bandaleira. Nunca existiu tantos processos e atos racistas, quanto após a tentativa de proteção,
desnecessária, a negros. Agora, senhores, vejam o que querem fazer com os semitas, ainda da
tempo de evitar o pior. A fogueira esta só no começo, ainda dá para apagarem o fogo, e lembrem:
o que presta, e o que não presta, tem em todo lugar. - Liberdade ao Mestre Tupirani. - Homem,
estamos contido. Lembrem com urgência: - Nunca se incendiou tantos terreiros da umbanda
satânica, e se expulsou tanta mãe de santo das comunidades, como quando deram partida
na ilusão de criarem leis de intolerância religiosa, fundindo a 7.716/89, com a lei de racismo
para ganhar força. Relembrem o complexo de Israel, que nenhuma autoridade governamental,
conseguiu reabrir os terreiros, menos ainda fazer voltar os espíritas expulsos, as suas residências.
Claro que nunca concordei com isto, mas a culpa é do Estado, que pensa que determinações do
Congresso, consegue governar o pais. Cineasta Revoltado. [A VOZ CONTINUA] restauracao.net

Top 3a Mensagem mais compartilhada

A 3a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 5 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 1 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 14 de Junho de 2022.
TOP 3a MENSAGEM
- Os semitas intocáveis. - A falsa proteção aos olhos internacionais ONU: a sanguessuga das
nações. - BRASIL RACISTA? O que pessoas, ou segmentos políticos e administrativos, são
capazes de incorporar, mesmo momentâneamente, pelo altruísmo das fábulas internacionais?
Em virtude dos acessos que possuo, resolvi pesquisar alguns ocorridos, e me parece que, hoje, é
privilégio nascer negro no Brasil: a religião afro é protegida por Lei; ainda que isto revele a própria
debilidade dos seus deuses, já que não tem forças para subsistirem por si só, dependendo de Leis
humanas provando assim serem falsas, ou incapazes divindades . Em virtude das exdrúchulas
leis, muitos negros perderam a dignidade da honra, quando acometidos de supostas ofensas,
perderam o seu completo potencial de posturas e respostas, indo esconderem-se debaixo da saia
da primeira Delegacia que encontram. O número de processos que ocupa hoje, a instância do
efêmero racismo, é bem maior do que o que se poderá provar ou julgar. O último concurso
realizado para juízes, no Brasil, apresentou 15 vagas, tendo aprovados apenas dois candidatos.
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Pela contagem dos processos, o Brasil é o país mais racista; mas a realidade é bem outra. Um
país que aplaude Neguinho da Beija-flor; Pelé, Garrincha, Grande Otelo, seria mesmo racista?
Patrícia, a torcedora do grêmio, que foi ao estádio, para com seu dinheiro contribuir para salários
de negros, seria racista? Não torcia Patrícia para um elenco tambem preenchido com negros?
A humanidade ainda pagará pela maldade feita aquela menina, e o verdadeiro racista de toda
essa história de horror, nunca foi mostrado, para que não ficasse evidente o porque de em
um estádio de 70 mil pessoas, ele ter escolhido a loirinha de pele mais clara do estádio, para
efetuar um UNICO close; nunca houve uma entrevista, com este racista, porque ele é NEGRO.
Outro caso assustador, movido pelo MP/RJ e pelo associado judiciário do Rio de Janeiro, é o
combinado entre a Associação dos terreiros de umbanda do RJ, que somam quase trezentos,
tendo o apoio do ex-deputado federal, presidente honomérito , Átila Nunes e família. Também
se somam uma inventada comissão cujo redator, Ivanir, nada mais é do que um Babalaô do
fracassado candomblé, com o apoio de um conturbado delegado civil, Paulo Henrique Mesquita
pessoa, morador de Copacabana. Estou falando do inigualável, PASTOR TUPIRANI DA HORA
LORES, que, segundo relatos, mesmo de uma comunidade pobre, sua voz poderosa atingiu alvos
mortalmente, no mundo inteiro, mostrando que o Espirito de Deus, ainda fala na terra. Este
homem perfeito, tem demonstrado que: se sua verdade não suscita a ira, você não passa de
um mentiroso . Hoje, mais uma vez, tendo as verdades bíblicas, pelo sistema, reputadas por
intolerância religiosa, se encontra em sua gloriosa segunda prisão. O processo é verdadeiramente
muito confuso e louco, com acusações de 5 (cinco) segundos, retirados do contexto de UMA
HORA de estudo. Mas, em fim... O ponto central, ora me informado, trata-se de algum
comentário bíblico, sobre Zacarias capítulo 14, que trata com exclusividade, do SEGUNDO
e brevíssimo, HOLOCAUSTO SEMITA, que se dará nesta década de 20 (vinte). Não quero
me prender a detalhes teológicos, pois, ao ver os trabalhos deste grande homem de Deus,
tenho certeza que não possuo gabaritos para tais explanações. Minha indignação se reflete a
esta intencional blindagem SEMITA, como se em todos os povos, sejam brasileiros, africanos,
haitianos, chilenos, argentinos, franceses, japoneses, americanos, russos, libaneses, australianos,
etc..., pudéssemos largar de mão, mas os SEMITAS são como quebradiças bonecas de louça;
se falar, virá crime internacional, um verdadeiro racismo com outras etnias, que não lhes é
dispensada a mesma atenção.

Top 4a Mensagem mais compartilhada

A 4a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 4 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 4 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 7 de Fevereiro de 2022.
TOP 4a MENSAGEM
A MANIFESTAÇÃO DO ANTICRISTO Espante-se com a conexão com a esquerda, progressismo, socialismo, comunismo. II Tessalonicenses 2:3,4,6,7,8 Atuação do Anticristo �A operação
(invisível, sutil) �A manifestação (visível) �A revelação (na Grande Tribulação - NOM, após o
arrebatamento da igreja) A 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Internacional Socialista e seus atores Lênin/Stalin,
Mao, Fidel, Chaves e Lula, a partir das ideias de Karl Marx e António Gramsci, são a manifestação do anticristo. https://youtube.com/watch?v=O7frgYrsc08feature=share Apostasia
Originou-se a partir do século XVI, da era renascentista, com o advento da Ciência Moderna,
em que, muito provavelmente, se cumpre a profecia de Dn. 12.4 que diz: “...e a ciência se multiplicará.”, época em que surge o cientificismo, antropocentrismo, anticristianismo que fortalece
o ceticismo/ateísmo. Fé, ciência e apostasia A apostasia está ligada ao cientificismo que não
é ciência. A ciência quando comprovada provém do Eterno, pois, diz-se das leis que regem o
universo, a obra criadora, o chronos. Tudo indica que o anticristo se manifestou em Lênin/Stalin, Mao, Fidel, Chaves, Lula, com a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Internacional Socialista, a partir das ideias
de Karl Marx e António Gramsci. Então, podemos dizer que o ponto de partida foram Marx e
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Gramsci, certo? Sim, é o que está ficando muito claro para nós. Com a ocupação dos espaços
e aparelhamento dos Estados (países ocidentais, principalmente) e das leis, a manifestação do
anticristo ficou completamente visível. Ocuparam escolas e universidades, judiciário, legislativo,
executivo, produção artística, literária e cinematográfica. A guerra é espiritual. Aí eu fico pensando, materialmente falando, cadê os serviços de inteligência das Forças Armadas e do governo
para enxergar e deter o inimigo? Não enxergam e até o defende porque esse inimigo é espiritual.
Quem está tendo esse entendimento do profético? Tenho dito, tudo de muito bom e muito ruim
vem de judeu. Profetas, Jesus, Albert Einstein, Karl Marx, etc. Assim sendo, a revelação do
anticristo deverá ser um judeu religioso ortodoxo.

Top 5a Mensagem mais compartilhada

A 5a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 4 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 4 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 6 de Maio de 2022.
TOP 5a MENSAGEM
Título: A Cristofobia no Século XXI Autor(es): Daniel Torres Editora: Publicado de Forma Independente Idioma: Português Páginas: 248 Estilo: #História #Eclesiástica #Cristã #Religião
Descrição: O presente livro lança luz sobre uma questão muito raramente abordada pela grande
mídia: o morticínio de cristãos no Oriente Médio, na África Subsaariana e no Extremo Oriente.
Essa matança transformou a opção religiosa pela fé cristã na escolha de consciência mais mortal
no mundo da atualidade. Uma vez que 75% de toda a perseguição religiosa no planeta dá-se
contra os cristãos, chegamos à aterrorizante estatística do sociólogo Massimo Introvigne de que
há, por ano, em média, 100.000 assassinatos de cristãos exclusivamente por não abandonarem
sua fé em Jesus. Significa que, em média, um cristão é assassinado a cada cinco minutos por
sua fé. Somem-se aos assassinatos, os incontáveis casos de torturas, ações de grupos terroristas,
exílio e o desrespeito à liberdade religiosa. Biblioteca Online �� @BibliotecaOnn

Top 6a Mensagem mais compartilhada

A 6a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 4 vezes por 2 usuários distintos e apareceu em 4 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 2 de Junho de 2022.
TOP 6a MENSAGEM
Mario
Gomes
denuncia
caso
de
intolerância
religiosa
em
escola
https://pleno.news/entretenimento/tv/mario-gomes-denuncia-caso-de-intolerancia-religiosaem-escola.html

Top 7a Mensagem mais compartilhada

A 7a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 4 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 1 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 20 de Julho de 2022.
TOP 7a MENSAGEM
O Elias do Antigo Testamento, e João Batista; demonstram uma inquebrável vertente ministerial, no que tange as relações governamentais injustas; nunca se assentaram as mesas dos
governantes, tampouco, jamais se associaram aos que praticam cultos aos demônios (digo:
qualquer outra religião, que não fosse as suas); assim, em Isaias 41:25, temos o privilégio em
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saber todos os que verdadeiramente foram, e serão; encontrados na capacitação de receberem
o ministério da voz da Restauração; que são os que denunciam o mal, e que ante as leis humanas (Constituição e Jurídico), apresentam o completo desprezo. A título de complemento. Por
questão de estar fundido o arrebatamento, dentro da mesma dispensação da Segunda vinda, que
é a dispensação do Reinado do Anticristo, o mesmo anunciador do retorno, também anuncia o
arrebatamento, recebendo então mais um título: o Grito da Meia Noite . Atentem na parábola
das dez virgens (Mateus 25), que todas as igrejas adormecem, mas o Grito, não é contado como
igreja, senão, seria também visto como uma, adormecida. No antônimo do que está para se
manifestar, esse tempo da graça (2000 anos desde a fundação da Igreja), é sem dúvida de uma
inefável misericórdia; pois para alertar o mundo e as Igrejas, 50 (cinquenta) processos por Intolerância Religiosa (confronto com o governo); a casa duas vezes invadida pela polícia federal;
duas cadeias (sem retrocesso); de próprio punho escrevo e assino. Sacerdote Tupirani, O Grito,
O Último Elias. E continuo... Sofonias 1:15; Mateus 24:29; Zacarias 14:6-7; declaram que o
sol escurecerá, isto nada mais é do que um Eclipse Solar, visto que o mesmo ocorreu na crucificação de Jesus, isto por três horas. Este mesmo eclipse já está marcado para ocorrer no ano
de 2026 (vede google). Acessem: (restauracao.net) Vejam isto: Mateus 5:11-12; João 17:14.
Pedro, Paulo, Tiago, João, Estevão, Tomé... Elias, Micaías, Isaías, Jeremias, Zacarias, Tupirani,
Jesus Cristo... Todos homens perseguidos, presos, e assassinados; o que pois você, pensa ser, a
Religião do Evangelho, cujo símbolo é um homem assassinado pelo Estado organizado , mesmo
após seu líder, Pilatos, declarar: não vejo nele culpa (Lc. 23:22). Não se preocupem, não sou
mercenário: a aula é de graça. Já expliquei porque o Evangelho da Águia possui 21 (vinte e
um) capítulos; e o porque da águia, diz-se de suas ações comportamentais, tais como: ninho
nas rochas, vôos acima das tempestades, e até mesmo a inexistencia de predadores, exceto o
próprio homem, ficando então explicado, que o único capaz de destruir, aniquilar, a igreja, é
o próprio homem; a respeito do qual, sem santidade, a igreja não subsiste. Ainda sobre o 21
(vinte e um), temos no Evangelho face de leão (símbolo da tribo de Judá), no capítulo 21, a
entrada triunfal de Jesus em Jerusálem; pois será exatamente agora, neste SÉC. XXI, que Jesus
Cristo adentrará a cidade, para que de Sião, saia a lei para todos os povos, conforme Miquéias
4:1-3; Zacarias 8:3; 8:8; etcétera. A maior revelação do retorno de Cristo no SÉC. XXI, está
na sua própria morte (desaparecimento), e ressurreição na manhã (alta madrugada) do terceiro
(milênio) dia; onde temos dois dias (2) consumados, mais o início (1) do terceiro, formando
então o seu ressurgimento em 21 (vinte e um); Oseias 6:1-2. Há muito que ser ensinado, mas
basta isto para que vos prepareis; ELE VEM SEM DEMORA. Atentai quanto a isto: se nesta
hora, igrejas celebram minha prisão, então, sou para eles o Grito. Se minha prisão se dá por
falso anti-semitismo, fazendo judeus festejarem, então, sou o último Elias. Elias, o Grito. [A
VOZ CONTINUA] RJ, 24 de Fevereiro, ano zero. restauracao.net

Top 8a Mensagem mais compartilhada

A 8a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 3 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 3 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 7 de Fevereiro de 2022.
TOP 8a MENSAGEM
Aee galera. Ta liberado caçar comunista que invadiu a igreja agira a pouco. Intolerancia religiosa
esta na constituicao é crime e pode ter voz de prisao de um cidadao. Quem estiver perto pode
remover fisicamente a vontade :)

Top 9a Mensagem mais compartilhada

A 9a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 3 vezes por 3 usuários distintos e apareceu em 3 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 7 de Fevereiro de 2022.
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TOP 9a MENSAGEM
Pense na seguinte situação hipotética: uma multidão vestindo camisa verde e amarela, gritando
palavras de ordem, sacudindo bandeiras de partidos políticos de direita (acaso existissem), invade
um terreiro de candomblé. Pensou? Pois é. Não é difícil imaginar como a imprensa estaria numa
hora dessas. “fascist4s!”, “intolerância religiosa!”, “crime de ódio!”, por aí vai. Algum partido
de esquerda, certamente, já teria apresentado uma representação na polícia e no MP – aliás, com
razão. Nossa Constituição assegura a proteção aos locais de culto e suas liturgias (art. 5º, VI,
CF). Além disso, nosso Código Penal prevê como crime a perturbação de cerimônia ou vilipêndio
público de ato ou objeto de culto religioso (art. 208 do CP). Tal situação aconteceu dias atrás.
Só que os manifestantes não estavam de camisetas verde-amarelas, não agitavam bandeiras
“direitistas”, nem invadiram terreiro algum. Na verdade, eles vestiam vermelho, balançavam
bandeiras de partido de esquerda, e o local invadido foi uma igreja católica. O motivo alegado,
como sempre, é “nobre” e repleto de “boas intenções”. O vereador Renato Freitas disse que se
tratava de um ato “contra o racismo e a xenofobia”, “em memória de Moïse e Durval” – dois
negros recentemente mortos no Rio de Janeiro. Não foi explicado, no entanto, o que uma igreja
católica em Curitiba teria a ver com os lamentáveis episódios no RJ. Renato apenas disse que
a entrada (rectius: invasão) na igreja foi simbólica e pacífica, e que “nenhum preceito religioso
supera o amor e a valorização da vida, todas as vidas, inclusive as negras”. Lindo discurso, não?
Mas não precisa explicar, Renato. Nós já sabemos que essas pautas identitárias são o marxismo
do século XXI. São pautas revolucionárias, essenciais para um projeto de poder político que
encontra resistência naquilo que é o maior entrave para sua execução: o Cristianismo. Muitos
devem ter ficado sem entender qual a correlação entre os episódios no RJ e no PR. Para nós,
que entendemos os fundamentos da guerra cultural, não há qualquer necessidade de explicação.
Nós já sabemos. Nas palavras de Alexandre Costa, “a Nova Ordem Mundial será, antes de tudo,
anticristã”.

Top 10a Mensagem mais compartilhada

A 10a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 3 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 3 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 13 de Fevereiro de 2022.
TOP 10a MENSAGEM
#147 Intolerância religiosa João 4:27 No final deste episódio da mulher samaritana os discípulos
ficam surpresos quando encontram Jesus conversando com ela. Eles traziam em si a semente
da intolerância, o que é revelado no capítulo 9 do evangelho de Lucas quando discutem entre
si qual deles seria o maior. O primeiro efeito colateral da fé cristã é sentir-se superior às outras
pessoas. Isto até que faria sentido em crenças que pregam a salvação dos melhores por seus
próprios méritos e esforços. Mas o que dizer do evangelho que anuncia a salvação, não aos
melhores, mas aos piores pecadores? Se você é salvo por graça, por meio da fé, e isto não vem
de você ou de seus méritos, vai se gabar de quê? A intolerância o leva a se separar daqueles
que não pensam como você. Não falo aqui da separação dos pecados dessas pessoas ou de
seus costumes contrários à vontade de Deus, mas de isolar-se e tornar-se inacessível a elas. Já
imaginou se Jesus se isolasse dos pecadores e nem conversasse com eles? O que teria sido da
mulher samaritana? Outra característica da intolerância religiosa é a opressão passiva, que é
o espírito de crítica e zombaria. Por se achar superior, você passa a zombar de todos os que
não pensam como você. Faríamos melhor se, ao invés de zombarmos, gastássemos o mesmo
tempo levando o evangelho aos incrédulos ou instruindo os fracos na fé. O problema é que,
nesse espírito de intolerância, a existência de incrédulos nos faz sentir superiores e não nos
animamos muito a mudar isso. O último nível da intolerância é a opressão ativa, que pode ir
da simples ingerência na política para dificultar a vida daqueles que não têm a mesma fé, até a
perseguição e morte, como aconteceu nos tempos da Inquisição e ainda acontece em algumas
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partes do mundo. Lá no evangelho de Lucas diz que os discípulos encontraram alguém que
expulsava demônios em nome de Jesus, e o proibiram de fazê-lo por não fazer parte do grupo
de discípulos. Jesus os repreende por isso. Lá também diz que quando chegaram a uma aldeia
de samaritanos, e estes não recebem a Jesus, Tiago e João perguntaram ao Senhor se deviam
fazer cair fogo do céu para queimar aquele povo. Mais uma vez são repreendidos por Jesus,
que diz: Vocês não sabem de que espírito são, pois o Filho do homem não veio para destruir a
vida dos homens, mas para salvá-los . Jesus não evita a mulher samaritana, não zomba de sua
vida devassa, e nem a ameaça com fogo e enxofre. Isso ele faz com pessoas religiosas, como os
fariseus. Ele começa a conversa se interessando por sua busca por água, e também mostra que
conhece suas necessidades e tem algo a oferecer. Pouco a pouco ele ajuda a mulher a reconhecer
seus pecados e a desejar a água viva que ele oferece. Que água viva é essa? Você vai saber nos
próximos. https://www.biblialivre.app.br

Top 11a Mensagem mais compartilhada

A 11a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 3 vezes por 3 usuários distintos e apareceu em 3 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 4 de Março de 2022.
TOP 11a MENSAGEM
ATENÇÃO! Contra intolerância esquerdista, protocolamos Projeto de Lei para combater invasões
a igrejas e perseguição religiosa! É preciso que tais ataques promovidos por facções esquerdistas
sejam paralisados imediatamente, inclusive com medidas para evitar uma propagação desse cenário em território brasileiro. Apoie também esse Projeto tão importante para 87% da nossa população! Saiba mais: https://www.carlazambelli.com.br/contra-intolerancia-esquerdista-carlazambelli-protocola-pl-para-combater-invasoes-a-igrejas-e-perseguicao-religiosa/

Top 12a Mensagem mais compartilhada

A 12a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 3 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 3 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 13 de Abril de 2022.
TOP 12a MENSAGEM
https://youtu.be/TcYAh3oLOPU Prefeito de Niterói é noticia no Brasil todo, esta sendo processado pelo centro dom bosco, por fazer carnaval na sexta feira santa chamando de sexta
feira samba, e domingo de pascoa... Intolerancia religiosa é crime igual racismo, previsto na
constituição.

Top 13a Mensagem mais compartilhada

A 13a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 3 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 2 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 19 de Abril de 2022.
TOP 13a MENSAGEM
ENQUETE: “Em quem você votaria para Deputado Federal em 2022?“
https://www.ferendum.com/pt/PID1083843PSD1199311324 O *Comandante Aboud*
está nesta enquete como pré-candidato a Deputado Federal do *PR Bolsonaro.* Você pode
apoiar compartilhando com seus amigos e nos grupos de Whatsapp e Telegram? *Comandante
Aboud* foi Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do DF (promovendo a atual
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Lei de Remuneração e a Lei da Carreira - 12.086/09). *CONSERVADOR:* Cristão Católico,
de direita, filiado ao Republicanos, apoiador do Presidente Bolsonaro, tem como objetivo a
defesa de *Deus, Pátria, Família e Liberdade*. É contra a perseguição religiosa, é defensor
do civismo e patriotismo, defende a cultura brasileira (nossa bandeira é verde e amarela e
jamais será vermelha, não ao comunismo!). É contra a doutrinação nas escolas, a ideologia
de gênero, a legalização do aborto e das drogas. *LIBERDADE:* é armamentista, defende a
redução da carga tributária (Reforma Tributária); defende também as liberdades individuais;
é um fiel defensor da valorização da segurança pública e das forças armadas. *SAÚDE:* é a
favor de um piso salarial para profissionais de enfermagem; defende um aumento dos royalties
da saúde nos estados e no DF, vai trabalhar em recursos para modernização das UBSs e UPAs.
*EDUCAÇÃO:* defende o aumento do piso salarial dos professores, o aumento de escolas
militares (projeto do Governo Bolsonaro), incentiva o civismo e o patriotismo nas escolas.
Irá trabalhar também recursos para investimento no ensino técnico. *INFRAESTRUTURA:*
será um facilitador para os processos de concessão e investimentos de rodovias, aeroportos e
portos (seco e molhado), defendendo e mantendo a agenda do grandíssimo *Ministro Tarcísio
(Republicanos).* *DIREITOS HUMANOS E FAMÍLIA:* irá defender e manter os projetos
da nossa *Ministra Damares (Republicanos),* e em especial, projeto de socorro contra a
violência da mulher. Por fim, nos movimentos de rua, sempre defendeu a implementação
do voto impresso com a contagem pública dos votos. Co-criador das motoristas em favor
da liberdade! �� ENQUETE: “Em quem você votaria para Deputado Federal em 2022?“
https://www.ferendum.com/pt/PID1083843PSD1199311324

Top 14a Mensagem mais compartilhada

A 14a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 3 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 3 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 28 de Abril de 2022.
TOP 14a MENSAGEM
O BRASIL PRECISA SALVAR O STF ESSA INSTITUIÇÃO SAGRADA FOI AO LONGO DA
HISTÓRIA CORROMPIDA PELA REVOLUÇÃO VIA APROVAÇÃO DO NOSSO SENADO LÁ
SE INFILTRARAM PESSOAS ANTIBRASILEIRAS E ANTIDEMOCRÁTICAS E HOJE, ESSAS PESSOAS PRATICAM ILÍCITOS CONTRA A NOSSA CONSTITUIÇÃO, CONTRA OS
VALORES CIVILIZACIONAIS, CONTRA A PÁTRIA, CONTRA AS FAMÍLIAS E CONTRA O
CRISTIANISMO SE UTILIZAM DA CORRUPÇÃO DA LÍNGUA PARA DAR SENTIDO INVERSO À PALAVRAS TRADICIONAIS DEMOCRACIA PARA ELES TEM SIGNIFICADO DE
DITADURA LIBERDADE PARA ELES TEM SIGNIFICADO DE ESCRAVIDÃO CONSTITUIÇÃO PARA ELES TEM SIGNIFICADO DE QUALQUER COISA INVENTADA NO MOMENTO
OPORTUNO O BRASIL PRECISA COLOCAR OS EMPREGADOS PÚBLICOS DENTRO DA
ORDEM, DA MORAL E DA DISCIPLINA O BRASIL PRECISA HASTEAR A BANDEIRA NACIONAL EM TODOS OS LARES E EM TODOS OS CANTOS A BANDEIRA É O SÍMBOLO
MAIOR DA LIBERDADE A BANDEIRA DÁ O RECADO AO MUNDO: ESSE PAÍS É NOSSO,
ESSA NAÇÃO É NOSSA, ESSA PÁTRIA É NOSSA! E O POVO TEM QUE TER CORAGEM
DE AJUDAR E SE MANIFESTAR CONTRA O MAL. ������

Top 15a Mensagem mais compartilhada

A 15a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 3 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 3 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 26 de Abril de 2022.
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TOP 15a MENSAGEM
Quando um povo se deixa dominar pelo medo irracional e por propagandas revolucionárias, sem
ao menos tentar compreender se o discurso é fato ou técnica de manipulação, aí os revolucionários
passam a praticar todos os atos insanos e violentos contra a ordem, contra princípios, contra o
cristianismo e contra a vida. Chegamos ao ponto em que empregados públicos em cargos de
relevância da corte e do congresso se transformaram em traidores servos do demônio. O diabo
ofertou prazeres carnais em troca de suas almas, e esses empregados públicos passaram a fazer
a política de satanás. Urge que o povo se levante em contrarrevolução contra Lúcifer (o chefe
de toda a desordem e de todas as ideologias de esquerda). Hasteiem a Bandeira do Brasil em
todos os lares e mantenham a Cruz de Cristo em seus peitos. #FechadoComBolsonaro – pela
ordem, pela disciplina, pela moral e pela vida dos humanos. ������

Top 16a Mensagem mais compartilhada

A 16a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 3 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 2 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 26 de Julho de 2022.
TOP 16a MENSAGEM
*Perseguição religiosa nos paraísos esquerdistas - Hoje - 19h* Não é só em Cuba, mas em todos
os regimes esquerdista há uma clara e manifesta perseguição aos cristãos - ao ponto deles serem
obrigados a se exilar, para que não sejam mortos. - https://youtu.be/bBSk70JBDFY

Top 17a Mensagem mais compartilhada

A 17a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 2 vezes por 2 usuários distintos e apareceu em 2 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 21 de Janeiro de 2022.
TOP 17a MENSAGEM
Hoje é o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, estabelecido pela Lei Federal nº
11.635, de 27 de dezembro de 2007. A data está diretamente ligada ao conceito de liberdade,
consagrado no artigo 5º, inciso VI, da nossa Constituição. � Compartilhe nas redes sociais.
Twitter: bit.ly/3In3pT6 Instagram: bit.ly/355I16t Facebook: bit.ly/3rGHNKG

Top 18a Mensagem mais compartilhada

A 18a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 2 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 1 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 17 de Janeiro de 2022.
TOP 18a MENSAGEM
*É A IMPLANTAÇÃO TOTAL DO COMUNISMO DE GRANSCHI:* *DESTRUIÇÃO:* *DAS
FAMÍLIAS;* *DAS ESCOLAS;* *DAS UNIVERSIDADES;* *PERSEGUIÇÃO RELIGIOSA;*
*CONTROLE DE TODAS AS MÍDIAS;* *CENSURA;* *IDEOLOGIA DE GÊNERO, ETC....*

Top 19a Mensagem mais compartilhada

A 19a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 2 vezes por 2 usuários distintos e apareceu em 2 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 4 de Fevereiro de 2022.
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TOP 19a MENSAGEM
Perseguição aos Cristãos: Partido Comunista Chinês Proíbe Presença de Menores em Igrejas
e Ameaça Famílias com Represálias. https://criticanacional.com.br/2022/02/04/perseguicaoaos-cristaos-partido-comunista-chines-proibe-presenca-de-menores-em-igrejas-e-ameacafamilias-com-represalias/

Top 20a Mensagem mais compartilhada

A 20a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 2 vezes por 2 usuários distintos e apareceu em 2 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 7 de Fevereiro de 2022.
TOP 20a MENSAGEM
*Vereador Petista Que Liderou Invasão de Igreja Durante Missa em Curitiba (PR) Possui
Histórico de Passagens Pela Polícia e na Comissão de Ética da Câmara Municipal.* _Vereador
petista que liderou invasão da Igreja possui passagens pela polícia e já foi denunciado na
Comissão de Ética da Câmara Municipal pode quebra de decoro parlamentar por prática
de intolerância religiosa._ https://criticanacional.com.br/2022/02/07/vereador-petista-queliderou-invasao-de-igreja-durante-missa-em-curitiba-pr-possui-historico-de-passagens-pelapolicia-e-na-comissao-de-etica-da-camara-municipal/

Top 21a Mensagem mais compartilhada

A 21a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 2 vezes por 2 usuários distintos e apareceu em 2 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 8 de Fevereiro de 2022.
TOP 21a MENSAGEM
O vereador petista que invadiu Igreja em Curitiba e xingou fiéis de racistas e fascistas disse que
o que incentivou o grupo a cometer o crime foi a falta de empatia do padre, que é branco, de
olhos azuis e de origem europeia . Isso aconteceu HOJE, não foi há 80 anos atrás. O vereador
mentiu, e cometeu crime de invasão de propriedade, racismo, e de intolerância religiosa, além
de ter quebrado decoro duas vezes: ao promover a invasão e, depois, ao mentir sobre não ter
interrompido a missa. Onde estão as autoridades???

Top 22a Mensagem mais compartilhada

A 22a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 2 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 2 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 9 de Fevereiro de 2022.
TOP 22a MENSAGEM
A grande mídia tratou como INTOLERÂNCIA RELIGIOSA a invasão e interrupção forçada da
Santa Missa na Igreja de Nossa Senhora do Romário em Curitiba? RESPOSTA- Eles preferem
noticiar a morte do congolês e vinculá-la à narrativa do racismo estrutural [num país cujo povo
é predominantemente mestiço]. ESTAMOS EM ANO ELEITORAL e essa narrativa de racismo
PODE AJUDAR a esquerda a tirar votos do Bolsonaro (pelo menos eles acreditam nisto). Usaram
essa tática nos Estados Unidos, com a morte do tal do Floyd. Como aqui no Brasil a história
criada em torno do assassinato da vereadora Marielle já encheu o saco, esse IMIGRANTE virou
a pauta da vez.
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Top 23a Mensagem mais compartilhada

A 23a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 2 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 2 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 10 de Fevereiro de 2022.
TOP 23a MENSAGEM
Hoje celebramos São José Sánchez del Río, o menino cristero que morreu mártir Hoje celebramos
São José Sánchez del Río, um menino que se alistou nas filas dos cristeros e que morreu mártir
na perseguição religiosa que o México sofreu na segunda década do século XX. Em tom de
zombaria, o comandante do pelotão de fuzilamento perguntou ao jovem mártir se desejava,
antes de ser executado, enviar uma mensagem para seus pais. Ele respondeu: Sim, diga-lhes
que vamos nos rever no Céu . Foi dada a ele a oportunidade de negar Jesus, mas a cada
proposta ele respondia: _ Viva Cristo Rei! Leia e compartilhe o comovente testemunho deste
jovem santo: https://templariodemaria.com/santo-do-dia-10-de-fevereiro-sao-jose-sanchez-delrio/ Templario de Maria | templariodemaria.com

Top 24a Mensagem mais compartilhada

A 24a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 2 vezes por 2 usuários distintos e apareceu em 2 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 25 de Março de 2022.
TOP 24a MENSAGEM
ATUALIZAÇÃO DA PRISÃO DO PASTOR TUPIRANI, O PRIMEIRO PASTOR PRESO EM
REGIME DEMOCRÁTICO NO BRASIL, PELA SEGUNDA VEZ. Hoje, completou-se 1 mês que o
Pastor Tupirani está preso. O Pastor Tupirani já preso, outra vez, em 2008, cujo o mesmo, passou
18 dias encarcerado. O acusaram de intolerância religiosa, por denunciar práticas espíritas, como
o consumo de carne humana de cadáveres, em cemitérios. O Pastor Tupirani passou a manhã
na sede da polícia federal, passou por audiência de custódia, e após isso, foi enviado para um
presídio de segurança máxima. Ele passou 7 dias no présidio de segurança-máxima de Benfica,
o mesmo presídio onde os condenados da lava jato, eram enviados. Nesses 7 dias, a família
ficou impedida de falar com ele, e a comunicação se deu apenas por cartas. Ele relatou que a
comida era péssima, pior até mesmo que de sua cachorra. Não o deram sequer uma roupa para
vestir. E com isso, ele ficou com a mesma roupa que foi preso, até a sua transferência para
outro presídio. Continua...

Top 25a Mensagem mais compartilhada

A 25a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 2 vezes por 2 usuários distintos e apareceu em 2 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 17 de Maio de 2022.
TOP 25a MENSAGEM
Está na pauta!!! A Câmara pode votar ainda hoje, 17/05, nosso requerimento de urgência para
o Projeto de Lei do Homeschooling, ensino domiciliar. A esquerda já esbraveja nas redes. A
UBES escreve que as crianças e adolescentes têm o direito de acesso a um ensino LAICO .
Parece mais um caso de intolerância religiosa do que preocupação com a Educação, não?
Também foi feita uma análise geral de todas mensagens enviadas. Embora seja difícil verificar manualmente o grande volume de mensagens enviadas no Telegram, algumas ferramentas
facilitam o processo de identificar tópicos de maior interesse, como a nuvem de termos. Esta
visualização permite enxergar os principais termos presentes nas mensagens enviadas, assim
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como sua popularidade, representada pelo tamanho de cada termo dentro da nuvem. A Figura 5
mostra a nuvem de termos gerada com todas as mensagens enviadas nos grupos e canais políticos de Telegram.

Figura 5: Nuvem de termos das mensagens.
Mesmo sendo um aplicativo de mensagens de conversa, muitos usuários utilizam o esquema
de hashtags para definirem os tópicos de algumas mensagens e divulgar seu conteúdo. A Figura 6
foi gerada utilizando apenas as hashtags(#) extraída das mensagens.
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Figura 6: Nuvem de hashtags mais populares.

URLs e Domínios
Os domínios web de maior circulação podem ser vistos de forma resumida na Tabela 2,

Tabela 2: Número de ocorrências do top 20 domínios presentes nas mensagens.
Dominio
youtube.com
restauracao.net
pleno.news
bit.ly
ferendum.com
t.me
criticanacional.com.br
templariodemaria.com
instagram.com
biblialivre.app.br
carlazambelli.com.br
tierrapura.org
odysee.com
brasilsemmedo.com
facebook.com
gazetadopovo.com.br
bitbem.net
senado.leg.br
portasabertas.org.br
revistaoeste.com

# Total
23
14
10
6
6
5
5
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1

# Distintas
13
1
2
3
1
4
3
2
3
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1

# Usuários
11
1
4
2
1
2
4
1
2
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
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De forma mais detalhada, observamos como alguns dos domínios das plataformas online e
redes sociais mais tradicionais foram compartilhados no Telegram ao longo do tempo na Figura 7.
Assim, podemos enxergar um pouco da relação entre o Telegram e as demais plataformas.

#Mensagens
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Figura 7: Compartilhamento de plataformas tradicionais no Telegram ao longo do tempo.
Já os endereços web mais compartilhados estão apresentados a seguir com as top 5 URLs
mais compartilhadas.

Top 1a URL mais compartilhada

A 1a URL mais compartilhada foi enviada um total de
14 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 1 grupos.
<restauracao.net>

Top 2a URL mais compartilhada

A 2a URL mais compartilhada foi enviada um total de
6 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 2 grupos.
<https://www.ferendum.com/pt/PID1083843PSD1199311324>

Top 3a URL mais compartilhada

A 3a URL mais compartilhada foi enviada um total de
6 vezes por 4 usuários distintos e apareceu em 6 grupos.
<https://pleno.news/comportamento/bruna-karla-defende-a-biblia-e-sofre-intolerancia-religiosa.
html>

Top 4a URL mais compartilhada

A 4a URL mais compartilhada foi enviada um total de
4 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 4 grupos.
<https://www.youtube.com/watch?v=O7frgYrsc08&feature=share>

Top 5a URL mais compartilhada

A 5a URL mais compartilhada foi enviada um total de
4 vezes por 2 usuários distintos e apareceu em 4 grupos.
<https://pleno.news/entretenimento/tv/mario-gomes-denuncia-caso-de-intolerancia-religiosa-em-escola.
html>

Videos do Youtube
Além das páginas mais populares, também observamos quais links de vídeos do Youtube foram
mais compartilhados no período analisado. Como Youtube é uma plataforma muito popular,
pode ser de grande importãncia levantar quais os conteúdos do Youtube são mais compartilhados no Telegram para entender a relação entre as duas redes. A seguir listamos os 5 top videos
de Youtube.

Top 1a Youtube video mais compartilhado

O 1o video de Youtube mais compartilhado
foi enviada um total de 4 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 4 grupos.
<https://www.youtube.com/watch?v=O7frgYrsc08&feature=share>
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Top 2a Youtube video mais compartilhado

O 2o video de Youtube mais compartilhado foi enviada um total de 4 vezes por 2 usuários distintos e apareceu em 3 grupos.
<https://www.youtube.com/watch?v=bBSk70JBDFY&feature=youtu.be>

Top 3a Youtube video mais compartilhado

O 3o video de Youtube mais compartilhado foi enviada um total de 3 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 3 grupos.
<https://www.youtube.com/watch?v=TcYAh3oLOPU&feature=youtu.be>

Top 4a Youtube video mais compartilhado

O 4o video de Youtube mais compartilhado foi enviada um total de 3 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 2 grupos.
<https://www.youtube.com/watch?v=u22cvG6ixIg&feature=youtu.be>

Top 5a Youtube video mais compartilhado

O 5o video de Youtube mais compartilhado foi enviada um total de 1 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 1 grupos.
<https://www.youtube.com/watch?v=MRNy3QcJHmM&feature=youtu.be>

Imagens
Aqui, exploramos as imagens de maior circulação na rede do Telegram que foram enviadas seguindo o tema buscado durante o período analisado. Além da imagem propriamente dita, também temos os números de compartilhamentos correspondentes a cada uma.
Observe que essas imagens foram filtradas pois foram enviadas junto de algum termo pesquisado

Top 1a Imagem mais compartilhada

A 1a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 4 vezes por 2 usuários distintos
em 4 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 2 de
Junho de 2022 e 2 de Junho de 2022

Figura 8: 1a imagem mais compartilhada.
Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:
• “Mario
Gomes
denuncia
caso
de
intolerância
religiosa
em
escola
https://pleno.news/entretenimento/tv/mario-gomes-denuncia-caso-de-intoleranciareligiosa-em-escola.html”
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Top 2a Imagem mais compartilhada

A 2a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 3 vezes por 1 usuários distintos
em 3 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 7 de
Fevereiro de 2022 e 7 de Fevereiro de 2022

Figura 9: 2a imagem mais compartilhada.
Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:
• “A MANIFESTAÇÃO DO ANTICRISTO Espante-se com a conexão com a esquerda, progressismo, socialismo, comunismo. II Tessalonicenses 2:3,4,6,7,8 Atuação do Anticristo A operação (invisível, sutil) A manifestação (visível) A revelação (na Grande Tribulação - NOM,
após o arrebatamento da igreja) A 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Internacional Socialista e seus atores
Lênin/Stalin, Mao, Fidel, Chaves e Lula, a partir das ideias de Karl Marx e António Gramsci,
são a manifestação do anticristo. https://youtube.com/watch?v=O7frgYrsc08feature=share
Apostasia Originou-se a partir do século XVI, da era renascentista, com o advento da Ciência Moderna, em que, muito provavelmente, se cumpre a profecia de Dn. 12.4 que diz:
“...e a ciência se multiplicará.”, época em que surge o cientificismo, antropocentrismo, anticristianismo que fortalece o ceticismo/ateísmo. Fé, ciência e apostasia A apostasia está
ligada ao cientificismo que não é ciência. A ciência quando comprovada provém do Eterno,
pois, diz-se das leis que regem o universo, a obra criadora, o chronos. Tudo indica que o
anticristo se manifestou em Lênin/Stalin, Mao, Fidel, Chaves, Lula, com a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Internacional Socialista, a partir das ideias de Karl Marx e António Gramsci. Então, podemos
dizer que o ponto de partida foram Marx e Gramsci, certo? Sim, é o que está ficando muito
claro para nós. Com a ocupação dos espaços e aparelhamento dos Estados (países ocidentais, principalmente) e das leis, a manifestação do anticristo ficou completamente visível.
Ocuparam escolas e universidades, judiciário, legislativo, executivo, produção artística,
literária e cinematográfica. A guerra é espiritual. Aí eu fico pensando, materialmente falando, cadê os serviços de inteligência das Forças Armadas e do governo para enxergar e
deter o inimigo? Não enxergam e até o defende porque esse inimigo é espiritual. Quem
está tendo esse entendimento do profético? Tenho dito, tudo de muito bom e muito ruim
vem de judeu. Profetas, Jesus, Albert Einstein, Karl Marx, etc. Assim sendo, a revelação do
anticristo deverá ser um judeu religioso ortodoxo.”

Top 3a Imagem mais compartilhada
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A 3a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 3 vezes por 2 usuários distintos em
3 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 26 de
Julho de 2022 e 26 de Julho de 2022

Figura 10: 3a imagem mais compartilhada.
Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:
• “*Perseguição religiosa nos paraísos esquerdistas - Hoje - 19h* Não é só em Cuba,
mas em todos os regimes esquerdista há uma clara e manifesta perseguição aos cristãos - ao ponto deles serem obrigados a se exilar, para que não sejam mortos. https://youtu.be/bBSk70JBDFY”
• “Perseguição religiosa nos paraísos
https://youtu.be/bBSk70JBDFY 32:44”

esquerdistas

—

Canal

de

Brasilia
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