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Sobre este livro: Este livro é livremente       
baseado em clássicos da ficção científica e       
nas verdades gatólicas gatologicamente    
reveladas.  
 
Falando sério: A leitura deste livro é muito        
mais engraçada se você já leu o clássico        
Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley.      
Caso você não tenha lido, foda-se.  
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“Acautelai-vos, tolos humanos, pois é     
chegado o tempo dos gatos.“  
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Dedicado a Magdiel, que foi o primeiro a        
incentivar a escrita deste novo volume.  
 
Também a Roberto Carrion, que numa      
conversa me inspirou a finalizá-lo após      
alguns meses de aridez literária.  
 
E a todos os fiéis gatólicos que levam a         
palavra dos gatos pelas redes sociais e       
pela vida. Que toda a luz gatólica brilhe        
sobre vós.  
 
Beijos fofos do amigo,  

Dee Lovecats.  
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Nota Introdutória 
 
 
Após pesquisar gatolicismo em tudo que      
era buraco dessa galáxia, D. Lovecats      
resolveu pesquisar em outras linhas     
temporais. Qual não foi sua surpresa ao       
receber diretamente da dimensão    
144XAP522/34 o presente volume.    
Admirável Gato Novo descreve o futuro da       
humanidade sob uma ditadura gatólica.     
Caso não tratemos bem os gatos, eles irão        
retomar o domínio do mundo e nosso       
destino será exatamente como retratado     
neste livro.  
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Como tudo aconteceu 
 
 
2023, o ano em que tudo começou. Após        
uma intensa crise mundial as grandes      
potências entram em guerra por recursos.      
Muitas pessoas passaram fome e o      
esforço de guerra resvalou nos animais      
domésticos. A indústria pet consumia     
bilhões em recursos que as nações      
queriam empregar no esforço de guerra.      
Fábricas de ração foram transformadas     
em fábricas de munição. Os cães sofreram       
calados. Os Hamster sofreram calados.     
Peixinhos de aquário no deram um pio.       
Mas não eles.  
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Os gatos estavam acostumados a ser      
deuses e não deixariam de ser facilmente.       
Mesmo diante de todo poderio bélico      
humano a ciência gatólica ainda era      
superior. Bastava um comando, uma voz      
se levantar dentre os bichanos e toda a        
civilização humana cairia por terra. Isso      
ocorreu quando determinaram o    
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fechamento das fábricas de atum     
enlatado. Já não havia ração e os       
desprezíveis humanos queriam privar os     
gatos do atum também. Ninguém sabe      
onde começou, mas em alguma parte do       
planeta surgiu um miado. Depois dois e       
depois 3 até tudo se tornar uma miadeira        
dos infernos.  
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Ninguém sabia mas ao criarem os      
humanos os fatos haviam colocados um      
botão de emergência para o caso de       
alguma merda muito grande acontecer.     
Este botão ligava instantaneamente uma     
obediência cega e direta aos gatos em       
todas as pessoas. Está obediência duraria      
alguns meses e após isso os gatos       
deveriam haver desenhado toda uma nova      
civilização humana, desta vez corrigindo     
as possibilidades de ocorrer uma guerra      
suicida.  
 
Eles se reuniram, planejaram e resolveram      
recriar a sociedade humana mais uma vez,       
agora porém sem tanta liberdade porque      
o homem com liberdade só faz merda. Foi        
assim que surgiu essa nova sociedade,      
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também conhecida como …....    
ADMIRÁVEL GATO NOVO.  
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ForCat - O Herói Fundador  
 

 
 
Forcat é o nome do gato que liderou a         
retomada do mundo pelos felinos.     
Adorado como fundador do mundo e      
venerado por todos os gatos e      
consequentemente por todos os humanos     
também. 
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Gatilíngua 

 
 
Para que nunca os homens esqueçam      
quem manda no planeta novamente, os      
gatos obrigaram a inserção da gatilíngua      
em todos os idiomas humanos. A ideia é        
simples: em toda palavra que for possível       
inserir no meio a palavra gato. Exemplos:  
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Fenomenal = Gatomenal  
Incrível = Gatincrível 

Espantoso = Espangatoso 
Natalidade = Gatalidade 

Gostoso = Gatoso 
Delícia = Gatilícia 

Excelência - Gatelência 
Excelente- Gatocelente 

Sensacional - Sensagatonal 
Elegante - Elegato  
Adorar - Gatadorar 

Genial - Gatonial ou Genigato 
 
 
Existem duas regras sobre gatilíngua : 
 

1. Não se deve misturar o nome gato       
a palavras negativas ou    
depreciativas.  
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2. Deixar de incluir gato sempre que      
for possível ao falar constituí crime      
de lesa pátria.  
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O BigCat 
 

 
 
Absolutamente coisa alguma que você     
faça está fora da vigilância dos gatos. O        
grande olho do Big Cat está por todas as         
partes o tempo inteiro. Nunca deixar de       
saudar um gato. Nunca deixar de falar       
gatilíngua. Nunca deixar de se reconhecer      
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um ser inferior perante a felinidade. São       
regras a serem cumpridas até dormindo.      
Ou as consequências serão nefastas. 
 
Todo lar é obrigado a ter em sua sala um          
aparelho que jamais é desligado, a      
GATOTELA. Através dela o cidadão se      
informa o tempo todo das últimas notícias       
gatólicas, bem como tem a disposição os       
mais diversos programas de    
entretenimento, todos também gatólicos.  
 
A GATOTELA além de transmitir também      
capta a imagem dos cidadãos dentro de       
seus lares. Você nunca saberá em que       
momento a Polícia Gatológica estará     
observando você. Verificando o mínimo     
sinal de deslealdade com os gatos. O       
simples fato de pronunciar 11 palavras      
sem nenhum termo da gatilíngua já rende       
uma visitinha pessoal da Polícia, que      
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submeterá o indivíduo a uma reeducação      
ideológica.  
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O Partido dos Gatos 
 

 
Para demonstrar eterna lealdade aos     
senhores felinos, todos precisam ser     
filiados ao único partido político     
legalizado, o Partido dos Gatos, PAGATO.      
O estatuto do PAGATO, baseado na      
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ideologia política do gatonismo, possui     
apenas 3 regras, que são: 
 

1. Gatos mandam em tudo; 
2. Humanos não mandam em nada ; 
3. Qualquer outra regra que os gatos      

inventarem.  
 
Toda a sociedade agora se organiza      
politicamente sob o lema “Gatanidade,     
Gatolidade, Gaticidade” 
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Religião Gatólica 
 

 
A criação de gatão, afresco presente no teto da capela Gatina 

 
Todos os livros sagrados do mundo são       
substituídos pelas escrituras gatólicas : 
 

Bíblia Gatólica  
Gatorão 

Baghavad Gato  
Sutra de Gatus 
Gato te ching  
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Zend Agato 
Gatorá 

 
Mas isto foi apenas em um momento de        
transição, após a primeira geração     
totalmente gatólica todas as religiões     
foram abolidas restando apenas o     
Gatolicismo como fé única e sustentáculo      
da sociedade. 
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A Droga Somagato  
 

 
Como se não bastassem todos os métodos       
de controle, os felinos ainda     
desenvolveram a SOMAGATO, uma    
poderosa droga que tem o efeito de       
provocar um amor profundo e     
incondicional a todos os felinos. Todas as       
pessoas tomam SOMAGATO no café da      
manhã, no almoço e no jantar. A dose do         
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jantar serve para que todos sonhem      
acariciando barrigas fofinhas de gato a      
noite inteira.  
 
Qualquer pequeno distúrbio e a primeira      
providência imediata é uma dose extra de       
SOMAGATO. Jovens se reúnem para usar      
SOMAGATO porque é uma droga de uso       
incentivado e fornecimento irrestrito.  
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O Fim da Família 
 

 
No Admirável Mundo dos Gatos, ninguém      
tem pai ou mãe humanos. Todos são       
gerados em laboratório e nossa     
paternidade foi devolvida a nossos     
legítimos pais criadores: os gatos. As      
noções de pai e mãe antigas são       
ridicularizadas e escrachadas. Pai e mãe,      
só os gatos.  

27 



 
Ninguém também possui sobrenome    
familiar, já que não existem famílias. Os       
nomes próprios são dados por sorteio,      
escolhidos em uma lista fechada e variada       
que possibilita uma alta variedade de      
nomes para que cada indivíduo se sinta       
único, embora no fundo todos sejam      
apenas mais um servo gatólico. Já os       
sobrenomes possuem uma denominação    
baseada na sua função social e que       
demonstre ainda sua dedicação aos gatos.      
Exemplos: 
 
Cuidagato: Enfermeiros 
Saragato: Médicos 
Limpagato: Lixeiros 
Babagato: Jornalistas 
Louvagato: Clérigos Gatólicos 
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Conduzgato: Motoristas 
Elevagato: Ascensoristas 
Advogato: Advogado 
Servegato: Servidores públicos sem    
denominação específica 
Miligato: Militares  
 
Outra consequência disto é que não há       
casamentos. Ninguém pertence a ninguém     
além de pertencer aos gatos. O amor é        
livre, amor no sentido de sexo. Pois       
carinho e veneração deve ser voltada      
apenas aos felinos. A gravidez também      
não existe. Novos bebês nascem de forma       
artificial. O sexo é apenas para satisfação       
mútua, prazer. Um presente dos gatos à       
humanidade.  
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Hipnofelinus 
 

 
Gatos são fofos. Gatos são os maiores. Gatos        
mandam, humanos obedecem. Essa é a lei       
imutável da natureza.  
 
Essas palavras são tocadas nos berçários      
das crianças humanas desde o primeiro      
dia em que nascem. É o conceito de        
educação chamado Hipnofelinus. Crescem    
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aceitando isso como verdade e jamais      
contestam. Para as que o fazem ao menos        
o mínimo, há mais programações ainda: 
 
Os gatos são tudo. Os gatos são fortes.        
Morrerei se desafiar os gatos. Os gatos       
são meus líderes e senhores soberanos.      
Quero amá-los, idolatrá-los e obedecê-los     
para sempre. Só assim serei feliz.  
 
E ainda há programações específicas de      
acordo com a profissão que você recebe       
dos gatos: 
 
Para os lixeiros: 
Que honra é ser lixeiro. Poder catar o cocô         
dos gatos diariamente. Quanta intimidade     
tenho com os senhores felinos. Nenhuma      
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profissão é tão intima dos líderes do       
mundo. Me sinto extremamente honrado. 
 
Para os veterinários:  
Como sou feliz. Meu papel é verificar a        
saúde dos gatos para que tenham vida       
longa e saudável. Sem mim o mundo       
poderia perder a presença de importantes      
líderes gatólicos. Nenhuma profissão é tão      
necessária. Me sinto extremamente    
Honrado.  
 
Para os jornalistas:  
Como é bom ser jornalista. Levo as       
pessoas as maravilhosas notícias sobre     
nossos senhores gatos. Sem mim as      
pessoas não saberiam como os gatos são       
fofos, incríveis e maravilhosos. E ainda sei       
em primeira mão tudo que ocorre aos       
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lordes felinos. Nenhuma profissão é tão      
por dentro do mundo gatólico. Me sinto       
extremamente honrado.  
 
Para os vendedores de cachorro quente:  
Que beleza vender cachorro quente. Levo      
até as pessoas a honra de demonstrar       
lealdade aos gatos devorando uma comida      
inspirada dos seus maiores rivais. A cada       
cachorro quente comido, simboliza a     
derrota final dos inimigos caninos.     
Nenhuma profissão defende tanto o     
domínio dos gatos. Me sinto     
extremamente honrado.  
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A Reinvenção da Literatura 

 
 
A literatura foi reprogramada para louvar      
os gatos e seu poder. Todos os livros        
possíveis foram reescritos e os não      
reformulados foram banidos para sempre.     
Exemplo de livros antes de depois da       
revolução gatólica.  
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Harry Potter e a pedra filosofal - Gato        
Potter e a pedra Gatosofal 
 
Morro dos ventos uivantes - morro dos       
gatos uivantes  
 
Sherlock Holmes e o cão dos Baskervilles -        
Gatock Holmes e o gato dos barkervilles  
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A Reinvenção do Cinema 
 

 
Os filmes também foram todos reinventados e       
alguns até refilmados para se adequarem a       
nova ordem. Seguem as alterações de títulos.  
 
O poderoso chefão - o poderoso gatão ou        
a versão inglês the godfather - the       
catfather.  
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Provérbios Gatólicos 

 
 
Frases ensinadas e repetidas à exaustão      
para que se tornem ditados populares.      
Utilizá-las constantemente traz mérito    
gatológico a qualquer pessoa. 
 
Obcenidade é gatanidade. Se manter     
virjão é coisa de cão. - Para valorizar o         
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amor livre na sociedade Gatólica em      
contraposição à hipocrisia do passado.  
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NOTA FINAL  
 
Chegamos ao final, ou melhor, ao começo de               
um novo mundo. Saudações gatólicas a todos.             
Meu mais sincero ave gato. Será este livro um                 
relato do passado, do futuro, de outra             
dimensão? 
 
Não sabemos, tudo que posso garantir é que               
todo poder emana dos gatos e dos gatos nada                 
escapará.  
 
Até a próxima caros amigos.  
 
Dee Lovecats.  
 
 
 

Mais Gatolicismo em: 
www.viasocultas.blogspot.com  
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