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ADJETIVOS* 
Fascista, tirano, facínora, truculento, pascácio, 

despreparado, energúmeno, autoritário, 
covarde, mentiroso, destrambelhado, insano, 

psicopata, mal-educado, sórdido, imbecil, 
insensato, racista, homofóbico, insensível, 
ciumento, burro, cínico, jumento, grosso, 

palhaço, narcisista, enganador, dissimulado, 
violento, vingativo, capacho, idiota, lambe-botas, 

interesseiro, egoísta, incoerente, orgulhoso, 
falsário, vil, irresponsável, ignorante, 

atabalhoado, venenoso, conspirador, falso, 
patife, canalha, ordinário, vilão, grotesco, 

criminoso, furioso, furibundo, populista, tolo, 
desagregador, raivoso, louco, satânico, déspota, 

irracional, ogro, assassino, agressivo, 
contraditório, deplorável, detestável, bocó, 
indesejável, inviável, brutal, intolerante, 

intolerável, desrespeitoso, bandido, alucinado, 
estúpido, boçal, demente, enrustido, aloprado, 
tenebroso, assustador, apavorante, ameaçador, 

devastador, ignóbil, ignominioso, inútil, 
debochado, ridículo, sacana, safado, pilantra, 

porra-louca, misógino, quilombófobo, vigarista, 
predador, obtuso, demolidor, inumano, 

desumano, terrorista, torturador, indiófobo, 
incapaz, desvairado, tresloucado, confuso, 
despreparado, oportunista, dúbio, infiel, 
sacrílego, perigoso, celerado, pistoleiro, 

bandoleiro, miliciano, deturpador, débil, loide, 
debilóide, cruel, desmiolado, funesto, nazista, 
destemperado, desonesto, malfeitor, farsante, 

fanfarrão, abjeto, cafajeste, mesquinho, indigno, 
infame, torpe, reles, odioso, mesquinho, escroto, 

trapaceiro, algoz, atroz, maligno, inclemente, 
impiedoso, bananinha (esse no sentido de 

adjetivo e não de substantivo). ■ ■ ■ 

* Adjetivos lidos e ouvidos nas redes - 17 a 21 de março de 2020.  

  

 

REZAS* 
 

PAI NOSSO 
Pai Nosso, que estais no Céu 

Santificado seja o Vosso Nome 
Venha a nós o Vosso Reino 
Seja feita a Vossa Vontade, 

Assim na Terra como no Céu 
O Pão-Nosso de cada dia nos daí hoje 

Perdoai-nos as nossas ofensas 
Assim como nós perdoamos a 

Quem nos tem ofendido 
E não nos deixeis cair em tentação 

Mas livrai-nos do Mal. Amém. 
■ 

 

AVE MARIA 
Ave-Maria, cheia de graça! 

O Senhor é convosco 
Bendita sois vós entre as mulheres 

E Bendito é o Fruto do vosso ventre, Jesus 
Santa Maria Mãe de Deus, 
Rogai por nós os pecadores 

Agora e na hora de nossa morte. Amém.  
■ 

 

ORAÇÃO DE  
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

Santíssima Virgem, 
que nos montes de Fátima 

vos dignastes revelar aos três pastorzinhos 
os tesouros de graças que podemos alcançar, 

rezando o Santo Rosário, 
ajudai-nos a apreciar sempre mais 

esta santa oração, a fim de que, 
meditando os mistérios da nossa redenção, 
alcancemos as graças que insistentemente 

vos pedimos (faça seu pedido). 
Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, 
livrai-nos do fogo do inferno, 

levai as almas todas para o céu 
e socorrei principalmente 
as que mais precisarem. 

Nossa Senhora do Rosário de Fátima, 
rogai por nós. Amém.   

■ ■ ■ 

 
* Rezas lidas e ouvidas nas redes - 17 a 21 de março de 2020. 

OBS. Os textos expressam a opinião de seus autores, não necessariamente coincidente com a dos coordenadores do Blog e dos participantes do 

Fórum Intersindical. A cada reunião ordinária, os textos da Coluna Opinião do mês são debatidos, suscitando divergências e provocando reflexões, 

na perspectiva de uma arena democrática, criativa e coletiva de encontros de ideias em prol da saúde dos trabalhadores.  
 


