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Como a internet pode nos ajudar a descobrir mais sobre os ETs? 
Especificamente ainda, sobre o confronto 

 entre Ufologistas e Evangélicos acerca dos mesmos? 
 

Confira nesse e-book uma série de artigos sobre o tema 
 e decida-se por qual teoria acreditar... 

 
 

Afinal, alienígenas existem ou não?  
Eram os deuses astronautas?  

Os relatos humanos sobre aparição de espíritos, anjos ou entidades,  
foram protagonizados por seres de outros planetas?   

 
Passagens bíblicas sobre ‘carruagens de fogo’, nuvens, raios e brilhos 

teriam sido visitas de OVNIs? 
 Elias foi arrebatado ou abduzido? 

 
 

Boa leitura e reflexão! 
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ACREDISE SE QUISER ! 
 

 
 
Aliens ajudaram Noé a construir a Arca?         
 
Por Juarez Prata de Almeida  
 
 
 
Textos antigos revelam que a Arca de Noé foi construída com ajuda de extraterrestres e 
que de fato era um submarino feito especialmente para ajudar as pessoas e animais a 
sobreviverem da grande inundação, dizem os peritos.  
 
 
O autor desta afirmação é o estudioso bíblico Zecharia Sitchin que chegou a esta 
conclusão analisando a versão original em hebreu do velho testamento e outras escrituras 
antigas. De acordo com esses textos, Noé foi aconselhado a construir um barco com a 
cobertura e a parte de baixo lacrados hermeticamente, disse Sitchin. Não deveria haver 
nenhuma cobertura, nenhuma brecha, em que o sol pudesse entrar. O barco deveria ser 
uma embarcação que poderia virar e submergir. O único tipo de barco que se ajusta a 
esta descrição, disse Sitchin, sem dúvida é um submarino.  
 
 
Ele ainda acrescenta que o termo bíblico para arca se origina da palavra "afundado" do 
antigo hebreus. Somente um submarino poderia ter resistido os 40 dias e noites de uma 
tão furiosa inundação.  
 
 
Nenhuma embarcação comum de superfície poderia ter sobrevivido às ondas tumultuosas 
sem ter afundado. Sitchin também estudou textos antigos dos sumerianos, que hoje é 
parte do Iraque. Em uma passagem de um desses textos, disse ele, Noé explica que 
sobreviveu à inundação graças a ajuda de seres superiores de outro planeta, que o teriam 
orientado e o ajudado a construir a arca. Como um submarino moderno, a arca teve 
tanques de lastro que permitiram a Noé submergir e emergir, disse Sitchin. Antes do 
dilúvio, Noé levou uma provisão de oxigênio e depois apareceu para conseguir mais ar.  
 
 
Brad Steiger, renomado investigador do fenômeno OVNI, concorda que a Arca de Noé 
realmente era um submarino e que nenhum homem naquela época conhecia a tecnologia 
para construir tal barco e certamente precisou da ajuda de extraterrestres. Alguém deve 
ter aconselhado e orientado Noé a construir uma embarcação que permitisse a 
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sobrevivencia dele, disse Steiger. Hayden Hewes, diretor da Internacional UFO Bureu, 
concorda e diz que não existe a menor dúvida que a Arca de Noé era um submarino, 
construído por Noé com orientação extraterrestre.  
 
http://www.cubbrasil.net/index.php?option=com_content&task=view&id=239&Itemid=91
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ACREDISE SE QUISER ! (2) 
 
 

 
 
Bíblia revela presença de seres do espaço na Terra! 
 
 
A Bíblia é rica em passagens que demostram a presença diária de extraterrenos, que 
desde aquela época tentavam transmitir ao homem da Terra ensinamentos preciosos. Os 
profetas que escreveram os textos da Bíblia tiveram contato com ETs. Estes profetas os 
descreviam como carruagens de fogo, nuvens ardentes e a voz de Deus. Alguns profetas, 
como Enoque; viajaram em discos voadores e descreveram suas viagens da maneira 
como sabiam, pois não entendiam o que era uma nave espacial. A relação da Bíblia com 
o Fenômeno UFO é tão evidente que o livro de Enoque foi considerado apócrifo pela 
Igreja, por conter revelações que feriam os dogmas religiosos. Existindo ainda a 
possibilidade desta obra ter sido escrita a partir de um contato do profeta com 
extraterrestres, e não com divindades. 
 
No capitulo 7, versículos 1 e 2, o profeta Enoque revela que "200 anjos desceram e 
tiveram relações amorosas com as filhas da Terra [as mulheres terrenas] que deram 
nascimento a gigantes". Nos últimos anos, tivemos a confirmação desse fato quando 
várias ossadas fósseis de seres de altura gigantesca foram encontradas em território 
chinês. Já no oitavo capítulo, existem citações curiosas pertinentes aos ensinamentos 
transmitidos pelos anjos aos homens No livro do profeta Enoque está escrito "O anjo 
Barayal ensina a arte de observar estrelas, Tamiel ensina a astronomia e Asaradel ensina 
os movimentos da Lua". Esses fatos estão em um livro milenar que falava em movimentos 
da Lua e que por séculos integrou a Bíblia. 
 
Devemos nos lembrar de que, em fevereiro de 1600, Giordano Bruno morreu queimado 
na fogueira inquisitória por ter afirmado que existiam" ...milhares de sóis e de terras 
girando em torno de seus sóis, como os sete planetas giram em torno do nosso Sol, com 
seres vivos habitando esses mundos". Aqueles que mataram muita gente no passado 
julgavam, com tais atitudes, defender idéias, pensamentos e fundamentos religiosos 
legados pela Bíblia. Esse pensamento não poderia ser mais contraditório, pois o livro 
sagrado não só revela a existência de outros mundos habitados, como também: para a 
presença de extraterrestres em nosso planeta. No capítulo 13, Enoque descreve uma 
jornada em direção à morada dos anjos, empreendida no interior de uma nuvem. Essa 
mesma imagem apareceu no ano de 1974, ao norte de Sagunto, na Espanha, quando um 
UFO criou uma nuvem à sua volta e sobrevoou lentamente a cidade. 
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Toda a Bíblia, inclusive o Gênesis, encontra-se repleta de narrações dos encontros entre 
os homens da Terra e as divindades. Essas criaturas que mistificaram nossos 
antepassados estavam longe de ser divindades. Eram seres de avançada tecnologia e 
possuidores de dotes parapsíquicos, que tentavam passar aos seus irmãos terráqueos 
conhecimento tecnológico e leis morais, como a igualdade e a fraternidade. Leis estas 
que Jesus, mais tarde, também nos transmitiu. 
 
http://www.redepsi.com.br/portal/modules/smartsection/item.php?itemid=516
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ACREDITE SE QUISER ! (3) 
 

 
 
O Ufo de Ezequiel 
 
 
O relato mais impressionante de um contato de 3° grau narrado na Bíblia foi, no entanto, o 
legado pelo profeta Ezequiel. Podemos ler em seu livro detalhes dessa narração: 
"Aconteceu no trigésimo ano, no quinto dia do quarto mês que, estando eu no meio dos 
exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus (...) Olhei, e 
eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com fogo a revolver-
se; e esplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía 
do meio do fogo". Teria o profeta tido um contato com algo ligado ao mundo divino? O 
relato é muito claro, e segue um padrão lógico. Inicialmente, Ezequiel situa a época em 
que o fato aconteceu para, em seguida, situar o local da ocorrência e depois detalhar o 
acontecimento. 
 
Sua descrição é muito clara, sendo suficiente para descartarmos a possibilidade de ter 
mantido contato com algum fenômeno meteorológico ou mesmo astronômico. O profeta 
faz referência inclusive a uma onda de choque, que ele define como vento tempestuoso, 
provocada pela aproximação de um objeto voador. Nos versículos seguintes, o profeta 
revela seu contato com uma criatura de aspecto humano que, para ele, seria Jeová, a 
divindade maior. Esta criatura acaba por se comunicar fazendo uma série de previsões 
sobre o futuro do povo israelita. É evidente que nossa interpretação ufológica para este 
acontecimento poderia ser questionada, mas neste caso especificamente existe um 
estudo detalhado a favor da idéia de um contato com uma nave extraterrestre. 
 
O engenheiro aeroespacial Josef F. Blumrich, que foi chefe do Departamento de Projeção 
e Construção da NASA, estudou de maneira detalhada todo o relato do profeta. Blumrich 
acreditava que poderia provar tecnicamente que Erich von Däniken (supostamente o 
primeiro a defender a tese de uma nave extraterrestre para o caso de Ezequiel) estava 
errado. Porém, após seus estudos e análises, acabou por comprovar justamente o 
oposto. A essência de suas conclusões mostrou uma espaçonave tecnicamente 
concebível e muito bem projetada para as necessidades exigidas em suas missões. 
Segundo o engenheiro, tratava-se de um aparelho voador lançado provavelmente de uma 
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estação espacial que estava na órbita terrestre na época - há 2500 anos atrás. Blumrich 
chegou inclusive a recalcular detalhes do processo propulsivo utilizado na espaçonave 
 
Mas não é só no Antigo Testamento que existem referências aos UFOs. Também no 
Novo Testamento encontramos muitas revelações. E uma das passagens mais 
interessantes é, sem dúvida, a relacionada à Estrela de Belém. Segundo o texto bíblico, 
este objeto inicialmente foi observado em movimento, para em seguida ficar pairando 
sobre o ponto onde Jesus havia acabado de nascer. No segundo capítulo de Mateus, 
versículo 9, podemos ver essa narrativa: "Depois de ouvirem o rei, partiram e eis que a 
estrela que viram no ocidente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o 
menino". 
 
Os anjos bíblicos, na interpretação dos ufólogos, ora são vistos como mensageiros, ora 
como os próprios extraterrestres em processo de colonização da Terra. 
 
A abdução do Profeta Elias! 
 
Uma outra passagem bíblica, que aos olhos de nossa civilização atual revela sua possível 
realidade tecnológica, é aquela referente à ascensão do profeta Elias ao céu. Como 
podemos ler no segundo livro dos Reis, o profeta foi levado para o céu no interior de um 
carro de fogo, que provocou uma espécie de redemoinho. Conforme o relato bíblico, 
houve uma testemunha ocular do fato, o profeta Eliseu, que tomou o lugar do próprio Elias 
na condução do povo israelita. Muitos não acreditaram que Elias não estivesse mais na 
Terra, e se lançaram na busca do mesmo, sem, entretanto conseguirem encontrar 
qualquer vestígio do abduzido. 
 
http://www.redepsi.com.br/portal/modules/smartsection/item.php?itemid=516
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ACREDISE SE QUISER ! (4) 
 

 
 
 
SINAIS DIVINOS OU OVNIs ?  
 
Nos anais de Tutmés III, cerca de 1504 a 1450, antes de Cristo, escribas viram no céu 
círculos de fogo que, em seguida, subiram mais alto e dirigiram-se para o sul. 
 
Em 163 AC, em Concius, um homem foi queimado por um raio que veio de um espelho no 
céu. 
 
Em 436 DC, em Bizâncio, após fortes tremores de terra, uma criança sobe ao céu e volta, 
a vista de muitas pessoas. 
 
 
Cruzes no céu foram vistas em diversas épocas:  
 
No ano de 776, os franceses, dentro do castelo de Sigibut, estavam sitiados pelos saxões. 
No entanto, foram salvos quando surgiram sobre a igreja da fortaleza dois escudos 
vermelhos no céu. E assim os saxões fugiram. (Annales Laurissense).  
 
Crônicas do ano 1120, do monge Mateus de Paris, nos fala de uma cruz voadora sobre o 
santo sepulcro. (Hist. Anglorum)  
 
No ano de 1200, também foi vista uma cruz no céu sobre Jerusalém. Em 312 DC, surgiu 
uma cruz no céu quando o imperador Constantino aceitou o Cristianismo, no Império 
Romano. 
 
Em 1528, no cerco de Utrech, foi vista uma cruz de Borgonha, de cor amarela, no céu da 
Holanda.  
Em 1954, uma patrulha de discos voadores sobrevoa Roma, fazendo evoluções e ao final, 
forma uma cruz sobre a basílica de São Pedro, no dia do aniversário da revolução 
Comunista. 
 
Temos milhares de contatos descritos na história universal e a maioria deles foi 
interpretada como sinal divino:  
 
"608 AC - É a segunda vez que me foi dirigida a palavra do senhor a qual dizia: Que vês 
tu? E respondi: Vejo panela a ferver que vem da banda do Aquilão." (Jeremias-1.13)  
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"Levantei de novo os olhos e eis que havia rolo que voava, o qual tinha 200 côvados de 
comprimento e 10 côvados de largura." (Zacarias - Liv. 1 - 5.1.-2.) Seria um charuto?  
 
"Parou, pois, o sol no meio do céu e não se apressou a por-se durante o espaço de um 
dia." (Livro de Josué)  
166 DC - Julius Obsequens, em Prodigiorum Libellus, cita que em Capua o sol brilhou à 
noite. E Tito Livius escreveu que Albae viram-se dois sóis à noite. Em De Divination, 
Cícero fala sobre dois sóis e três luas vistas no céu.  
 
Do livro Aparições, de Erich Von Daniken:  
 
28/12/1933 - A Sra. Van Nieke Van Den Diji, em Onkerzeele, Bélgica, viu um sol verde 
vermelho girando.  
 
15/04/1950 - Em Casalicchio, a Aquivava, na Itália, milhares de espectadores dizem ter 
observado uma nuvem que se abriu e em cujo centro havia uma estrela de brilho opaco e, 
respectivamente, um sol girando e brilhando em todas as cores.  
 
30/10/1950 - Segundo relato expresso do Cardeal Todeschini, por várias vezes o Papa 
Pio XII viu nos jardins do Vaticano o sol girando, semelhante ao milagre do sol de Fátima.  
 
  
 
13/10/1917 - Em Fátima, Portugal, 70.000 pessoas presenciaram o milagre do sol. Estava 
chovendo, quando o sol apareceu através das nuvens. Parecia um disco achatado, com 
um contorno nitidamente definido. Tinha o brilho mutante e, de repente, começou a fazer 
manobras e a rodar com crescente velocidade. Começou a cair e logo aquilo, 
avermelhando-se, manobrou e desapareceu nas nuvens.  
 
Se raciocinarmos, poderemos ver que todos esses avistamentos, tidos como sol, nada 
mais são do que OVNIS. Como o sol poderia deslocar-se, aproximando da Terra? Todo o 
sistema solar seria destruído. E ainda mais em Fátima, como esse astro poderia caber 
entre as nuvens e o solo do nosso planeta se ele tem 1.300.000 vezes o diâmetro da 
Terra. 
 
Em 1463, Catarina de Bolonha, na Itália, viu o Senhor sentado num trono resplandecente. 
E em 214 AC, em Hádria, no Golfo de Veneza, houve um estranho espetáculo. Surgiu um 
homem vestido de branco sobre um altar no céu. (Julius Obsequens e Tito Livius em 
história romana - Liv. 21- Cap. 62)  
Esses avistamentos de altares no céu nada mais eram do que tripulantes vistos em 
OVNIs em vôo, tendo uma parte transparente que permitia ver o interior do mesmo.  
 
Em 1950, um observador da zona rural, contou-nos que viu um objeto pousado emitindo 
intensa luminosidade. Ele tinha a forma de um "chapéu" e, no local onde seria a copa, 
tinha uma cúpula transparente e lá ele viu um ser assentado com as mãos no queixo e os 
cotovelos apoiados nas pernas. E disse-nos que aquilo era uma assombração.  
 
E o que poderiam pensar, aqueles que citamos, há mais de 500 anos?  
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"Em 14, um moribundo contou a seguinte história a São Tomás de Villanueva, Arcebispo 
de Valência:  
 
Eu era judeu, tendo sido rigorosamente educado de acordo com as leis judaicas. 
Estávamos três a passear, quando subitamente, o céu se abriu como uma cortina. 
Ficamos assustadíssimos, pois nenhum de nós havia visto um espetáculo dessa 
natureza. Então, surgiu no ar um cálice de ouro com uma hóstia branca sobre ele. 
(Aparições - Erich Von Daniken). 
 
 
Como são os contatos observados com olhos religiosos! Pois o que o moribundo viu foi 
um OVNI iluminado em determinadas partes, emitindo um facho de luz em cone, para 
baixo. Já ouvimos de moradores rurais, em nossas pesquisas, a expressão: "parecia um 
ostensório", que é um objeto usado na religião apostólica romana.  
 
 
15/12/1631 - Perto de Nápoles, pairando sobre um campo de trigo, a "Rainha dos céus", 
apareceu a vários jesuítas, para anunciar a iminente erupção do Vesúvio. (Aparições - 
Erich von Daniken).  
 
 
04/11/1799 - Em Cumana, Venezuela, houve um terremoto, sendo vistas várias bolas 
vermelhas no céu.  
 
Em 26/09/1954, OVNIs foram vistos, durante um terremoto, pairando no espaço.  
 
E também, em 11/02/1957, em Leicestershire, Inglaterra, OVNIs foram vistos no céu, 
durante terremoto.  
 
Muitas vezes os OVNIs foram vistos antes de algum cataclisma do planeta. Talvez seus 
instrumentos sofisticados tenham detectado o que se sucederia e se mostram como um 
sinal dos céus, já que conhecem nossas crenças. Ou, então, pretendem avisar-nos que 
algo suceder naquele lugar, já que essas visões sempre foram consideradas mau 
presságio. E, especulando, podemos pensar que se aproveitam de sua tecnologia para 
manipularmos e continuar a fazendo-nos encarar suas Aparições como divinas ou 
demoníacas.  
 
 
12/09/1914 - Em La Marne, França, quando estava em curso a grande batalha do Rio 
Marne, muitos soldados alemães distinguiram, no firmamento, uma dama de branco que 
impediu seu avanço. (Aparições - Erich Von Daniken) 
Em 1099 AC, os cruzados, sitiando Jerusalém, viram um cavaleiro agitando o escudo 
brilhante sobre o Monte das Oliveiras, ordenando atacarem novamente. 
 
Em 204 AC, apareceram dois anjos resplandecentes no céu, de aparência pavorosa e 
paralisaram o exército egípcio de Ptolomeu IV, quando ele resolveu matar os judeus. 
 
É interessante destacar que esses avistamentos de OVNIs sempre se fizeram presentes 
em guerras. Será que eles tem até o interesse de interferir em nossa história, mudando o 
curso de uma batalha? 
Mas vejamos os OVNIs e as religiões.....  
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OVNIS E AS RELIGIÕES 
 
Por Deus ser tão complexo, nossa mente ainda não pode compreendê-lo. E assim, a 
humanidade, nessa busca incessante para explicá-lo, buscou em fatos reais, acontecidos 
ao correr dos milênios, uma maneira de entendê-lo.  
 
E dessa maneira tudo que vinha do céu era considerado divino. E, nossos antepassados, 
em contatos com seres de outros planetas, interpretaram isso como aparições de anjos, 
santos e até o próprio Deus.  
 
Estudando as religiões antigas, podemos notar a presença de seres físicos, dotados de 
tecnologia avançadíssima, em contato com a humanidade. E surgiram os falados 
cruzamentos entre seres celestiais e mulheres da terra, fatos descritos em livros sagrados 
e na história universal. 
 
Por Luciana Lemos Bocchetti 
 
A Bíblia Sagrada nos diz: " Entrementes os homens haviam se multiplicado na terra e lhes 
tinham nascido filhas. Os filhos de Deus vendo a beleza das filhas dos homens tomaram 
por esposas aquelas que mais lhe agradaram." (Gênesis) 
 
 
Mais adiante temos: 
 
"E havia naquele tempo gigantes sobre a terra e os houve também depois que os filhos de 
Deus se uniram às filhas dos homens e destas nasceram filhos; são estes os heróis 
famosos desde o tempo antigo." (Gênesis) 
 
Os livros sagrados de Dzyan contam-nos que os primeiros homens na Terra eram filhos 
dos homens celestes ou Pitris e que os "Reis da Luz" ocupavam "tronos Celestes". 
 
O Nihongi, Japão, descreve-nos seres divinos que desceram do céu, em "barcos 
celestiais", e se uniram às filhas dos homens. E também nos falam de uma "ponte 
celestial ou flutuante" entre o céu e a terra. 
 
Zeus, Mercúrio e outros deuses gregos desciam do Olimpo para amarem as lindas 
mulheres da Grécia. 
 
O Bundhasvamin Brihat Katha Shlokasanigraha, um antigo romance do Nepal, narra 
contos de seres divinos descendo do céu e seduzindo as mulheres e guerreando em seus 
"carros voadores". 
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Na Índia, o Rig Veda os conta histórias sobre "seres celestiais" que desciam à Terra para 
amar ou fazer guerra. O mesmo encontramos no Ramaiana, também da Índia, pois nos 
fala de histórias de seres do espaço com mulheres de nosso planeta. 
 
Em muitas civilizações antigas, as virgens eram sempre destinadas aos deuses. Na 
Babilônia, segundo alguns autores, os Zigurats, altas torres, eram reservados aos deuses, 
para seus encontros com as virgens a eles destinadas. Na Grécia antiga, era costume de 
muitas outras mães solteiras dizerem que seus filhos tinham origem divina. Os Súcubos e 
íncubos na idade média apavoravam muitas mulheres e homens com suas seduções. 
Podemos especular dizendo que esses contatos, entre homens de outros planetas e 
mulheres da terra, tinham uma finalidade de melhorar geneticamente as raças por eles 
escolhidas, pois, os cruzamentos entre parentes as degeneravam, atrasando a evolução. 
Por isso é que muitos povos tinham proteção dos deuses, ajudando-os até a lutar contra 
outros. No entanto, é difícil compreendermos tudo isso, porque o que citamos vai de 
encontro a dogmas religiosos de mais de dois mil anos. 
 
Posteriormente, os seres extraterrestres que nos visitavam passaram a uma segunda 
fases de suas missões na Terra. Começaram a dar a humanidade noções de justiça, 
moral e ordem. Mas os homens daquela época não podiam conceber engenhos voadores, 
daí sempre vermos textos antigos a expressão: "O céu se abriu ". Imaginavam que atrás 
do céu, no espaço, estaria a morada de Deus, inacessível ao homem.  
 
Porém, esse podia abrir-se e dar passagem a Ele ou a seus enviados para contatos com 
a humanidade. E os contatos sucediam-se e daí selecionavam um líder e a ele eram 
dadas instruções para transmiti-las a seu povo. E desses contatos entre nave tripulante 
nasceram os anjos, santos e até o próprio "Deus", que era visto como "nuvem", "bola de 
fogo", com fumaça, trovões e relâmpagos. E assim surgiram as religiões... 
 
Hamurabi, na Babilônia, recebeu suas famosas leis de seu Deus Sámas, numa montanha. 
Minos, fundador de Cnossos, recebeu as leis cretenses, também de um Deus, num monte 
sagrado. Em 550 AC, Zoroastro, numa caverna que foi banhada em fogo (luz), teve seu 
contato com Ahura Mazda (Dono da Luz) e fundou o Zoroastrismo. 
 
Em 610 DC, Maomé visionou o anjo de Alá que lhe mostrou uma tabuinha de ouro, em 
montanhas próximas à Meca, daí criando o Islamismo. 
 
Por volta de 1.500 AC, no cume do Himalaia, Manu sobreviveu ao dilúvio e visionou 
Brama. 
 
Em cerca de 1800, nos Estados Unidos, Joseph Smith visionou o anjo Moroni que surgiu 
em seu quarto, envolto numa luminosidade. E depois ele o viu subir num poço de luz 
(elevador?). Posteriormente, em outros contatos, fora lhe indicado um local aonde se 
encontraram as tabuinhas de ouro que lhe deram noções para criar a religião Mórmon. 
 
Fato semelhante aconteceu com o Papa São Gregório, em 589 DC, cognominado o 
Grande, em Roma, quando ele escondeu-se numa caverna e foi descoberto por um 
clarão. E ali ele viu anjos subindo e descendo por um espectro. Na realidade, ele viu uma 
nave com seu sistema de propulsão ligado e seus tripulantes entrando e saindo.  
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Hoje conhecemos vários casos em que a nave, pousada ou próxima ao solo, projetava 
uma "coluna de luz", e os tripulantes foram vistos, entrando nesta coluna e eram 
"sugados" para dentro da nave, ou descendo através dela. Um tipo de elevador? (Nota de 
Aloysio Carvalho)  
 
São especulações, mas não podemos admitir que seres espirituais precisariam de 
veículos que emitissem fogo para suas subidas e descidas do céu. Aviões e helicópteros 
não poderiam ser, já que nas mencionadas datas eles não existiam. 
 
Vejamos o que a Bíblia Sagrada nos mostra: 
 
"Um dia, tendo conduzido seu rebanho para o deserto, chegou ao Monte de Deus, Horeb, 
o Senhor ali apareceu em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, Moisés via a sarça 
arder, sem se consumir." (Êxodo)  
 
Nesse encontro com Deus, Moisés estava diante de uma luz, já que a expressão "sarça 
arder sem se consumir" exclui "fogo". Seria uma nave profusamente iluminada? Mas 
vejamos outros encontros que teve com Deus no Monte Sinai: 
 
"Já chegava o terceiro dia e a manhã estava brilhando; Eis que começou a ouvir um 
estrondo de trovões, e relâmpagos apareceram; Uma nuvem densíssima cobria o monte, 
um soar de trombetas se fazia ouvir com estrépito e o povo que estava nos 
acampamentos experimentou um grande medo. Moisés conduziu-os para fora do 
acampamento ao encontro de Deus, e eles pararam ao pé do monte. Todo o Monte Sinai 
fumegava, porque o Senhor baixara sobre ele no meio de chamas; O fumo subia como se 
fora de uma fornalha e o monte inteiro incutia pavor." (Êxodo)  
 
Experimente ler o texto novamente e trocar a palavra "Senhor" por "nave". É evidente que 
Moisés estava diante do pouso de uma grande nave, ouvindo o barulho de seus motores, 
vendo sua fantástica iluminação e o fogo que saia de seus jatos propulsores, que 
chegavam a incendiar o solo do monte, provocando fumaça. E raciocine, isso aconteceu 
há mais de dois mil anos. Ali, Moisés ficou por 40 dias e 40 noites, sendo instruído para 
guiar o povo hebreu. Recebeu os "Dez Mandamentos", gravados em pedras, e enquanto 
isso o povo não podia aproximar-se do monte, veja: 
 
"Desce e avisa ao povo para que não ouse ultrapassar os limites para ver o senhor, para 
que não morra um grande numero deles."  
 
É claro que aqueles seres tinham medo da multidão, que poderia até danificar a nave. E, 
ademais, não queriam ser percebidos como seres físicos, daí é que somente Moisés 
entrava em contato direto com eles. Vejamos outros textos bíblicos que nos mostram 
naves: 
 
"O Senhor precedia-os para ensinar-lhes o caminho, de um dia, numa coluna de nuvens e 
à noite, numa coluna de fogo, a fim de lhes servir de guia dia e noite." 
 
"O anjo do Senhor que precedia os bandos de Israel levantou-se para chefiar os grupos 
que iam atrás dele; Moveu-se com ele a coluna de nuvens, que estava à frente e seguiu 
atrás do povo, entre o campo egípcio e aquele de Israel, a nuvem era escura em um lado, 
mas do outro iluminava."  
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OVNIs guiando o povo hebreu, durante o dia com suas luzes apagadas e à noite acessas, 
nuvem e coluna de fogo. Daí, por esse motivo, é que a "nuvem era escura em um lado, 
mas do outro iluminava". Especulando, podemos dizer que seria um holofote dirigido para 
a frente. 
 
Ezequiel teve um contato onde ele descreve o seguinte: 
 
"Eis que um vento de tempestade vindo do norte e uma grande e espessa nuvem com 
fulgurações de um fogo todo resplandecente; E ela encerrava uma espécie metal 
brilhante, que estava completamente inflamado. 
 
Tinham também a semelhança de quatro seres vivos e eis qual era o seu aspecto: 
Pareciam-se homens. Cada um possuía quatro faces e quatro asas. As suas pernas, bem 
verticais, tinham cascos de bovinos e cintilavam como bronze polido (...) 
 
E tais eram seus rostos. As suas asas estavam desdobradas, duas unindo-se em cima e 
duas cobrindo-lhes o corpo. Cada um andava em frente; Aonde o espírito lhes ordenava 
que fossem, elas iam; Não se viravam ao caminhar. E quando a estas criaturas vivas, dir-
se-ia serem carvões em brasa ardendo como tochas e isso circulava entre os viventes, 
em fogo deslumbrante, e do fogo saíam clarões. E as criaturas vivas corriam em todos os 
sentidos, qual a faca. 
 
Eu olhava para os viventes e eis, no solo, uma roda junto deles, sobre as suas quatro 
faces. O aspecto das rodas e sua matéria eram como tarxixe e todas as quatro eram 
parecidas; O seu aspecto e a sua estrutura eram como uma roda enganchada numa 
(outra) roda. (...) 
 
Quando as criaturas vivas andavam, as rodas giravam também, ao lado delas, e quando 
as criaturas vivas se elevaram da terra, as rodas elevaram-se também. Para onde o 
espírito as impelia, elas iam, o espírito empurrando-as e as rodas elevando-se com elas; 
E quando se elevavam da terra, as rodas elevavam-se igualmente, porque o espírito de 
cada vivente estava nas rodas. Por sobre a cabeça das criaturas vivas havia como que 
um firmamento semelhante a um cristal cintilante, estendido por cima de suas cabeças. 
 
E sob o firmamento erguiam-se suas asas uma contra a outra e cada qual tinha duas que 
lhe cobriam o corpo. E ouvi as suas asas ressoarem quando andavam, qual o ruído das 
grandes águas, qual o trovão do Todo Poderoso, qual o túmulo de um exército; Quando 
paravam, deixavam pender as asas e ouvia-se um ruído, que partia do firmamento 
estendido por sobre suas cabeças. 
 
Por sobre o firmamento, que estava por cima de suas cabeças via-se como que uma 
pedra de safira, assemelhando-se a um trono; E sobre essa semelhança de trono parecia 
surgir um semblante de homem. No interior e por fora, vi como que metal brilhante, com 
aspecto de fogo, resplandecendo tudo ao redor." 
 
A narração de Ezequiel, de onde extraímos os textos principais, nos mostra que ele teve 
um contato com uma nave. Ele fala claramente nas suas luzes, seu sistema de propulsão, 
cúpula ou grandes janelas transparentes e a tripulação dentro da nave. É claro, isso numa 
linguagem como ele podia conceber naquela época, já que até um simples automóvel 
seria para Ezequiel uma aparição divina, ainda mais um OVNI. Ele também fala do ruído 
dos motores da nave, nas escotilhas da mesma e quando cita asas ele claramente nos 
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mostra que o engenho podia voar. Não há duvida que Ezequiel teve seu contato com um 
engenho oriundo de outros planetas. 
 
São João, no Apocalipse, nos descreve um anjo que tinha olhos como labaredas e outro 
com um rosto como o sol e os pés como colunas de fogo. Muitos outros termos que nos 
levam aos OVNIs são citados na Bíblia, tais como: "tronos de fogo" , "braseiros 
consumidores" e "rios que jorram em montes de fogo". 
 
Os livros de Enoque e Esra, que não figuram na lista de obras canônicas, também nos 
trazem contatos com seres de outros planetas. No livro de Reis, encontramos o seguinte: 
 
"Continuando seu caminho entretidos a conversar, eis que de repente surge um carro de 
fogo, e uns cavalos de fogo, que os separam um do outro. E Elias subiu ao céu num 
turbilhão." 
 
O texto nos dá a entender que Elias subiu ao espaço à bordo de uma nave, "um carro de 
fogo". Com Ezequiel também aconteceu um fato semelhante, vejamos:  
 
"(...) aparência de fogo, resplendor com brilho de âmbar. Aquilo o levantou entre a terra e 
o céu e nas visões de Deus o levou a Jerusalém." 
 
Daniel também teve seu encontro com um OVNI e o descreveu: " (...) Daniel, próximo ao 
rio Tibre, viu o Senhor: Era como berilo, com aparência de relâmpagos, olhos como 
lâmpadas de fogo e seus braços e pés de cor semelhante a cobre polido e som de suas 
palavras como uma multidão." 
 
Os Celtas tinham Balder, filho de Odin, e sua mansão denominada largamente Brilhante. 
Os germânicos, Thor e seu martelo encantado e as Valquírias, cavaleiras mágicas que 
desciam de Asgard (céu). Na Índia o Rig Veda nos fala deDyas-Pitar, Indra com seu carro 
aéreo, com corcéis de crina de ouro e pele brilhante, os Maruts em seus carros dourados 
e Vayu com sua carruagem brilhante puxada por cavalos rubros como o sol. Vishnu, 
Puxam e Surya, juntamente com os Asvins que voavam em carros fulvos brilhantes e 
flutuavam por sobre o oceano, eram outros deuses indianos. 
 
No Ramaiana, temos as aventuras de Rama na busca de Sita, sua esposa, em seu carro 
aéreo e dotado de armas mortíferas. No Mahabarata temos relatos de guerras espaciais 
com armas que só a ficção científica atual nos pode descrever. Os egípcios acreditavam 
que o faraó era um ser divino e Manetho, Sacerdote de On, no Aegyptica, diz que os 
primeiros reis eram deuses. O Shan-hai-ching nos fala de uma raça humana dotada de 
asas, chamadas Miao que por volta de 2.400 AC perdeu a capacidade de voar, depois de 
se desvair com o Senhor do Alto, foi exilada. Seria uma lembrança da expulsão do 
primeiro homem do Paraíso? 
 
Os índios Hopis, dos Estados Unidos, acreditavam que seus ancestrais vieram de outros 
planetas, Os Navajos e Sunis, também dos Estados Unidos, veneravam deuses louros e 
acreditavam em outros mundos no cosmo. O "Thunderbird" (Pássaro Trovejante) é uma 
lenda entre muitas tribos da América do Norte.  
 
Os Noothaus falam da visita de um deus que veio numa "canoa de cobre", e os Pawnees, 
em um ser que brilhava com estranhas radiações. Quetzalcoaltl fez maravilhas no México 
e os Maias os chamavam de Kukulkan, os quichuas da Quatemala, de Gucumatz e no 
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Peru foi conhecido como Viracocha, na Colômbia como Bochica e os Polinésios, de 
Wakee. Os índios Machiguengas do Peru falam no "povo de céu" que veio por uma 
"estrada brilhante". 
 
O Livro dos Mortos, do antigo Egito, nos fala em "legiões no céu", "espíritos da luz" e 
"seres brilhantes". Pandoro escreveu, em 400 AC, sobre os Egregori (guardas-anjos) que 
desceram à Terra no ano cósmico 1.000. Osíris, Isis e Hórus eram representados como 
disco solar, como também eram comuns os barcos solares egípcios. 
 
Na América do Sul existem centenas de lendas que nos falam de seres que desceram do 
céu e viveram entre os índios. No Brasil, temos o Bacororo e Baitagogo, dos índios 
Bororós. Os Kadweus, do Mato Grosso, falavam de Karana. Os Caiuás tinham o Baira, 
porém o Guaricana era um ser sagrado que vinham curar os enfermos. Jupari foi um dos 
deuses indígenas brasileiro mais cultuados. Mas, quando o homem branco chegou, para 
catequizá-los, transformaram-no em um "espírito do mal". Os índios diziam que Jupari era 
filho de Ceuci, nome que davam as Plêiades.  
 
Sumé também foi outro deus civilizador das tribos brasileiras e diziam que sua morada 
sagrada era Itaoaoca. O Dr. João Américo Peret colheu entre os índios a lenda de 
Bebgororoti, Era um ser que vestia o Bo (traje) e levava à mão a Kob (arma). Viveu entre 
os índios e quando foi embora, na serra de Punkato-Ti, ouviu-se um grande estrondo e 
Bebgororoti desapareceu nos ares, envolto em fumaça, chama e trovão. E o mais 
interessante é que quando os índios relembram Bebgororoti, fazem uma roupa que se 
assemelha a dos astronautas atuais em suas festividades. 
 
Além da presença marcante de deuses físicos em toda a história da humanidade, os 
OVNIs também foram denominados de aves, répteis e animais voadores, principalmente 
pelos indígenas. Tivemos Boitat , Mbai-Tat (cousa de fogo), Mboi-Guaçú (cobra grande), 
Nhandutat (passaro de fogo - "Thunderbird"), Carbúnculo (lagarto de fogo), etc... tudo isso 
no folclore brasileiro. Já os civilizadores os situaram no campo sobrenatural e criaram 
Mãe do Ouro, fantasmas, luzes fantasmas, Fogo Corredor, Curacanga, Mulher de branco, 
Alamoa, João Galáfuz e dezenas de outros mitos, por todo o território brasileiro. No início 
do século, criou-se uma denominação interessante para os OVNIs, a do Carro Fantasma. 
Um veículo que assombrou muita gente nas estradas intermunicipais. 
 
Na história universal, encontramos milhares de relatos que nos falam sobre os OVNIs no 
correr dos milênios. No entanto, apesar de se fazerem presentes na história de todos, 
muitos não crêem na sua existência.  
 
http://www.misteriosantigos.com/ufologia.htm
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ACREDITE SE QUISER ! (5) 
 

 
 
JESUS FOI ALIENÍGENA??? 
por Reinaldo Mariano de Brito   
 
Em 18 de junho de 2003, assistindo ao programa Jô Soares Onze e Meia, o país inteiro 
ficou perplexo diante da figura de um religioso capaz de fazer impressionantes revelações 
sobre discos voadores, seres extraterrestres e sua relação com as escrituras.  
 
Era dom Fernando Antonio Sampaio Pugliese, bispo da Igreja Católica Apostólica 
Brasileira, que atua em Maceió (AL). Jô Soares, experiente condutor de entrevistas com 
personalidades das mais diversas áreas, foi um dos que mais se espantou com as 
afirmações de dom Pugliese.  
 
Raras vezes na história brasileira um bispo causou tanta polêmica. E na tevê! Dom 
Pugliese estava discorrendo sobre suas interpretações bíblicas quando o Jô Soares 
mandou buscar uma Bíblia traduzida para o português e, narrando-a para o convidado, 
perguntou-lhe sobre o episódio em que Ezequiel descreve sua visão de algo que se 
supõe ser uma nave extraterrestre.  
 
O bispo não teve dúvidas: não só confirmou que o que o apóstolo viu foi mesmo um disco 
voador, como também afirmou que há uma ligação profunda entre os textos bíblicos e a 
intervenção de alienígenas na Terra.  
 
Dom Pugliese não é um religioso qualquer. Estudou filosofia e teologia na Pontífice 
Universidade Gregoriana Romana, que é considerada a mais brilhante instituição de 
ensino teológico da Itália. 
 
Estudou também nos ateneus de Paris, Lindsbruk e Munique, conheceu e foi pupilo do 
francês Gabriel Marcel, um dos maiores existencialistas do pós-guerra.  
 
O religioso conhece também hebraico, o que é muito importante quando se busca 
compreender a interação do Fenômeno UFO na história da humanidade e, 
principalmente, sua influência nos destinos da civilização moderna. 
 
Logo após o programa Jô Soares Onze e Meia, a EQUIPE UFO, que também foi tomada 
de surpresa e não conhecia as atividades de dom Pugliese, mobilizou-se para encontrá-lo 
e solicitar uma entrevista ao religioso.  
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Nossos consultores Roberto Affonso Beck, que reside em João Pessoa (PB), e Fernando 
Aragão Ramalho, de Brasília (DF), imediatamente contataram dom Pugliese e foram 
muito bem recebidos. 
 
O religioso não apenas confirmou tudo o que havia dito ao Jô, como se aprofundou ainda 
mais em suas afirmações, e ainda mostrou-se excepcionalmente bem informado sobre 
Ufologia. Mais que isso, ele é um leitor assíduo da REVISTA UFO. Eis a entrevista que 
Beck e Aragão fizeram como nosso ilustre bispo. 
 
UFO – Dom Pugliese, o senhor pode nos falar de sua formação educacional e vocação 
religiosa?  
 
Dom Pugliese – Tive formação católica romana, fui seminarista em Maceió e acadêmico 
de filosofia na Universidade Gregoriana de Roma. Fiz teologia em Munique e no Instituto 
Católico de Paris. Mas deixei a vida eclesiástica antes de me ordenar sacerdote, 
ingressando no magistério universitário. Então contraí matrimônio e fui pai de três filhos, 
hoje já adultos. Ingressei na Igreja Católica Apostólica Brasileira, fui ordenado sacerdote 
e, posteriormente, sagrado bispo. Isso aconteceu alguns anos mais tarde, quando já era 
professor universitário, estava casado e era pai de família. 
 
UFO – Desde quando o senhor vem se interessando por Ufologia?  
 
Dom Pugliese – Desde quando li uma entrevista sobre o avistamento de uma nave 
espacial, publicada na revista O Cruzeiro, mais ou menos em 1957. O caso, ocorrido nas 
imediações da Ilha da Trindade, foi detalhadamente descrito e ilustrado com ótimas 
fotografias, tiradas de bordo de um navio da Marinha brasileira, por um repórter que se 
encontrava em missão jornalística naquela embarcação.  
 
UFO – O senhor já viu um disco voador?  
 
Dom Pugliese – Já tive incontáveis avistamentos. Entretanto, o mais notável foi no dia 22 
de dezembro de 1984, mais ou menos às 22h40, quando rezava o rosário como de 
costume, em uma passarela do quintal de minha casa. O objeto surgiu por trás de um 
frondoso abacateiro. Era uma bela nave espacial, com cúpula profusamente iluminada e 
de cor alaranjada. Seu diâmetro era de aproximadamente 20 m. Ao se levantar, 
vagarosamente, o UFO apagou a luz e desapareceu em vertiginosa velocidade. Meu 
sangue gelou nas veias e fiquei praticamente paralisado por alguns momentos. Eu me 
encontrava a uns 30 m de distância do objeto.  
 
UFO – O senhor é um bispo católico. Sua igreja aceita abertamente a vida inteligente em 
outros planetas?  
 
Dom Pugliese – A Igreja Católica Apostólica Brasileira deixa o tema completamente livre 
para quem quiser opinar. Ela é de estrutura essencialmente liberal e praticante do lema 
liberdade, igualdade e fraternidade. Minha igreja admira os cidadãos “livres e de bons 
costumes”.  
 
UFO – Na Bíblia existem citações referentes à vida inteligente noutros pontos do universo, 
além da Terra. Como o senhor vê essas passagens?  
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Dom Pugliese – Nos chamados livros canônicos, bem como nos apócrifos, não 
encontramos citações stricto sensu [Exatas] sobre isso. Entretanto, há inúmeras menções 
que praticamente nos impelem no sentido da aceitação, por dedução lógica, da existência 
de vida inteligente em outras partes do Cosmos. 
 
UFO – O senhor já teve algum contato pessoal, de qualquer forma, com seres 
alienígenas? 
 
Dom Pugliese – Nunca tive oportunidade de ver seres extraterrestres entrando ou saindo 
de naves siderais. Mas já tive visões de entidades angelicais e creio que parte da 
chamada “hierarquia angélica”, ao menos nos graus inferiores das ditas nove castas, 
citadas pelo apóstolo Paulo e repetidas pelo grande bispo Dionísio Pseudoareopagita, de 
Paris, é formada de extraterrestres como anjos e arcanjos. As categorias mais elevadas, 
como querubins e serafins, provavelmente são de natureza mais sutil.  
 
UFO – O senhor disse que acredita ter em um de seus pés alguma espécie de “chip” ou 
implante. Quando notou a presença desse objeto e de que forma?  
 
Dom Pugliese – São duas pequenas bolinhas no pé esquerdo. Ao sentir uma forte e 
incômoda dor nele, tirei uma radiografia e, além de um incipiente esporão calcâneo, meu 
médico constatou algo estranho. O laudo anexo à radiografia, de 13 de julho de 2000, 
descreve uma “imagem filiforme de densidade cálcica, que pode ser compatível com 
corpo estranho”.  
 
UFO – Falando um pouco da Bíblia, por favor descreva-nos qual é o método que usa para 
estudá-la.  
 
Dom Pugliese – Com relação aos estudos bíblicos temos dois métodos bem distintos. O 
primeiro é usado normalmente pelas faculdades teológicas ou pelos institutos bíblicos 
espalhados pelo mundo. Trata-se da chamada Exegese ou Hermenêutica Bíblica. Ele 
consiste na análise comparativa dos textos e contextos doutrinários, lingüísticos, culturais 
e históricos contidos nas sagradas escrituras. Já o segundo é o método criptológico, 
através do qual se aplicam alguns códigos específicos, tais como o cabalístico, o Atbash, 
o método das seqüências alfabéticas ou das seqüências lineares. Este eu mesmo aplico, 
a fim de detectar mensagens ocultas no texto original hebraico, conhecido como 
massorético. O método das seqüências lineares proporcionais, entrecruzadas e repetidas, 
é outro sistema, desenvolvido por mim no decorrer de alguns anos.  
 
UFO – Há diversas provas fósseis, documentais e artísticas de povos primitivos que nos 
levam a concluir sobre a presença entre nós, desde o início dos tempos, de seres 
extraterrestres e tecnologicamente superiores aos humanos. Em seus estudos sobre as 
codificações contidos no Velho Testamento, o senhor chegou a alguma conclusão 
semelhante? 
 
Dom Pugliese – Inegavelmente, devemos a Erich von Däniken a coragem e mesmo a 
ousadia de romper a barreira do medo levantada e imposta sobretudo por entidades 
religiosas, com relação a civilizações extraterrestres e naves siderais.  
 
Lembremo-nos que Giordano Bruno, frade da Ordem Dominicana, foi queimado vivo pela 
inquisição romana por manifestar, no ano de 1600, idéias semelhantes. Sobre a 
existência de civilizações extraterrestres, além das fortíssimas insinuações nos textos 
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correntes ou normais do Antigo Testamento, tenho encontrado claras referências em 
mensagens cifradas, notadamente no capítulo 60 do profeta Isaías, com especificações 
sobre uma próxima manifestação de seres extraterrestres de forma agigantada. 
 
O mesmo se dá no texto do profeta Daniel, capítulo 12, na parte conhecida como 
Apocalipse de Daniel. Na Torah ou no Pentateuco, através de um processo cabalístico de 
caráter numerológico chamado guematria, encontramos menção a um grupo de 318 
entidades extraterrestres. Está em Gênesis, capítulos 14 e 15, oculta e cifrada sob o 
nome de Eliezer.  
 
No livro do Êxodo, capítulo 14, precisamente nos versículos 19 a 21, levantamos os 
nomes dos 70 anjos – seguramente extraterrestres – que desceram a Terra a fim de 
efetuar a partição ou divisão dos povos e lhes ensinar os 70 troncos lingüísticos que 
deram origem aos principais idiomas naturais do nosso planeta.  
 
Para compreender isso é necessário se aplicar ao texto uma variação do método de 
decodificação Atbash, de difícil explicação. Essas entidades vieram ao nosso mundo sob 
o comando do grande e admirável arcanjo Miguel, chamado pelo profeta Daniel de 
príncipe ou comandante da Milícia Celeste. Ele é citado também em Apocalipse, capítulo 
12, e no texto grego do Novo Testamento como “o vencedor da batalha contra o dragão”. 
 
http://br.geocities.com/reisol777/ArtigosSOL777/jesusfoimesmoalienigena.htm
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AS VERDADES BÍBLICAS SOBRE OS OVNIS  
   
 Este é um assunto que atualmente tem chamado a atenção, não só das personalidades e 
comunidades científicas, mas também dos escolhidos de Deus ( Povo de Deus ), assim 
como daqueles que concluímos serem "leigos" no assunto. E, lendo alguns livros e relatos 
sobre o assunto, sinto-me na obrigação de fazer conhecida por todos o que considero 
serem as verdades bíblicas sobre OVNIs.  
 
Vivemos em um mundo conturbado por problemas sociais que a cada dia dilatam mais 
ainda as idéias sobre as possibilidades e teorias sobre muitas coisas envolvendo o 
ocultismo, entre elas a ufologia. Eu apenas quero dar motivos (nos quais eu creio e afirmo 
com toda convicção da sua verdade) para que creiamos que os nossos visitantes não são 
bem aquilo que pensamos!  
 
Um texto bíblico que chama a atenção sobre o assunto está em Lucas 21.11 que diz 
assim:  
"Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. 
Acontecerão coisas terríveis, e grandes sinais serão vistos no céu".  
 
Jesus Cristo, nos adverte contra o que haveria de acontecer no considerado pelos 
cristãos de todo o mundo como o final dos tempos. Apenas uma profecia apocalíptica 
para que nos preparássemos. Essas coisas realmente tem acontecido, só que muitas 
pessoas não tem procurado a verdade sobre tudo, porém existe algo mais, existe uma 
trama maligna diante dessas aparições e fenômenos anormais, que procura profanar o 
evangelho de Jesus Cristo. A finalidade principal, creio eu, é acabar com dogmas e 
doutrinas do cristianismo e consequentemente pregar as doutrinas do ocultismo, 
espiritismo e, finalizando, erguer a Nova Era e suas mentiras.  
 
Quanto a isso, o apóstolo Paulo também nos adverte na carta aos Gálatas 1. 8:  
 
"Mas, se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um 
evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado!".  
 
Paulo expressa sua preocupação neste texto sobre o cuidado com as contradições que 
esses "visitantes" afirmam quanto ao evangelho. Ele adverte ao povo, quanto a astúcia do 
maligno em usar pessoas e até mesmo criaturas "celestiais" para profanar e desmoralizar 
a Palavra de Deus. O termo "anjo do céu" refere-se aos anjos decaídos do céu, os quais 
foram a favor de Lúcifer e seus ideais. Faz-se então necessário esclarecer o que se refere 
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a celestial. Biblicamente, existem três dimensões do chamado céu. Um é o que nós 
enxergamos, onde só existe mesmo o que é visível. O Segundo Céu são as chamadas 
Regiões Celestiais, onde acontecem as constantes batalhas espirituais entre os anjos de 
Deus e os do Diabo. O Terceiro céu é onde conhecemos como o Céu de Deus, onde 
habita o Deus Supremo e seus anjos.  
 
Dr. Walter Martin, considerado a autoridade máxima em seitas e ocultismo declara:  
"O segredo é a teologia deles. Dizem todos a mesma coisa e tudo é uma deturpação da 
Bíblia. Isso me faz acreditar que o que a Bíblia disse que ocorreria está acontecendo. 
Estamos tratando com uma outra dimensão da realidade que a Bíblia menciona 
freqüentemente. Ela é chamada de ‘domínio das potestades do ar’. Em outras palavras, 
trata-se de uma manifestação sobrenatural que o cristianismo, o islamismo e o judaísmo 
chamariam de demoníaca. Não penso que exista um demônio por trás de cada arbusto ou 
árvore. Estou apenas dizendo: o que poderíamos esperar no fim dos tempos em nossa 
cultura avançada? Esperaríamos uma manifestação que se ajustasse às estruturas da 
nossa era. Que melhor maneira de atrair-nos do que com visitantes intergalácticos? ... 
Temos obsessão por eles!".  
 
Elaine Morganelli, uma das participantes da reunião de Whitley Strieber (autor de vários 
best sellers sobre o assunto, como Communion e Transformation. Strieber possuía ainda 
antecedentes fortes no ocultismo (Zen, cartas de tarô, estados alterados de consciência, 
Gurdjieff e Ouspenjsky) e além dos livros sobre OVNIs, escreveu ainda vários livros 
ocultistas, como Black Magic, Night Church, The Hunger... ), conclui o que acontecera; 
uma resposta amedrontadora, mas real: "O que me chamou a atenção foi quando ele 
(Strieber) se referiu ao Senhor e seus anjos como ‘Nazistas do Ar’. Quando ele fez esse 
comentário, pensei: ‘É isso! Estou fora’" .  
 
Paulo preocupava-se com esse tipo de artimanha do maligno para nossa época. Paulo 
estava completamente certo!  
 
Strieber, na condição de adepto das filosofias ocultistas, tem importantes definições dos 
nossos ‘amigos’ do espaço. Em um dos trechos de seus livros, Whitley relata uma 
curiosidade sobre a sua relação com OVNIs, reparem uma certa "conscidência" com o 
ocultismo:  
 
"Fiquei completamente amedrontado. O medo era tão grande que pareceu fazer com que 
toda a minha personalidade se evaporasse... ‘Whitley’ deixou de existir. O que ficou foi um 
corpo e uma sensação extrema de medo, tão grande que me envolveu como uma cortina 
pesada e sufocante, transformando a paralisia numa condição semelhante à morte... eu 
morri, e um animal selvagem apareceu em meu lugar.  
 
Em outros pontos retrata fatos importantíssimos ao descrever um dos alienígenas:  
"Parecia quase um demônio, com um rosto estreito e escuro, olhos puxados. Falou 
comigo numa voz aguda e guinchante".  
 
Strieber comenta seus pensamentos: "Fiquei pensando que talvez estivesse nas garras 
de demônios, ... é claro que eram demônios!", e fala ainda sobre agonias íntimas 
(seqüelas e traumas dos seqüestros).  
 
Se cremos que a Bíblia é completa e indivisível, se cremos que existe um Deus lá no céu 
que escreveu a sua Palavra Divina através de homens comprometidos com Ele, não 
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podemos deixar de atentar para o fato de Ovnis serem entidades demoníacas, que estão 
cumprindo as profecias apocalípticas.  
  
http://www.cacp.org.br/movimentos/artigo.aspx?lng=PT-
BR&article=1&menu=12&submenu=1
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‘Cientistas não acreditam em ETs’ 
   
 Cada vez que um ser humano contempla uma noite de céu estrelado, a primeira questão 
que lhe vem à cabeça diz respeito à existência de ETs e civilizações em outros planetas. 
Se há tantas galáxias no universo, por que só nós estaríamos aqui? Nos últimos anos, a 
curiosidade sobre o tema tornou-se quase obsessiva. O paleontólogo Peter Ward e o 
astrônomo Donald Brownlee, ambos da Universidade de Washington, acabam de jogar 
uma ducha de água fria no debate. Eles são os autores do livro Rare Earth – Why 
Complex Life Is Uncommon in the Universe (Terra Rara – Por que a Forma Complexa de 
Vida é Incomum no Universo), que alcançou o oitavo lugar entre os mais vendidos nos 
Estados Unidos. Com base nas descobertas científicas recentes, Ward e Brownlee 
sustentam que a hipótese de vida inteligente fora da Terra é quase nula. "Somos produto 
de um lance de sorte, uma combinação única de fatores que não se repetem em nenhum 
outro lugar do universo conhecido", diz Ward. Ele explicou por que nesta entrevista a 
VEJA.  
 
Veja – Por que o senhor é tão pessimista em relação à existência de vida fora da Terra?  
 
Ward – Primeiro é preciso esclarecer sobre que tipo de vida estamos falando. Se você 
estiver pensando em micróbios ou bactérias, há toda a probabilidade de que possamos 
encontrá-los fora da Terra, mesmo em nosso sistema solar. Acredito que existam 
microrganismos no subsolo de Marte ou embaixo da camada de gelo de Europa, uma das 
luas de Júpiter. Vida inteligente, porém, é outra história, muito mais complicada. Para 
chegar até ela, é preciso que os micróbios evoluam para formas de vida animal e depois 
desenvolvam inteligência. Tudo isso leva milhões e milhões de anos. A maior parte dos 
sistemas planetários hoje conhecidos não teve tempo para que isso acontecesse. Outro 
problema é que a manutenção de formas de vida mais complexas que uma lesma exige 
que um planeta atenda a uma série longa de requisitos, todos muito raros fora do sistema 
solar.  
 
 
Veja – O astrônomo Carl Sagan, que tinha opinião contrária a sua, dizia que o fato de 
haver bilhões e bilhões de galáxias tornava muito provável a existência de vida inteligente 
em outros planetas. O senhor não leva esse dado em conta?  
 
Ward – Não é só uma questão de probabilidade estatística. Para começar, são 
pouquíssimas as galáxias que podem hospedar formas superiores de vida. Tome como 
exemplo as de forma irregular. Elas surgem quando duas galáxias colidem. O resultado 
dessa colisão é um ambiente infernal. Seria impensável a existência de qualquer forma de 
vida num lugar desses. As galáxias elípticas também não servem, porque ali as estrelas 
são pobres em metais e substâncias químicas essenciais para a vida. Pequenas galáxias 
devem ser igualmente descartadas porque o interior delas é muito instável. Por fim, 
podemos esquecer as galáxias muito distantes, que são novas demais, ainda não tiveram 
tempo para formar planetas sólidos, como a Terra e Marte, e cuja composição química 
não favorece em nada a existência de vida. Então, sobra pouca coisa: apenas as galáxias 
em espiral, como a nossa Via Láctea.  
 
 
Veja – Mesmo assim, há bilhões e bilhões de estrelas nas galáxias espirais.  
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Ward – Mas nem todas poderiam abrigar vida. O núcleo das galáxias é congestionado 
demais. A altíssima freqüência de explosões e colisões de estrelas faz dessas regiões um 
ambiente estéril do ponto de vista biológico. Se você pegar o lado oposto, mais próximo 
das bordas de uma galáxia, também não funciona. Nessas áreas, é muito baixa a 
concentração de elementos pesados, como carbono, ferro e sódio, todos fundamentais 
para a formação de planetas sólidos e para iniciar a fusão que aquece o interior desses 
planetas. Nossa galáxia tem um diâmetro aproximado de 85.000 anos-luz. O Sol está a 
cerca de 25.000 anos-luz do núcleo, na zona intermediária de um dos braços da Via 
Láctea. É uma combinação única, extremamente favorável à existência de formas de vida 
como a nossa. Tivemos muita sorte.  
 
 
Veja – Por que essa combinação é única?  
 
Ward – Para sustentar vida, um planeta não pode orbitar qualquer estrela. Muitas pessoas 
acreditam que o Sol é uma estrela comum. Isso está errado. Cerca de 95% de todas as 
estrelas têm massa menor que a do Sol. As mais numerosas em nossa galáxia têm 
apenas 10% da massa solar. São todas más candidatas a hospedar vida evoluída porque 
emitem pouca energia. Para conseguir calor suficiente, um planeta precisaria estar tão 
perto dessa estrela que entraria no que chamamos de rotação sincrônica. Um lado do 
planeta estaria sempre de frente para a estrela. A temperatura no lado escuro seria tão 
baixa que toda a atmosfera congelaria, impedindo a formação de vida animal.  
 
 
Veja – E se a estrela for maior do que o Sol?  
 
Ward – Também não serve. Nosso Sol tem o tamanho exato para ficar praticamente 
estável durante 10 bilhões de anos, tempo suficiente para a evolução de formas 
complexas de vida. Se a massa do Sol fosse apenas 50% maior, ele queimaria toda sua 
energia em apenas 2 bilhões de anos. No estágio final, antes de virar um gigante 
vermelho, seu brilho e calor aumentariam 1 milhão de vezes, incinerando os planetas 
mais próximos, inclusive a Terra.  
 
 
Veja – Digamos que, garimpando muito bem, sobrem ainda cinco ou seis estrelas do 
tamanho do Sol. Apenas isso já não bastaria para derrubar sua teoria?  
 
Ward – Ainda não. Há uma infinidade de outros fatores que contribuem para a existência 
de uma forma superior de vida como a nossa. É preciso que o planeta não esteja sob 
bombardeio freqüente de cometas e meteoros. Isso só não acontece na Terra porque os 
planetas vizinhos lhe servem de escudo. O enorme campo gravitacional de Júpiter atrai 
boa parte da sujeira espacial que poderia destruir a Terra. Resolvido esse problema, a 
órbita do planeta candidato a abrigar vida precisa estar na distância correta em relação à 
estrela, de modo a manter água em estado líquido. A maior parte dos planetas está muito 
longe ou perto demais. Aqueles com pouca água não podem ter formas avançadas de 
vida. Os inteiramente cobertos por oceanos profundos também não são ideais.  
 
 
Veja – Por que a água é tão essencial?  
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Ward – O fato de haver águas rasas na Terra pode ter sido vital, em um certo momento 
de sua história, para o processo químico que formou grandes quantidades de calcário e 
retirou gás carbônico da atmosfera. Se isso não tivesse acontecido, a atmosfera de nosso 
planeta teria concentrações muito elevadas de gás carbônico. Como resultado, a 
temperatura seria excessivamente alta, acima de 100 graus Celsius. Num ambiente 
assim, os oceanos evaporariam e a vida na Terra terminaria de maneira catastrófica. 
Nosso planeta levou cerca de 2 bilhões de anos para formar oxigênio em quantidade 
suficiente para permitir a sobrevivência de animais. Além disso, a superfície passou por 
um longo período de estabilidade, que permitiu a existência contínua de água. A Terra só 
conseguiu desenvolver um ecossistema tão rico porque vem mantendo seus oceanos por 
mais de 4 bilhões de anos. E sempre em grau de acidez e salinidade que permite a 
formação de proteínas, a estrutura básica dos seres vivos.  
 
 
Veja – Então, tudo se resume a uma questão de sorte?  
 
Ward – Sorte é, sem dúvida, uma razão para existirmos, mas há outros fatores. Veja o 
papel desempenhado pela Lua nessa história. Ela mantém um perfeito jogo de forças 
gravitacionais com a Terra e evita que nosso planeta oscile demasiadamente enquanto 
gira em torno do próprio eixo. Se não fosse pelo efeito estabilizador da Lua, não 
estaríamos aqui. Isso é muito raro. Em nosso sistema solar, só Terra e Plutão têm um 
satélite natural de bom tamanho. A diferença é que Plutão é um freezer perdido na 
escuridão, onde provavelmente a vida nunca florescerá.  
 
 
Veja – E quanto às outras formas de vida, mais elementares, é possível haver seres não 
inteligentes em outros planetas?  
 
Ward – A respeito disso eu tenho poucas dúvidas. A forma mais antiga e abundante de 
vida na Terra é a microscópica. Ela surgiu há cerca de 4 bilhões de anos, tão logo o 
planeta resfriou e começou a apresentar as condições mínimas para a existência de vida. 
O fato de as primeiras bactérias terem aparecido aqui tão cedo sugere que não é difícil 
que elas brotem em qualquer outro lugar com a mesma facilidade.  
 
 
Veja – Quais são as possibilidades de encontrarmos vida microscópica em Marte?  
 
Ward – Muito boas. Há 4 bilhões de anos, as condições em Marte eram bem mais 
favoráveis à vida do que são hoje. O planeta vizinho era mais quente, tinha uma 
atmosfera e até mesmo água na superfície. E, uma vez que formas microscópicas de vida 
se formam, é difícil que desapareçam. Uma das grandes descobertas recentes é que os 
micróbios podem ser encontrados em camadas profundas do solo, até a 1 quilômetro 
abaixo da superfície. Eles conseguem viver em material rochoso, a altíssimas 
temperaturas, e não precisam de muita energia. Por isso, o melhor lugar para procurar 
vida em Marte é no subsolo. Como a temperatura lá é mais alta do que na superfície, 
provavelmente há uma boa quantidade de água aprisionada no interior das rochas, 
inclusive em estado líquido. O Pólo Sul marciano tem um bom volume de água, embora 
em quantidade bem menor do que na Terra, é claro.  
 
 
Veja – E em Europa, a lua gelada de Júpiter, é possível haver vida lá?  
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Ward – Europa tem uma superfície coberta por uma camada de gelo. Há evidência de 
que, no fundo dessa crosta gelada, exista um oceano, com água em estado líquido. Lá 
também há boas chances de se encontrar microrganismos extraterrestres. Mas é 
praticamente impossível existir alguma forma mais evoluída de vida. Como a superfície é 
inteiramente coberta de gelo, não há como a luz chegar ao oceano líquido embaixo. O 
brilho do Sol nas imediações de Júpiter já é muito pálido. A única fonte de calor seria a 
atividade vulcânica no interior da própria lua.  
 
 
Veja – Ao mostrar-se tão cético em relação à vida fora da Terra, o senhor não está 
subestimando a capacidade dos seres vivos de se adaptar a condições hostis?  
 
Ward – Até hoje não se descobriu um modelo tão eficiente para gerar e sustentar a vida 
quanto o DNA, código genético que compõe a base de todos os seres vivos na Terra. 
Nem a ficção científica conseguiu imaginar uma estrutura molecular tão maravilhosa para 
metabolizar energia, se reproduzir e evoluir. É preciso levar em conta também a 
anatomia. Veja o ET do cineasta Steven Spielberg. Biologicamente, a criatura que ele 
inventou não faz nenhum sentido. Era um bichinho muito fofo, sem dúvida. Mas um ser 
com uma cabeça tão grande e um pescoço tão fino para sustentá-la não poderia 
sobreviver. Os ficcionistas dariam péssimos cientistas.  
 
 
Veja – O que lhe vem à cabeça quando contempla um belo céu estrelado? 
 
Ward – Eu sempre me pergunto se há alguém lá fora. Diante de um céu estrelado, é fácil 
entender por que tantas pessoas acreditam em ETs e discos voadores. Como cientista, 
porém, eu tenho de lidar com fatos e dados concretos. E todos eles até agora nos dizem 
que provavelmente estamos sós no universo.  
 
 
Veja – Nos Estados Unidos, cientistas sérios e renomados, ligados ao Programa de 
Busca de Inteligência Extraterrestre, Seti, tentam escutar sinais de rádio emitidos por 
seres extraterrestres. É dinheiro jogado fora?  
 
Ward – A principal característica de nossa espécie é ser otimista e explorar o 
desconhecido. Da mesma forma como nos dedicamos à arte e à literatura, precisamos 
persistir em pesquisas arriscadas, de futuro incerto. Mas é preciso definir certas 
prioridades. A biodiversidade da Terra nunca correu risco tão grande como hoje. Antes de 
gastar muito dinheiro procurando ETs, deveríamos investir prioritariamente para manter 
as espécies de nosso planeta. O governo americano está gastando mais de 60 milhões 
de dólares no Seti, além dos 100 milhões de dólares investidos pela iniciativa privada. 
Esse dinheiro poderia ser mais bem aplicado em projetos que ajudem a proteger as 
florestas tropicais e os ecossistemas ameaçados.  
 
 
Veja – Como o senhor reagiria se, amanhã ou depois, o projeto Seti realmente captasse 
sinais de vida inteligente fora da Terra?  
 
Ward – Antes de tudo, eu teria de pedir desculpas ao pessoal do projeto. Além disso, 
acho que nossa espécie seria profundamente transformada. Poucas questões filosóficas 
são tão instigantes e têm implicações tão profundas quanto aquela relacionada ao nosso 
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papel no universo. Se estamos sós, é surpreendente. Se tivermos companhia lá fora, é 
mais chocante ainda.   
 
http://www.cacp.org.br/movimentos/artigo.aspx?lng=PT-
BR&article=838&menu=12&submenu=1
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            DEUS E OS EXTRATERRESTRES  
   
 O professor Dr. Werner Gitt, diretor do "Instituto Nacional de Tecnologia Física" na 
Alemanha, escreveu o seguinte acerca do assunto: 
 
Estamos sozinhos, ou existe vida em outros lugares do Universo? Os relatórios acerca de 
discos voadores e de encontros com extraterrestres, que há décadas já produziam 
inúmeras especulações, e que nos últimos tempos aumentaram em número, receberam 
combustível de uma ala séria: no início de agosto de 1996, pesquisadores da NASA 
anunciaram ter descoberto formas rudimentares de vida em um meteorito que 
supostamente procedia de Marte. Estas ligas orgânicas também poderiam ser bolinhas de 
lama petrificada, ressaltam. Uma prova de "vida", na verdade, não existia! Mas de 
qualquer forma a pedra de quase dois quilos, achada na Antártida, reaqueceu a febre 
marciana mundial: nos próximos anos, americanos, europeus, japoneses e russos 
planejam cerca de 20 projetos e pretendem enviar sondas até o planeta vizinho Marte, 
distante 78 milhões de quilômetros. 
 
De modo geral, percebe-se que a crença em inteligência extraterrestre, que já tinha 
características quase religiosas, alcança uma nova dimensão. 
 
A onda dos OVNIs vai aumentando 
 
Se bem que após algum tempo as especulações sobre a "pedra de Marte" mostraram não 
ter fundamento, o entusiasmo pela busca de vida extraterrena prossegue. Existem 
diversas causas para o enorme "boom" dos relatos de aparições de OVNIs (Objetos 
Voadores Não Identificados). O professor de psiquiatria da Universidade de Harvard, John 
E. Mack, chamou a atenção do mundo inteiro com sua coletânea de casos intitulada 
"Raptado por Extraterrestres". Há algum tempo, o cineasta britânico Ray Stilli trouxe a 
público um filme supostamente rodado em 1947 e mantido em sigilo desde então, 
mostrando a autópsia de um suposto extraterrestre. Ele teria caído com seu disco voador 
no Novo México em 1947, próximo à base aérea de Roswell. Na Brasil, o "Fantástico" 
mostrou partes do filme. Em outubro de 1995, no Congresso Mundial de OVNIs, em 
Düsseldorf (Alemanha), as imagens pouco nítidas foram uma das principais atrações. (...) 
Segundo uma pesquisa de opinião efetuada pelo Instituto Allensbach, na Alemanha 17% 
da população crê que existam OVNIs, 40% contam com vida em outros planetas e 31% 
crêem que estes seres sejam inteligentes. 
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Como os cristãos deveriam classificar os OVNIs? Que significado tem a existência de 
extraterrestres no espaço? 
 
I. O que a ciência diz a respeito? 
 
1. Nunca houve um contato com "extraterrestres" 
 
No ano de 1900, a Academia Francesa de Ciências anunciou um prêmio de 100.000 
Francos para quem fosse o primeiro a estabelecer contato com um mundo desconhecido. 
Marte foi excluído, pois naquela época havia certeza da existência de moradores no 
planeta vizinho. Mas nesse meio tempo sabe-se com certeza: nem nesse nem em outro 
planeta existe qualquer sinal de "pequenos homenzinhos verdes" ou de qualquer outro ser 
inteligente. 
 
Mesmo que até agora não exista a menor prova científica da existência de vida 
extraterrena, muitos astrônomos – sob o impacto da quantidade enorme de estrelas – 
acham que a vida, como ela é concebida na terra, também teria de haver surgido em 
outros lugares. Os cientistas americanos do SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence = 
Busca de Inteligência Extraterrestre) fizeram diversas tentativas para captar sinais do 
espaço. Tudo foi em vão – eles também não encontraram nenhuma prova de vida 
extraterrestre. 
 
2. Vida no espaço só seria possível se... 
 
Vida no espaço só seria possível em um planeta cuja superfície suprisse diversas 
condições. Ele deve ter a distância certa de seu sol para ser aquecido corretamente. Até 
aqui os astrônomos só acharam uma indicação de possível vida em um planeta em outro 
sistema solar. Ele orbita em torno da estrela Pégaso de nossa Via Láctea, distante 45 
anos-luz de nós. Mas como ela está 20 vezes mais próxima de seu sol do que a terra, a 
vida lá seria impossível devido ao calor. Ainda é possível que existam planetas não 
descobertos entre os incontáveis sóis (um número formado por 1 mais 25 zeros). Mas é, 
no mínimo, improvável que eles atendam as condições que possibilitem a existência de 
vida. A simples existência de água ou gelo não é evidência clara da eventual existência 
de outras formas de vida, como foi publicado em muitos jornais, quando se dizia que na 
lua de Júpiter, chamada "Europa", eventualmente teria sido descoberto gelo. 
 
3. Distâncias intransponíveis até outros planetas 
 
Mesmo aceitando-se que exista vida em algum lugar do espaço, uma visita de 
extraterrestres à Terra, como as sugeridas pelos relatos de OVNIs, seria impossível na 
prática. O principal impecilho são as distâncias inimaginavelmente grandes e, com isso, o 
longo tempo de viagem que se faz necessário. Já a estrela mais próxima da terra, 
chamada Proxima Centauri, fica a uma distância de 4,3 anos-luz, ou seja, 
40.680.000.000.000 quilômetros (40,7 trilhões). Os vôos do projeto Apolo levaram três 
dias para irem até a Lua, que fica a 384.000 quilômetros de distância. Com a mesma 
velocidade, seriam necessários 870.000 anos para se chegar a essa estrela vizinha. 
 
Sondas espaciais não-tripuladas poderiam obviamente ser mais rápidas. Se existisse 
alguma força de impulsão que alcançasse um décimo da velocidade da luz, mesmo assim 
a viagem levaria 43 anos. Segundo os cálculos aproximados do físico nuclear sueco 
C.Miliekowsky, seriam necessárias quantidades enormes de energia para a propulsão. 
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Elas equivaleriam à quantidade de energia elétrica consumida atualmente pelo mundo 
inteiro em um mês. Além disso, as pequenas partículas de poeira que flutuam no espaço 
representam um problema para as sondas espaciais, pois colidiriam com elas. Átomos de 
hidrogênio (100.000 por metro cúbico) são os mais freqüentes. E partículas de poeira de 
silicatos e gelo com 0,1 grama de peso (100.000 por quilômetro cúbico) já poderiam 
destruir o aparelho. Tudo isso torna uma viagem de eventuais extraterrestres até nós ou 
de nós até eles praticamente impossível. 
 
II. A Bíblia 
 
1. Em lugar nenhum a Bíblia fala de extraterrestres 
 
Para os cristãos, a Bíblia é a Palavra de Deus revelada. A Bíblia ensina que a vida só é 
possível através de um ato criador. Mesmo que no espaço existam planetas semelhantes 
à Terra, lá não existiria vida se o Criador não a tivesse criado. E se Deus o tivesse feito, e 
essas criaturas nos visitassem algum dia, então Deus não teria nos deixado ignorantes a 
respeito. Podemos deduzir isso de Isaías 34.16: "Buscai no livro do Senhor, e lede; 
nenhuma destas criaturas [de Deus] falhará, nem uma nem outra faltará". Além disso, 
Deus nos informou acerca de detalhes muito exatos do futuro (por exemplo, acerca da 
volta de Jesus, detalhes acerca do fim deste mundo, como em Mateus 24 ou no livro de 
Apocalipse). Um dia o Universo será enrolado como um pergaminho envelhecido (Is 34.4; 
Ap 6.14). Com isso, se Deus tivesse criado seres viventes em outro lugar, Ele 
automaticamente destruiria a morada deles. 
 
2. A finalidade das estrelas 
 
Um outro raciocínio que leva à mesma conclusão: se conhecemos a finalidade das 
estrelas, temos em mãos a chave bíblica para respondermos as questãos concernentes 
aos assim chamados "extraterrestres". O "para quê" das estrelas é mencionado em 
diversas passagens bíblicas. O conhecido Salmo 19 trata do assunto, mas queremos 
salientar aqui o relato da criação. Gênesis 1.14-15 diz: "Disse também Deus: Haja luzeiros 
no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite; e sejam eles para 
sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, 
para alumiar a terra. E assim se fez." 
 
As razões de sua existência são muito claras: devem luzir na terra, mostrar o tempo e ser 
portadoras de sinais. As estrelas são, portanto, orientadas e planejadas para a terra, ou, 
para ser mais exato, para as pessoas que vivem na terra. Diante desta distribuição de 
finalidades quando de sua criação, diante da seqüência da criação (no primeiro dia a terra 
e só no quarto dia os outros planetas) bem como do testemunho bíblico como um todo, 
pode-se chegar a uma única conclusão: não se pode contar com vida em outros planetas! 
 
III. E os OVNIs? 
 
Após a constatação feita acima, como devemos nos posicionar diante dos fenômenos de 
discos voadores e diante da euforia e da crença em seres extraterrestres? Li na revista 
alemã "Focus": "90% das notícias de OVNIs são consideradas disparates, mas um resto 
de dez por cento é suficiente para o surgimento de muitas especulações." E o sociólogo 
Gerald Eberlein chega à conclusão: "Pesquisas revelaram que pessoas que não têm 
vínculos com igrejas mas afirmam ser religiosas, reagem de maneira especialmente forte 
à possível vida de extraterrestres. Para elas, a ufologia é uma espécie de religião 
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substituta." A Bíblia expressa a mesma constatação num ponto de vista ainda mais 
profundo, quando menciona causa e conseqüência: "Ora, o aparecimento do iníquo é 
segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais e prodígios da mentira, e com 
todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade 
para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, 
para darem crédito à mentira" (2 Ts 2.9-11). 
 
A Bíblia o diz 
 
Um pensamento complementar para elucidar o fenômeno dos discos voadores: a Bíblia 
dá uma descrição de todos os seres viventes. O Deus vivo se apresenta a nós como o 
Deus triúno no Pai, no Filho e no Espírito Santo. No céu existem os anjos, que também 
servem às pessoas sobre a terra. Eles trazem uma boa mensagem e dão a reconhecer 
quem os enviou (por ex., Lucas 2.6-16). Suas afirmações são precisas e verificáveis. 
 
Uma mensagem diferente é a do diabo e dos demônios. Efésios 2.2 chama-o de "príncipe 
da potestade do ar". Seu raio de ação é sobre a terra. O diabo tem seu próprio repertório 
para seduzir este mundo, sob a forma de variadas práticas ocultas e de milhares de ritos 
religiosos. Será que não poderia ser que, por trás de todos os fenômenos não 
identificáveis se encontrassem as obras do enganador? Como os relatos de OVNIs 
mostram, tudo é muito nebuloso e não identificável. Pessoas que não conhecem a Cristo 
se deixam fascinar com facilidade por tudo quanto é fenômeno abstrato. Aos cristãos vale 
o aviso: "Vede que ninguém vos engane!" (Mt 24.4). (Norbert Lieth) 
 
http://www.cacp.org.br/movimentos/artigo.aspx?lng=PT-
BR&article=837&menu=12&submenu=1
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ERAM OS DEUSES ASTRONAUTAS?  
   
 Seriam extraterrestres as aparições bíblicas? 
 
Em 1859, quando Charles Darwin publicou seu livro “A Origem das Espécies”, a teoria da 
evolução iniciou uma jornada que levaria tal teoria ao status de única explicação acerca 
das nossas origens. Muitas fraudes e equívocos acompanharam a teoria da evolução, na 
mesma época, muitas vozes criacionistas se levantaram em favor da criação. 
 
Semelhantemente, em 1968 foi lançado um livro que suscitaria ilusões sobre a origem e o 
desenvolvimento da humanidade. Erich von Däniken, escreveu o livro: Erinnerungen an 
Die Zukunft, (Recordações do Futuro), ou conforme o título em português: ‘Eram os 
deuses astronautas?’ Este livro trouxe aplausos dos céticos e a revolta no meio 
evangélico. 
 
Estariam os seres humanos sozinhos no universo? Existiriam outros seres com uma 
tecnologia avançada que manipulava a história humana? Seriam os Escritos Sagrados, 
normas morais desenvolvidas pelos alienígenas[i]? As visões dos profetas e seu 
cumprimento foram interferências de extraterrestres? Depoimentos de ‘rapto’, visitações, 
contatos imediatos de primeiro[ii], segundo e terceiro grau; merecem crédito?  
 
 
Berço da Civilização – Babá Extraterrestre? 
 
Däniken sugeriu que o desenvolvimento da humanidade ocorreu devido a constantes 
visitações de astronautas (extraterrestres) ao nosso planeta. Desde as primeiras 
civilizações até ocasiões de delicados relacionamentos diplomáticos, astronautas 
visitavam a terra e cooperavam no desenvolvimento da civilização humana. Até mesmo 
no aspecto genético, afirmam que houve influência de elementos extraterrestres, outros 
conjecturam que a humanidade seria uma experiência genética ou cobaia de outros 
mundos, apostam alguns ufólogos.  
 
Essas visitações eram excitantes para os humanos, e então lhes imputavam uma posição 
de deuses. Como observadores que desconheciam qualquer tecnologia poderiam 
expressar as visitações de astronautas? Os estrondos, aspectos cintilantes e as roupas 
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espaciais teriam um esplendor magnífico que forneceriam as visões registradas nos livros 
sagrados – deve-se entender que segundo os ufólogos todas as civilizações tiveram 
algum tipo de interferência extraterrestre que ocasionou tais escritos. 
 
Como uma visitação de aeronaves extraterrestres poderia ser relatada por observadores 
primitivos? Os registros dos profetas são aclamados como provas dessas visitações. O 
exemplo mais utilizado pela ufologia encontra-se no Livro bíblico de Ezequiel. O profeta 
foi detalhista no relato de sua visão e expressou minuciosamente a glória de Deus. 
Contudo, teríamos neste livro indícios de alguma visitação alienígena? Seriam as 
manifestações de Deus apenas visitações extraterrestres?  
 
Apesar dos mentores da ufologia procurarem nas Escrituras evidências de manifestações 
extraterrestres, uma das dificuldades que encontram é a consistência da mensagem 
bíblica que é coerente desde Gênesis até Apocalipse. Visto que a Bíblia abrange toda a 
história humana e foi escrita durante um período de cerca de 1500 anos, tendo cerca de 
40 escritores inspirados, tem portanto, demonstrado singularidade e presciência no 
conteúdo de Sua mensagem. Contudo, esforçam-se os ufólogos em fazer interpretações 
que indicam algumas passagens como visitações. Vejamos um exemplo dessa 
associação, observemos o livro de Ezequiel. 
 
 
Visões Celestiais Interpretadas como Visitações Extraterrestres 
 
Um exemplo popular da associação de visitações extraterrestres às visões celestiais é 
comentada no livro ‘Eram os deuses astronautas?’. Citando a visão de Ezequiel, 
procuram simular uma visitação de astronautas como segue: Quem falou com Ezequiel? 
Que espécie de seres era? “Deuses”, segundo a concepção tradicional, certamente não 
eram, pois esses provavelmente não necessitavam de um veículo para ir de um local a 
outro. A nós, essa espécie de movimentação nos parece incomparável com a concepção 
de um Deus Todo-Poderoso. Sobre o motivo da visita dos astronautas afirmam: Os 
“deuses” falaram com Ezequiel e instaram para que doravante restaurasse a lei e a ordem 
na Terra.[iii]  
 
 
Apologia ao Livro de Ezequiel 
 
As Escrituras têm um padrão moral e espiritual que objetiva restaurar o homem a uma 
relação aprovada diante de Deus. Também ensina as Escrituras que isso somente é 
possível mediante Jesus Cristo. A Palavra de Deus não tem um interesse político ou 
diplomático dissociado da moralidade e dos pactos instituídos com o Seu povo. Quando 
esses elementos políticos aparecem, são apenas conseqüências da desobediência por 
parte da nação de Israel, ou do desrespeito das nações para com Israel. 
 
Por outro lado, alguns ufólogos dizem que determinadas decisões governamentais são 
fruto de interferências alienígenas. Isto é, os extraterrestres visitavam a Terra 
periodicamente e comunicava alguma orientação aos povos. Isso, afirmam, foi feito aos 
diversos povos espalhados pelo mundo. Em outras palavras, veríamos traços alienígenas 
em todas civilizações. Semelhantemente, afirmam que as intervenções divinas na nação 
de Israel seriam intervenções alienígenas e não do Deus vivo. 
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Essa idéia é ventilada na afirmação de Däniken[iv], que extraterrestres estariam 
orientando os procedimentos mundiais. Não é isso que encontramos no Livro de Ezequiel. 
Se realmente os alienígenas desejassem uma intervenção internacional, deveriam ter se 
apresentado a Nabucodonozor, rei de Babilônia, e não a um profeta humilde de um povo 
cativo.  
 
Qual foi a amplitude da visão? Foi uma visita de astronautas? Em Ezequiel capítulo 1, 
lemos que o profeta Ezequiel estava no meio dos cativos e teve visões: abriram-se os 
céus, e eu tive visões de Deus. O povo que estava com Ezequiel não teve as mesmas 
visões, logo não houve qualquer visitação de astronautas! Os céus foram abertos, então, 
Ezequiel passou primeiramente a ouvir a Palavra de Deus. Depois, ele continuou vendo a 
manifestação da glória de Deus. Os detalhes das visões de Ezequiel demonstram a 
realidade da presença de Deus. O povo cativo de Israel estava atribulado, mas recebeu 
vigor das visões de Ezequiel, contudo não viram o que o profeta contemplava.  
 
Novamente no capítulo 8 do Livro de Ezequiel encontramos outro relato das visões do 
profeta, nessa ocasião ele estava em casa junto aos anciãos de Israel, mas somente 
Ezequiel foi transladado e teve a visão em espírito, das coisas ocultas em Jerusalém. 
Houve uma visitação de extraterrestres ou uma visão divina? Obviamente foi uma visão, 
pois os demais companheiros de Ezequiel não participaram, apenas ouviram seu relato. 
Isso contraria a afirmativa dos ufólogos, pois dizem que as visitas dos extraterrestres 
causavam transformações nas culturas primitivas.  
 
Outro fator essencial do Livro de Ezequiel é sua mensagem profética. Seriam as profecias 
provenientes de ‘ditados’ extraterrestre? Se as profecias fossem de origem extraterrestre, 
também não dependeriam dos mesmos agentes para seu cumprimento? As Escrituras 
nos ensinam que a base do cumprimento das profecias bíblicas é a atuação de Deus: 
Ainda veio a mim a palavra do SENHOR, dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: 
Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o SENHOR: Viste bem; porque eu velo sobre a 
minha palavra para a cumprir (Jr 1.11,12). 
 
Vejamos um exemplo das profecias no Livro de Ezequiel. No capítulo 26, registra-se que 
a Palavra do Senhor veio a Ezequiel, encontramos cerca de sete previsões bem 
específicas: 1. Nabucodonosor destruirá a cidade de Tiro localizada no continente (26.8). 
2. Muitas nações lutarão contra Tiro (26.3). 3. Será feita como uma penha descalvada; 
plana como o topo de uma penha (26.4). 4. Pescadores espalharão suas redes no local 
(26.5). 5. Lançarão o entulho na água (26.12). 6. Jamais será construída (26.14). 7. 
Jamais voltará a ser encontrada (26.21). Diferente do ocorrido em Sodoma e Gomorra 
que foi repentino, o cumprimento da profecia do Livro de Ezequiel arrastou por centenas 
de anos até o nosso século, seu cumprimento está inteiramente ligado à onipotência e 
onisciência de Deus. 
 
Vejamos o cumprimento dessa profecia: Três anos após a profecia, Nabucodonosor veio 
a sitiar a cidade de Tiro, localizada no continente. Na Enciclopédia Britânica, lemos: 
Depois de treze anos de cerco (585-570 aC.) por Nabucodonosor II, capitulou e 
reconheceu a soberania babilônica. Em 538 aC. Tiro com o restante da Fenícia passou 
para a soberania da Pérsia aquemênida. A cidade continental foi destruída em 573 aC. 
(Predição 1). Em 333 aC. Alexandre III, depois de derrotar Dario III, marchou para o sul. 
Demoliu a velha Tiro, localizada no continente, e com o entulho construiu um molhe de 60 
metros de largura, atravessando o estreito que separava a antiga e a nova cidade, 
edificando torres e engenhos de guerra na ponta do molhe. (Predição 5) A marinha 
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utilizada por Alexandre foi composta pela contribuição de várias cidades e regiões: Sidom, 
Árado, Biblo (essas contribuíram com 80 navios à vela), 10 de Rodes, 3 de Solos e Malos, 
10 de Lícia, um bem grande da Macedônia, e 120 de Chipre (Predição 2). A parte maior 
do local onde outrora havia a grande cidade é hoje em dia um local plano como o alto de 
uma Penha (Predição 3). É um lugar próprio para os pescadores, que ainda hoje utilizam 
para espalharem suas redes para secarem (predição 4) Até hoje não foi construída 
(Predição 6). Suas ruínas foram lançadas ao mar e seu nome não mais é encontrado. 
Plínio o Velho apresenta uma grande conclusão: Tiro... outrora famosa, mas hoje toda a 
reputação de Tiro se limita ao nome de um molusco e de um corante de cor púrpura[v] 
(Predição 7). 
 
Quando tais profecias poderiam depender de interferência extraterrestre? Foram 
cumpridas em todos seus detalhes até os nossos dias. Isso totaliza 26 séculos! Stoner 
comenta que: Se Ezequiel tivesse em sua época olhado para Tiro e tivesse feito essas 
sete predições pela sabedoria humana, essas estimativas indicam que as chances de 
todas elas se concretizarem seria de apenas uma em 75 milhões. Todas se concretizaram 
nos mínimos detalhes.[vi] 
 
Grandes civilizações que detêm, entre ufólogos a elite das visitações extraterrestres, 
desapareceram. Maias, Incas, Astecas, povos que floresceram e desvaneceram. Onde 
estavam os seus mentores quando chegou a adversidade? Por outro lado, tudo que as 
Escrituras profetizaram tem se cumprido plenamente.  
 
 
Fatores Essenciais no ‘Fenômeno’ dos Ovnis 
 
O primeiro exemplo de um ‘fenômeno’ dos Ovnis registrado, ocorreu em Washington, 
EUA, 1947[vii]. Desde que um homem de negócios contou ter visto algo semelhante a um 
“pires” voando, centenas de milhares de pessoas em todo o mundo anunciaram suas 
próprias visões de objetos voadores não-identificados. A palavra Ufologia vem da sigla 
UFO (Unidentified Flying Objects), que corresponde a OVNI (Objeto Voador Não 
Identificado). A ufologia é a área que estuda a possível existência de seres em outros 
planetas e galáxias. 
 
A parapsicologia é um fator essencial no contato com supostos extraterrestres. Relatos de 
abduções[viii] são acompanhados com detalhes parapsicológicos. Muitas vezes os 
testemunhos somente são possíveis através da hipnose. Outro fator que acompanha os 
testemunhos são os relatos de contato sexual com extraterrestres. Finalmente, procuram 
transmitir uma mensagem. A mensagem ufológica coincide com os ensinamentos 
esotéricos. Enquanto o esoterismo ‘deu vida’ aos elementos da natureza, duendes e 
demais frutos da fantasia, enchendo-lhes de ensinamentos filosóficos e místicos, a 
ufologia tem atribuído semelhantes ensinamentos aos imaginários mestres cósmicos. 
 
 
Divergências no mundo da Ufologia 
 
Longe de lançarem mãos de fatos em seus argumentos sobre a existência e a interação 
dos extraterrestres, suas conclusões advêm de observações a alguns eventos que são 
interpretados como evidência alienígena. Todavia, encontramos divergências no meio 
ufológico. A ufologia tem divisões internas que expõem a fragilidade do movimento. 
Temos dois ramos principais na ufologia, a científica e a mística. A Ufologia dita Científica 
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não poupa ataques ao exagerado esoterismo, à confusão de idéias e à duvidosa 
religiosidade que permeia sua rival, por isso mesmo denominada Mística. – explica A. J. 
Gevaerd, editor da revista Ufo. Assim, o correto é que se divida a Ufologia, doravante, não 
mais em Mística ou Científica, mas sim em “séria” e “não séria”. Onde se fixará este limite, 
no entanto, dependerá da sensibilidade, da maturidade e da experiência de cada ufólogo. 
Que tenhamos capacidade para aproveitar o que houver de sério e útil em cada uma 
dessas correntes. E que não nos falte sabedoria para discernir e descartar aquilo que não 
nos servir. Conclui o editor. 
 
A Ufologia Científica depende exclusivamente de fatos, contudo, na prática, utilizam 
evidências circunstanciais: fotos, filmes, impressões no corpo, na terra, em plantações. 
Evidências que são, em primeira mão, inusitadas. Mas desbaratadas com o tempo e 
esclarecimento. Essa é a posição do respeitado cientista Carl Sagan, que embora cria em 
vida extraterrestre, e procurasse investir em sua busca, através de comunicação por 
sofisticados aparelhos, a ponto de criar um centro de escuta intergalático, admitiu que 
nunca conseguiu sequer um contato bem sucedido. Carl Sagan fundou a Planetary 
Society, uma renomada instituição na vanguarda do rastreamento de sinais de vida fora 
do nosso planeta. O projeto Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI), ou Busca por 
Inteligência Extraterrestre, não alcançou êxito. Em Socorro, Novo México, encontra-se o 
Very Large Array (VLA) é um aglomerado de vinte e sete radiotelescópios conectados 
eletronicamente, como se fossem um único telescópio do mesmo tamanho até nos 
menores elementos, ou um radiotelescópio de dezenas de quilômetros de extensão[ix]. 
Toda essa estrutura científica não conseguiu localizar outras civilizações alienígenas, 
quer inferiores quer superiores, ou mesmo algum planeta que tenha semelhanças com o 
planeta Terra. 
 
 
O ‘Outro Evangelho’ – das Estrelas 
 
Além dos fantásticos relatos das visões ufológicas, encontramos também o surgimento de 
seitas apocalípticas envolvidas com manifestações de ovnis. Um exemplo exótico é a 
Fundação Uranius, sediada nas proximidades de San Diego, Califórnia, e administrada 
pela autodenominada “visionária cósmica” Ruth Norman, também conhecida pelo nome 
de Uriel. Ela afirma ter recebido transmissões de seres “supercelestiais” e ter visitado 
nada menos que 60 planetas. “Através de meus ensinamentos, os humanos poderão 
atingir um plano espiritual mais elevado, de preferência a tempo de saudar as 33 naves 
estelares da Confederação Interplanetária que irão aterrissar em San Diego em 2001” 
afirma Norman. 
 
Outro exemplo do misticismo no movimento ufológico ocorreu em Londres, Inglaterra. A 
Sociedade Aetherius, caracterizada por cultos a contatos extraterrestres, contudo com 
algo inusitado, entre os extraterrestres encontram-se Jesus e diversos santos, que moram 
em Vênus, conforme George King, fundador do movimento em 1956. King afirma que 
como interessado pelo misticismo oriental, certo dia, em estado de transe, recebeu 
mensagens de seres extraterrestres. Eles afirmavam que Jesus estava vivo e morava em 
Vênus.  
 
Segundo Edenilton Lampião, quando editor da revista Planeta, escreveu um artigo 
publicado em 10 de setembro de 1984 do jornal Folha da Tarde, no qual alertava para a 
sofisticação dos métodos e da linguagem das seitas no Brasil. Lampião classificou-as em 
três tipos: as profundamente místicas (de inspiração cristã, em que Jesus surge como 
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comandante de frotas de naves-mãe em trânsito pelas galáxias), aquelas que falam em 
nome de uma nova “consciência cósmica” (um líder serve de mediador com os Ets, aos 
quais, claro, só ele e mais uns poucos privilegiados têm acesso) e as mais traiçoeiras de 
todas, a corrente de seitas esotérico-científicas que se adaptam ao gosto do linguajar 
moderno dos meios de comunicação.  
 
Esperava-se que suas mensagens refletissem cultura altamente desenvolvida, 
principalmente na área científica. Contudo, não é isso que propagam. Suas mensagens 
refletem idéias ocultistas, principalmente tentando atingir as Escrituras como sendo 
espúrias.  
 
Depois de observarmos diversos livros, revistas e jornais que propagam a ufologia, 
obtemos um extrato de suas afirmações, vejamos algumas: 
 
1. Acusam a Bíblia de falsidade, no entanto, usam diversas passagens para indicar a 
existência de ovnis. Algumas supostas mensagens de alienígenas interpretam as 
Escrituras de uma forma particular, atribuindo-lhes a autoria.  
 
2. Afirmam que os mentores galácticos aguardam algum tipo de adoração por parte dos 
habitantes da Terra. 
 
3. Atribuem ao homem uma capacidade divina, que deve ser desenvolvida através de 
exercícios, meditações, amuletos e marcas. Aguardando um advento de centenas de 
naves alienígenas que conduziram a humanidade a uma nova era. 
 
4. Aguardam uma nova era, quando o ser humano ultrapassará as fronteiras do 
conhecimento. A constituição de um código civil mundial que trará paz ao planeta. O auto 
conhecimento libertará o homem, ou o divinizará. 
 
5. Deus, o homem, e os animais fazem parte da mesma essência divina e material; 
portanto, é necessário um místico respeito ecológico. 
 
6. Entidades alienígenas e/ou espirituais estão agora presentes para ajudar a humanidade 
a ajustar-se à Nova Era de avanço espiritual. 
 
Extraterrestres e anjos parecem confundir-se no imaginário popular. São excitantes para a 
mente popular devido as seguintes características: 1. vêm de um outro mundo (planeta ou 
céu). 2. formas de vida avançadas, proporcionando ultrapassar fronteiras tecnológicas ou 
espirituais. 3. geralmente suas qualidades são expressas em beleza física. 4. têm 
excelente comunicação com humanos. 5. habilidade em vôo. 6. aparições acompanhadas 
com luz brilhante e cintilante. 7. branco, azul e cinza são as cores mais populares. 8. 
profetizam mudanças no meio ambiente e a inauguração de uma nova era. 9. incentivam 
a divinização do homem, a busca do ‘eu’ interior. 10. Negam ou omitem o pecado, a real 
condição do homem e, portanto não tem nenhum plano de salvação que inclua o 
arrependimento, fé e santificação. Tanto aqueles que afirmam falar com ‘anjos’ quanto os 
que afirmam que falaram com Ets têm as características acima. Os conceitos de pecado, 
e condição geral da humanidade parecem muito com as atuais filosofias materialistas e 
liberais. 
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As chances de ver um Ovni aumentaram... 
 
Com a difusão do sistema de telefonia, que usam satélites de última geração, as chances 
de ver um ‘ovni’ aumentaram surpreendentemente. Há cerca de dois anos foram lançados 
em órbita 72 desses satélites, com cerca de 640 kg e orbitando a Terra a 780 km de 
altitude. Eles compõem a primeira rede global de telefonia celular e paging via satélite do 
mundo. Por emitirem um brilho rápido e forte, têm sido confundidos com objetos voadores 
não identificados (Ovnis) e proporcionando um aumento das incidências dos relatos de 
testemunhos de pessoas que viram ovnis. 
 
A revista Ufo relata: Proporcionalmente ao seu tamanho, o brilho dos satélites Iridium 
(empresa de satélites para uso no sistema de telefonia) é mais forte que o da Lua: um 
aparelho da rede pode ter seu brilho na magnitude 9, considerado alto pelos ufólogos... 
Os satélites podem ser avistados com certa facilidade após o crepúsculo, ou antes, do 
alvorecer, em qualquer ponto do azimute. Têm elevação variada, podendo chegar ao 
zênite 90º perpendicular ao solo, acima de nossas cabeças. À oeste, os satélites são 
vistos no início da noite e, à leste, pouco antes do amanhecer – mas a maioria dos 
“avistamentos” é ao norte ou ao sul, no início e fim da noite.[x] Muitos sinais luminosos 
são apenas reflexos dos mais diversos sistemas de satélites utilizados. Mesmo a 
atmosfera pode refletir luz, formando a impressão que seja algum óvni. Portanto, se 
dividirmos os testemunhos de pessoas que avistaram óvnis encontraremos a seguinte 
escala: fraude fotográfica e testemunhal, reflexos na atmosfera, reflexos de satélites e 
visões paranormais. 
 
 
Identificando os Ovnis – a fronteira 
 
O imaginário popular adquiriu um espaço sem fronteiras em grande parte devido às 
viagens espaciais, ficção cientifica e a indústria cinematográfica. Além disso, onerosos 
projetos científicos estão em operação, buscando com verdadeira seriedade encontrar 
vida e inteligência nos espaço sideral. Em resultado disso, está ficando cada vez mais 
difícil para as pessoas, especialmente os jovens, dizer onde termina a ciência e onde 
começa a ficção. A existência de seres extraterrestres e a possibilidade de se comunicar 
com eles e de ser influenciado por eles invadiram sutilmente a mente das pessoas, como 
que pela porta dos fundos. 
 
As Escrituras afirmam que a Terra era sem forma e vazia, essa condição verificamos 
também nos planetas vizinhos e naqueles que podem ser observados por diversos meios. 
Encontramos a mesma condição quando observamos fotos dos planetas de nosso 
sistema solar. Por outro lado as Escrituras admitem que existe vida fora da terra. O 
apóstolo Paulo relatou que além de haver vida fora da terra, ela está em luta com o ser 
humano. Em sua carta aos Efésios (6.12) ele escreveu: Porque não temos que lutar 
contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra 
os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares 
celestiais. As Escrituras também advertem dos riscos do envolvimento com entidades 
espirituais: Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis 
guiados. (1 Co 12.2). As Escrituras admitem a existência de outros seres, além dos 
humanos, e até mesmo atribui-lhes poder sobre-humano. Mas não encontramos 
afirmação de seres que residam em outros planetas. Entretanto, afirma a Bíblia a 
existência de dois níveis de habitat, o terrestre e o celestial.  
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Por outro lado, alguns professos cristãos, liberais, afirmam que existem outros mundos 
habitados e estes talvez fossem também visitados por Jesus, onde, morrendo por tais 
extraterrestres, poderia alcança-los, salvando-os. Assim, seria apenas uma repetição do 
que aconteceu a cerca de dois mil anos. Imagine diversos mundos que também foram 
visitados por Jesus, onde viveu e morreu sacrificialmente. Para tais liberais, esta seria 
uma resposta plausível e até provável. Encontramos alguns problemas no contexto 
bíblico, que não podemos deixar de considerar. Primeiro, a morte de Cristo para o perdão 
de pecados é única: assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para 
tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam 
para a salvação (Hb 9:28). A manifestação de Cristo é impar, primeiro para tirar o pecado 
e uma segunda vez, para aqueles que O aguardam. Interferir Deus na criação diversas 
vezes em mundos diferentes através de Cristo está fora do contexto bíblico, Apocalipse 
relata a exaltação de Cristo diante de todo o universo, e não sistematicamente nos 
quadrantes do universo (Ap 12.12; 18.20). E depois disto, uma preparação universal: 
novos céus e nova terra (Ap 21.1). Se existissem outros mundos, estariam sujeitos ao 
juízo que está ocorrendo no céu (devido à rebelião de satanás) e ao juízo que advém 
sobre a terra (devido à condição caída da humanidade), sem ao menos ser citado no 
contexto bíblico? 
 
Em um vasto universo, não poderia Deus criar outros mundos? Sim, mas, temos que 
concordar que houve um princípio, um início criativo. E segundo as Escrituras a 
seqüência da criação é bem conhecida: No princípio criou Deus os céus e a terra. Nos 
céus Deus criou os anjos, em diversos níveis e na terra Deus criou a natureza, os animais 
e finalmente o homem. Notamos a citação clara da criação dos animais, répteis e aves. 
Se houvesse outros mundos, isso seria relevante e seria registrado. Somente 
encontraremos no Universo três naturezas, a Divina, que somente subsiste na Trindade; a 
celestial que se aplica a todas as classes de anjos; e a humana. Uma quarta natureza 
está sendo preparada, a natureza incorruptível dos santos, (mortos e vivos) que na 
manifestação do Senhor Jesus adquirirão.  
 
Encontramos duas ferramentas para identificar os ovnis, primeiramente pelo equivoco 
daqueles que tiveram a experiência, e então pelos frutos. A identidade das engenhocas 
espaciais que aparecem podem ser identificadas na seguinte ordem: 1. confusão com o 
planeta Vênus, este planeta é o mais brilhante para o observador comum, transmite a 
impressão que está rodando rapidamente no seu eixo. 2. balões meteorológicos; 3. 
meteoros; 4. aviões ou helicópteros; 5. parélio, isto é, mancha brilhante que aparece em 
um lado do sol; 6. equivoco nos relatos, a dificuldade relatar o que realmente viu contribui 
para uma interpretação errônea e carregada de imaginação. 7. paranormal, além da 
hipnose, atribuindo elementos ocultistas. A segunda ferramenta de identificação é os 
frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou 
figos dos abrolhos? (Mt 7.16). Que fruto está produzindo tais ‘aparições’? Os seus 
ensinos, conforme comentamos acima, demonstram que toda a árvore, isto é, todo o 
assunto relacionado com ovnis está comprometido com o ocultismo, portanto condenado 
pelas Escrituras.  
 
Outra característica comum das aparições dos supostos seres extraterrestres é a 
deformidade física: cabeças desproporcionais ao corpo, pele desbotada, olhos 
exagerados ocupam 30% da cabeça; corpo minúsculo e falta de comunicação oral, 
enfatizando os poderes telepáticos. Alias, a telepatia[xi] sempre é o meio de comunicação 
com os terrestres, talvez esta seja a razão da necessidade de hipnose para comunicar 
com supostos alienígenas. Em fim, as ‘criaturas’ que aparecem nas retratações daqueles 
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que afirmaram ter visto algum extraterrestre não passam no crivo das Escrituras, pois 
Deus ao criar, sempre testificou que sua criação era boa. Vemos uma bela criação, desde 
a grande variedade de paisagens no planeta, como uma variedade de animais e vegetais 
que transmitem um belo visual e até mesmo a harmonia de sons, quando voltamos nossa 
atenção para os pássaros. Coroando a criação Deus criou o homem e a mulher. 
Definitivamente, os supostos seres extraterrestres não trazem a assinatura de Deus – o 
belo. (Gn 1.4,10,12,18,21,25,31) 
 
Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas; sobre a terra, angústia entre as nações em 
perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas (Lc 21.25).  
 
 
*Marcio Souza é consultor teológico do CACP e um dos comentaristas da Bíblia 
apologética, entre outras.  
 
------------------------------------------------------------------------- 
 
[i] Alienígena – Alguém que é de um outro país. Essa palavra é popularmente aplicada a 
população extraterrestre.  
 
[ii] Contatos imediatos: 1º grau: refere-se ao contato através do som; 2º grau: contato 
através da visão; 3º grau: contato através do tato, pessoal. 
 
[iii] Eram os deuses astronautas? – Melhoramentos – pg. 50 – edição 1969. 
 
[iv] Däniken, Erich von, 1935 – autor do livro Erinnerungen an die Zufunft – em português: 
Eram os deuses astronautas? 
 
[v] Veja pormenores sobre essa profecia no livro Evidência Que Exige Um Veredito, Vol. I. 
Autor: Josh McDowell. Editora: Candeia. São Paulo, p. 340 – 343; 
 
[vi] Stoner, Peter W. Science Speaks: An Evaluation of Certain Christian Evidences. 
Chicago: Moody Press, 1963. 
 
[vii] Mistérios do Desconhecido – Contatos Alienígenas – Editores de Time-Life Livros – p. 
7 
 
[viii] Abduções: Rapto com violência, fraude ou sedução. 
 
[ix] Cosmos. Carl Sagan. Editora: Livraria Francisco Alves Editora S.A. pg. 261. 
 
[x] Revista Brasileira de Ufologia - Ufo – nº 66 
 
[xi] Telepatia: Transmissão ou comunicação extra-sensorial de pensamentos e 
sensações, a distância, entre duas ou mais pessoas. 
 
 
http://www.cacp.org.br/movimentos/artigo.aspx?lng=PT-
BR&article=833&menu=12&submenu=1
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Estamos sós no Universo ?  
   
 Em 1859, quando Charles Darwin publicou seu livro “A origem das espécies”, a teoria da 
evolução iniciou uma jornada que a levaria ao status de uma única explicação sobre as 
nossas origens. Na mesma época, fraudes e equívocos acompanham essa teoria e vozes 
criacionistas se levantam em favor da criação. 
 
Semelhantemente, em 1968, Erich Von Daniken lançou um livro que suscitaria ilusões 
sobre a origem e o desenvolvimento da humanidade. Trata - se do Erinnerungen an Die 
Zukunft (Recordações do futuro), ou, conforme titulo em português, “Eram os deuses 
astronautas?”, que trouxe aplausos dos céticos e revolta ao meio evangélico.  
 
Estariam os seres humanos sozinhos no universo? Existiriam outros seres com uma 
tecnologia avançada manipulando a historia humana? Seriam os Escritos Sagrados 
normas morais desenvolvidas pelos alienígenas? (Nota 1). As visões dos profetas e seu 
cumprimento foram interferências de extraterrestres? Depoimentos de raptos, visitações, 
contatos imediatos de primeiro (Nota 2), segundo e terceiro graus, entre outras coisas. 
Será que tudo isso merece credito?  
 
Berço da civilização: “babá extraterrestre?”  
 
Daniken sugeriu que o desenvolvimento da humanidade ocorreu devido as constantes 
visitações de astronautas (extraterrestres) ao nosso planta. Desde as primeiras 
civilizações ate ocasiões de delicados relacionamentos diplomáticos, esses 
extraterrestres visitavam a terra e cooperavam no desenvolvimento da civilização 
humana. E, segundo Daniken, houve influencia de elementos extraterrestres em nosso 
aspecto genético. Outros ufólogos conjecturam que a humanidade seria uma experiência 
genética ou cobaia de outros mundos.  
 
Tais visitações eram excitantes para os humanos que lhes imputavam, aos astronautas, a 
posição de deuses. Como observadores como os seres humanos, que desconheciam 
qualquer tecnologia mais avançada, poderiam expressar as visitações desses 
astronautas? Os estrondos, os aspectos cintilantes e as roupas espaciais tinham um 
esplendor tão magnífico que forneciam aos homens as visões registradas nos livros 
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sagrados (devemos entender que, segundo ufólogos, todas as civilizações tiveram algum 
tipo de interferência extraterrestre que ocasionou tais escritos). 
 
Com a visitação de aeronaves extraterrestre poderia ser relatada por observadores 
primitivos? A resposta a essa pergunta é respondida por alguns ufólogos da seguinte 
maneira: os registros dos profetas. O exemplo mais utilizado pela ufologia encontra-se no 
livro bíblico de Ezequiel. Mas, de acordo com a nossa fé, cremos que esse profeta foi 
detalhista no relato de sua visão, através da qual expressou única, exclusiva e 
minuciosamente a gloria de Deus. Esse livro não contem nenhum indicio de alguma 
visitação alienígena. Seriam as manifestações de Deus visitações extraterrestres? Claro 
que não! 
 
Embora os mentores da ufologia procurem nas Escrituras evidencias de manifestações 
extraterrestres, eles esbarram, porem, na consistência da mensagem bíblica, que é 
coerente desde Gênesis até o Apocalipse. Visto que a Bíblia abrange toda a historia da 
humanidade, e foi escrita durante um período de cerca de 1500 anos por 
aproximadamente 40 autores inspirados, ela tem demonstrado singularidade e 
presciência em seu conteúdo. Não obstante, os ufólogos se esforçam em interpretar 
algumas passagens bíblicas como sendo relatos de tais visitações extraterrestres. 
Vejamos um exemplo de tais associações feitas no texto do livro de Ezequiel  
 
Visões celestiais interpretadas como visitações extraterrestres  
 
Lançando mão da vista de Ezequiel, o autor do livro “Eram os deuses astronautas?”, 
procurando similar uma visitação dos extraterrestres, tece o seguinte comentário: “Quem 
falou com Ezequiel?” Que espécies de seres eram? ‘Deuses’, segundo a concentração 
tradicional, certamente não eram, pois esses provavelmente não necessitam de um 
veiculo para ir de um local a outro. A nós, essa espécie de movimentação nos parece 
incomparável com a concepção de um Deus Todo-Poderoso”. Sobre o motivo da visita 
dos astronautas, afirma “Os ‘deuses’ falaram com Ezequiel e instaram para que doravante 
restaurasse a lei e a ordem da terra” (Nota 3).  
 
Apologia ao livro de Ezequiel  
 
As Escrituras tem um padrão moral e espiritual que objetiva restaurar o homem a um 
relacionamento aprovado diante de Deus. E que isso só é possível através de Jesus 
Cristo. Deus, por meio de sua Palavra, não demonstra nenhum interesse político ou 
diplomático dissociado da moralidade e dos pactos instituídos com seu povo.  
 
Quando esses elementos políticos aparecem, são apenas conseqüências da 
desobediência por parte da nação de Israel, ou do desrespeito das nações para com 
Israel.  
 
Por outro lado, alguns ufólogos dizem que determinadas decisões governamentais são 
frutos das interferências alienígenas. Isto é, os extraterrestres visitavam a terra 
periodicamente e comunicavam alguma orientação aos povos. Isso, afirmam, foi feito aos 
diversos povos espalhados pelo mundo. Em outras palavras, veríamos, traços alienígenas 
em todas as civilizações.  
 
Semelhantemente, afirmam que as intervenções divinas nas nações de Israel seriam 
intervenções alienígenas, e não do próprio Deus vivo.  
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Essa idéia é ventilada na afirmação de Danken (Nota 4). Ele diz que os extraterrestres 
estariam orientando os procedimentos mundiais. Não é isso que encontramos no livro de 
Ezequiel. Se realmente os alienígenas desejassem uma intervenção internacional, 
deveriam ter-se apresentado a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não a um profeta 
humilde de um povo cativo.  
 
Qual foi a amplitude da visão? Uma visita dos astronautas? Em Ezequiel 1, lemos que o 
profeta estava no meio dos cativos e teve visões: “abriram-se os céus, e eu tive visões de 
Deus”.O povo que estava com Ezequiel não teve as mesmas visões, logo não houve 
qualquer visitação astronauta!  
 
“Os céus foram abertos”. Então, a partir desse momento, Ezequiel passou primeiramente 
a ouvir a Palavra de Deus. Depois, ele continuou vendo a manifestação da gloria de Deus. 
Os detalhes das visões de Ezequiel demonstram a realidade da presença de Deus. O 
povo cativo de Israel estava atribulado, mas foi revigorado pelas visões de Ezequiel 
embora não tivesse vendo aquilo que o profeta contemplava.  
 
Em Ezequiel 8, encontramos outro relato das visões do profeta. Nessa ocasião, ele estava 
em casa, junto aos anciãos de Israel, mas somente ele foi transladado e teve a visão, “em 
espírito”, das coisas ocultas em Jerusalém. O que aconteceu aqui? Uma visitação de 
extraterrestres ou uma visão divina?  
 
Obviamente, uma visão divina, pois os demais companheiros do profeta não participaram 
dessa visão, apenas ouviram seu relato. Isso contraria profundamente a afirmação dos 
ufólogos, que dizem que as visitas dos extraterrestres causavam transformações nas 
culturas primitivas.  
 
Outro fator essencial do livro de Ezequiel é a sua mensagem profética. Seriam, porém, 
essas profecias provenientes dos extraterrestres? Se a sua origem fosse dessa natureza, 
elas dependeriam dos mesmos agentes para seu cumprimento. As Escrituras, no entanto, 
nos ensinam que a base do cumprimento das profecias bíblicas é a atuação de Deus: 
“Ainda veio à palavra do Senhor, dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo 
uma vara de amendoeira. E disse-me o senhor: Viste bem; porque eu velo sobre a minha 
palavra para a cumprir” (Jr. 1. 11,12).  
 
Exemplo das profecias de Ezequiel  
 
No capitulo 26 esta registrado que a Palavra do Senhor veio a Ezequiel. Encontramos, 
nesse texto, cerca de sete previsões bem especificas:  
 
1. Nabucodonosor destruirá a cidade de Tiro, localizada no continente (26.8).  
 
2. Muitas nações lutarão contra Tiro (26.3).  
 
3. Será feita como uma penha descalvada; ficará plana como o topo de uma penha (26.4).  
 
4. Pescadores espalharão suas redes no local (26.5).  
 
5. Lançarão o entulho na água (26.12).  
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6. Jamais será construída (26.14).  
 
7. Jamais voltara a ser encontrada (26.21). O que aconteceu com Tiro foi diferente da 
sentença lançada às cidades de Sodoma e Gomorra, cuja destruição foi repentina. O 
cumprimento da profecia de Ezequiel para Tiro arrastou-se por centenas de anos, ate 
chegar ao nosso século. Seu cumprimento esta inteiramente ligado à onipotência e a 
onisciência de Deus.  
 
Vejamos seu cumprimento: três anos após a profecia, Nabucodonosor sitiou a cidade de 
Tiro. Lemos, na Enciclopédia Britânica: “Depois de treze anos de cerco (585-570 a.C.) por 
Nabucodonosor II, capitulou e reconheceu a soberania babilônica. Em 538 a.C. Tiro, com 
o restante da Fenícia, passou para a soberania da Pérsia aquemenida. A cidade 
continental foi destruída em 573 a.C. ( Predição 1 ) . Em 333 aC. Alexandre III , depois de 
derrotar Dario III , marchou para o sul . Demoliu a velha Tiro , localizada no continente , e 
com o entulho construiu um molhe de 60 metros de largura , atravessando o estreito que 
separava a antiga e a nova cidade , edificando torres e engenhos de guerra na ponta do 
molhe ” ( Predição 5 ) . “A marinha utilizada por Alexandre foi composta pela contribuição 
de varias cidades e regiões: Sidom, Arado, Biblo (essas contribuíram com 80 navios à 
vela), 10 de Rodes, 3 de Solos e Malos, 10 de Lícia, um bem grande da Macedônia, e 120 
de Chipre”  
 
(Predição 2). “A parte maior do local onde outrora havia a grande cidade é hoje em dia um 
local plano como o alto de uma penha”, (Predições 3). “É um lugar próprio para os 
pescadores, que ainda hoje o utilizavam para espalhar e secar suas redes” (Predição 4). 
Até hoje não foi construída (Predição 6). “Suas ruínas foram lançadas ao mar e seu nome 
não é mais encontrado”. Plínio, o Velho, apresenta uma grande conclusão: “Tiro... outrora 
famosa, mas hoje toda a reputação de Tiro se limita ao nome de um molusco e de um 
corante de cor púrpura (Nota 5) (Predição 7).  
 
Quando tais profecias poderiam depender da interferência dos extraterrestres? 
Cumpriram-se em todos os seus detalhes ate os nossos dias. Isso totaliza 26 séculos! 
Stoner comenta que: “Se Ezequiel tivesse em sua época olhado para Tiro e tivesse feito 
essas sete predições pela sabedoria humana, essas estimativas indicam que as chances 
de todas elas se concretizarem seria de apenas uma em 75 milhões. Todas se 
concretizaram nos mínimos detalhes” (Nota 6).  
 
Grandes civilizações, inclusive os ufólogos, que disseram deter as visitações 
extraterrestres desapareceram. Os Maias, os Incas e os Astecas foram povos que 
floresceram e desvaneceram. Onde estavam os seus mentores quando a adversidade 
Chegou? Por outro lado, todas as profecias bíblicas se cumpriram plenamente.  
 
Fatores essências no ‘ fenômeno’ dos ÓVNIS  
 
O primeiro registro moderno de um ‘ fenômeno ’ dos ÓVNIS ocorreu em Washington, 
EUA, em 1947 (Nota 7). Desde que um homem de negócios contou ter visto algo 
semelhante a um “pires” voando, centenas de milhares de pessoas em todo o mundo 
anunciaram suas próprias visões de objetos voadores não identificados. A palavra 
“ufologia” vem da sigla UFO (Unidentified Flying Objects), que corresponde a OVNI 
(“Objeto voador não identificado”). A ufologia é a área que estuda a possível existência de 
seres em outros planetas e galáxias.  
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A canalização é um fator essencial para os supostos contatos com extraterrestres. 
Relatos de abduções (Nota 8) são acompanhados com detalhes parapsicológicos. Muitas 
vezes os testemunhos são possíveis somente através da hipnose. Outro fator que 
acompanha os testemunhos dessas pessoas que dizem ter sido abduzidas são os 
contatos sexuais com extraterrestres. Nesses “encontros” com os humanos a intenção 
dos extraterrestres é transmitir - lhes uma mensagem. A mensagem ufológica, no entanto, 
coincide com os ensinamentos esotéricos. Enquanto o esoterismo ‘deu vida’ aos 
elementos da natureza (duendes e demais frutos da fantasia), enchendo-lhes de 
ensinamentos filosóficos e místicos, a ufologia tem atribuído semelhantes conhecimentos 
aos imaginários mestres cósmicos.  
 
Divergências no mundo da ufologia  
 
Longe de lançarem mão de fatos em seus argumentos sobre a existência e a interação 
dos extraterrestres, as conclusões dos ufológos advêm das observações de alguns 
eventos interpretados como evidencia alienígena. Todavia, encontramos divergências no 
meio ufológico. A ufologia tem divisões internas que expõem a fragilidade do movimento. 
São dois os principais ramos da ufologia: o cientifica e o místico.  
 
“A ufologia dita cientifica não poupa ataques ao exagerado esoterismo, a confusão de 
idéias e a duvidosa religiosidade que permeia sua rival, por isso mesmo denominada 
mística”, explica A. J. Gevaed, editor da revista Ufo.  
 
“Assim, o correto é que se divida a ufologia, doravante, não mais em mística ou cientifica, 
mas sim em ‘ seria ’ e não ‘ seria ’. Onde se fixara este limite, no entanto, dependerá da 
sensibilidade, da maturidade e da experiência de cada ufólogo. Que tenhamos 
capacidade para aproveitar o que houver de serio e útil em cada uma dessas correntes. E 
que não nos falte sabedoria para discernir e destacar aquilo que não nos servir”, concluiu 
A. J. Gevaerd.  
 
A ufologia cientifica depende exclusivamente de fatos, contudo, na pratica, utiliza 
evidencias circunstanciais: fotos, filmes, impressões no corpo, na terra, em plantações. 
Evidencias que são, em primeira mão, inusitadas, mas desbaratadas com o tempo e o 
esclarecimento. Essa é a posição do respeitado cientista Carl Sagan que, embora cresse 
em vida extraterrestres, e procurasse investir em sua busca, através de comunicação por 
sofisticados aparelhos, a ponto de criar um centro de escuta intergaláctico, admitiu que 
nunca conseguiu sequer um contato bem – sucedido.  
 
Carl Sagan fundou a Planetary Society, uma renomada instituição na vanguarda do 
rastreamento de sinais de vida fora do nosso planeta. O projeto Search for Extraterrestrial 
Intelligence (SETI), ou “Busca por inteligências extraterrestres”, não alcançou êxito. Em 
Socorro, Novo México, encontra-se o Very Large Array (VLA), um aglomerado de vinte e 
sete radiotelescópios conectados eletronicamente, como se fossem um único telescópio 
do mesmo tamanho ate nos menores elementos, ou um radiotelescópio de dezenas de 
quilômetros de extensão (Nota 9). Toda essa estrutura cientifica não consegui localizar 
outras civilizações alienígenas, quer inferiores quer superiores, ou mesmo algum planeta 
que tenha semelhanças com a terra.  
 
 
 
 



 48

O ‘outro evangelho’: o das estrelas  
 
Além dos fantásticos relatos das visões ufológicas, encontramos também o surgimento de 
seitas apocalípticas envolvidas com manifestações de ÓVNIS. Um exemplo exótico é a 
“Fundação Urânis”, sediada nas proximidades de San Diego, Califórnia, e administrada 
pela autodenominada “visionaria cósmica ” Ruth Normam , também conhecida pelo nome 
de Uriel . Ela afirma ter recebido transmissões de seres” “e visitado nada menos que 60 
planetas. “Através de meus ensinamentos os humanos poderão atingir um plano espiritual 
mais elevado, de preferência a tempo de saudar as 33 naves estelares da Confederação 
Interplanetária que irão aterrissar em San Diego em 2001”, diz Norman.  
 
Outro exemplo do misticismo no movimento ufológico ocorreu em Londres, Inglaterra. A 
Sociedade Aetherius, caracterizada por cultos a contatos extraterrestres. Segundo 
George king, fundador do movimento em 1956, entre os extraterrestres encontram-se 
Jesus e diversos santos que moram em Vênus. King afirma que, como interessado pelo 
misticismo oriental, certo dia, em estado de transe, recebeu mensagens de seres 
extraterrestres. Eles afirmavam que Jesus estava vivo e morava em Vênus.  
 
Edenilton Lampião quando editor da revista “Planta”, escreveu um artigo publicado em 10 
de setembro de 1984 no jornal “Folha da Tarde”, alertando os leitores quanto à 
sofisticação dos métodos e da linguagem das seitas no Brasil. Lampião classificou as 
seitas em três tipos: as profundamente místicas (de inspiração cristã, na qual Jesus surge 
como comandante de frotas de naves – mãe em transito pelas galáxias), aquelas que 
falam em nome de uma nova “consciência cósmica” (um líder serve de mediador com eles 
os Ets, com os quais, claro, só ele e mais uns poucos privilegiados tem acesso) e as mais 
traiçoeiras de todas, a corrente de seitas esotérico - cientificas, que se adaptam ao gosto 
do linguajar moderno dos meios de comunicação.  
 
Esperava-se que suas mensagens refletissem cultura altamente desenvolvida, 
principalmente na área cientifica. Contudo, não é isso que propagam. Antes, refletem 
idéias ocultistas, principalmente quando tentam atingir as Escrituras como sendo 
espúrias.  
 
A seguir, algumas afirmações descabidas dos diversos livros, revistas e jornais que 
propagam a ufologia:  
 
· Acusam a bíblia de falsidade, no entanto, usam diversas passagens bíblicas para indicar 
a existência dos ÓVNIS. Afirmam que algumas mensagens supostamente alienígenas 
interpretam, de forma particular, as Escrituras.  
 
· Afirmam que os “mentores galácticos” aguardam algum tipo de adoração por parte dos 
habitantes da terra.  
 
· Atribuem ao homem certa capacidade divina que deve ser desenvolvida através de 
exercícios, meditações, amuletos e marcas. E que o homem deve guardar o advento de 
centenas de naves alienígenas que conduzirão a humanidade a uma nova era.  
 
· Aguardam uma nova era, quando o ser humano ultrapassara as fronteiras do 
conhecimento. Falam da constituição de um código civil mundial que trará paz ao planeta, 
e que o autoconhecimento libertara o homem ou então o divinizara.  
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· Afirmam que Deus, o homem e os animais fazem parte da mesma essência, é 
necessário um respeito místico ecológico entre eles.  
 
· São unânimes em afirmar que entidades alienígenas e/ou espirituais estão agora 
presentes para ajudar a humanidade a ajustar-se a nova era de avanço espiritual.  
 
Extraterrestres e anjos parecem confundir-se no imaginário popular. Esses seres são 
excitantes para a mente popular devido as seguintes características  
 
1.Vem de um outro mundo (planeta ou céu)  
 
2.Tem formas avançadas de vida, cujo propósito é ultrapassar as fronteiras tecnológicas 
e/ou espirituais.  
 
3.Geralmente, suas qualidades são expressas em beleza física.  
 
4.Tem excelente comunicação com os humanos.  
 
5.Possuem habilidades para voar.  
 
6.Suas aparições são acompanhadas de luz brilhante e cintilante.  
 
7.O branco, o azul e o cinza são as cores mais populares.  
 
8.Profetizam mudanças no meio ambiente e a inauguração de uma nova era.  
 
9.Incentivam a divinização do homem; ou seja, a busca do ‘eu’ interior.  
 
10.Negam ou omitem o pecado, a real condição do homem, portanto não tem nenhum 
plano de salvação que inclua o arrependimento, a fé e a santificação.  
 
Tanto aqueles que dizem ter falado com ‘anjos’ quanto os que afirmam ter-se comunicado 
com Ets possuem todas as características supracitadas. Os conceitos de pecado e a 
condição geral da humanidade parecem muito com as atuais filosofias materialistas e 
liberais.  
 
As chances de se ver um OVNI aumentaram  
 
Com a difusão do sistema de telefonia, que usa satélites de ultima geração, as chances 
de se ver um OVINI aumentaram de forma surpreendente. Há mais ou menos dois anos, 
foram lançados em órbita 72 satélites desses. São nada menos do que cerca de 640 Kg 
girando em torno da terra a 780 Km de altitude. Esses satélites compõem a primeira rede 
global de telefonia celular e paging. Por emitirem um brilho rápido e forte, tem sido 
confundidos com OVINIS, proporcionando, dessa forma, expressivo aumento das 
incidências de relatos de pessoas que viram tais objetos voadores não identificados.  
 
A revista Ufo relata: “Proporcionalmente ao seu tamanho, o brilho do satélite Iridium é 
mais forte que o da Lua: um aparelho da rede pode ter seu brilho na magnitude 9, 
considerado alto pelos ufólogos... Os satélites podem ser avistados, com certa facilidade 
após o crepúsculo, ou antes, do alvorecer, em qualquer ponto do azimute. Tem elevação 
variada, podendo chegar ao zênite 90º perpendicular ao solo, acima de nossas cabeças. 
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A oeste, os satélites são vistos no inicio da noite e, a leste pouco antes do amanhecer – 
mas a maioria dos avistamentos é ao norte ou ao sul, no inicio e fim da noite” (Nota 10).  
 
Muitos sinais luminosos são apenas reflexos dos mais diversos satélites utilizados pela 
telefonia. Mesmo a atmosfera pode refletir luz, dando a impressão para muitos de que a 
luz seja algum OVINI. Portanto, se dividirmos os testemunhos de pessoas que avistaram 
ÓVNIS encontraremos o seguinte: fraude fotográfica e testemunhal, reflexos na 
atmosfera, reflexos dos satélites e visões paranormais.  
 
Identificando os ÓVNIS: a fronteira  
 
O imaginário popular adquiriu um espaço sem fronteiras em grande parte devido às 
viagens espaciais, a ficção cientifica e a industria cinematográfica. Alem disso, onerosos 
projetos científicos estão sendo utilizados para encontrar vida e inteligência no espaço 
sideral, o que tem dificultado as pessoas, mais preciosamente os jovens, identificarem 
onde termina a ciência e onde começa a ficção. A suposta existência dos seres 
extraterrestres e a possibilidade de alguém se comunicar com eles e ser influenciado 
invadiram sutilmente a mente das pessoas.  
 
As Escrituras afirmam que a “terra era sem forma e vazia”. A mesma condição é vista nos 
planetas vizinhos e naqueles que podem ser observados por diversos meios.  
 
Por ouro lado, as Escrituras admitem existir vida fora da terra. Pelo relato do apostolo 
Paulo, ele claramente nos da a entender que existe vida fora da terra e que estamos em 
luta contra esses seres. Em Efésios 6.12, escreveu: “Porque não temos de lutar contra a 
carne e o sangue, mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os 
príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares 
celestiais”.  
 
As Escrituras também nos advertem quanto aos riscos que corremos quando nos 
envolvemos com essas entidades (seres) espirituais que vagueiam no espaço entre o céu 
e a terra: “vos bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis 
guiados” (1 Co 12.2 ).  
 
Embora As Escrituras admitam a existência de outros seres, alem dos humanos, e ate 
mesmo atribui-lhes poder sobre-humano, não encontramos, porem em suas paginas 
nenhuma afirmação de que existam seres em outros planetas. Elas apenas afirmam a 
existência de dois níveis de habitat: o terrestre e o celestial.  
 
Por outro lado, alguns professos cristãos liberais afirmam que existem outros mundos 
habitados e que estes, talvez, tenham sido também visitados por Jesus depois de sua 
morte e ressurreição na terra. Se no período em que Cristo visitou esses mundos tivesse 
morrido em favor de tais extraterrestres, esses também seriam alcançados por Ele e 
salvos.  
 
Quanto a esse assunto, encontramos alguns problemas no contexto bíblico que não 
podemos deixar de considerar. Primeiro, a morte de Cristo para perdão de pecados é 
única: “assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os 
pecados de muitos, aparecera segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a 
salvação” (Hb 9.28). A manifestação de Cristo é clara. Primeiro Ele veio para tirar o 
pecado e vira segunda vez para aqueles que o aguardam.  
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A intervenção de Deus na criação diversas vezes em mundos diferentes através de Cristo 
esta fora do contexto bíblico. O livro de Apocalipse relata a exaltação de Cristo diante de 
todo o universo, e não sistematicamente nos quadrantes do universo (Ap 12.12; 18.20). 
Se de fato existissem outros mundos, eles estariam sujeitos ao juízo que esta ocorrendo 
no céu (devido à rebelião de Satanás) e ao juízo que esta por vir sobre a terra (por causa 
da condição caída da humanidade).  
 
Será que Deus não poderia criar outros mundos no vasto universo? Sim. Mas temos de 
concordar que houve um principio, um inicio criativo. E, pelas Escrituras, a seqüência da 
criação é bem conhecida: “No principio criou Deus os céus e a terra”. Nos céus Deus 
criou os anjos, em diversos níveis, e na terra , a natureza , os animais e , finalmente , o 
homem . A citação quanto `a criação dos animais, dos répteis e das aves é bem clara. Se 
houvessem outros mundos, isso seria relevante e registrado pelas Escrituras. Podemos 
encontrar apenas três naturezas em todo o universo: a divina, subsistente na Trindade; a 
celestial, que se aplica a todas as classes dos anjos; e a humana. Uma quarta natureza 
esta sendo preparada: a incorruptível, que os santos (mortos e vivos) adquiram somente 
na manifestação do Senhor Jesus (1 Co 15.51-53).  
 
Temos apenas duas ferramentas de identificação dos ÓVNIS: o equivoco daqueles que 
tiveram tais experiências e os frutos que produzem. Vamos primeiro aos equívocos, que 
podem ser enumerados da seguinte forma:  
 
1. Confusão com o planeta Vênus, este é o mais brilhante de todos os planetas e da a 
impressão de que esta rodando rapidamente no seu eixo.  
 
2. Balões meteorológicos.  
 
3. Meteoros.  
 
4. Aviões ou helicópteros.  
 
5. Parélio, isto é, mancha brilhante que aparece em um dos lados do sol.  
 
6. A dificuldade que as pessoas tem em relatar aquilo que realmente viram, o que 
contribui para uma interpretação errônea e carregada de imaginação.  
 
7. Paranormalidade e hipnose, cheias de elementos ocultistas.  
 
Passemos, agora, a segunda ferramenta: os frutos. “Pelos seus frutos os conhecereis. 
Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos estão produzindo tais ‘ aparições ‘? 
Seus ensinos, conforme já comentamos, demonstram que toda a arvore, ou seja, 
qualquer assunto relacionado com ÓVNIS, esta comprometida com o ocultismo, portanto 
condenados pelas Escrituras.  
 
Outra característica comum das aparições dos supostos extraterrestres é a deformidade 
física apresentadas por esses seres: cabeças desproporcionais ao corpo, pele desbotada, 
olhos exagerados, que ocupam 30% da cabeça; corpo minúsculo e falta de comunicação 
oral, o que enfatiza seus poderes telepáticos. Alias, é através da telepatia (Nota 11) que 
os seres extraterrestres sempre se comunicam com os terrestres. Talvez seja esta a 
razão da necessidade que os alienígenas tem da hipnose para se fazer entender.  
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Enfim, as ‘ criaturas ’ que aparecem nas retratações daqueles que afirmam ter visto algum 
extraterrestre não passam pelo crivo das Escrituras, pois Deus sempre testificou que sua 
criação era boa. Definitivamente não trazem a assinatura de Deus (Gn 1.4, 10, 12, 18, 21, 
25, 31).  
 
“Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas; sobre a terra, angustia entre as nações em 
perplexidades por causa do bramido do mar e das ondas” (Lc 21.25).  
 
Notas:  
 
1. Alienígena – Alguém que é de um outro país. Essa palavra é popularmente aplicada à 
população de extraterrestres.  
 
2. Contatos imediatos: 1º grau: refere-se ao contato através do som; 2º grau: contato 
através de visão; 3º grau: contato através do tato, pessoal.  
 
3. Eram os deuses astronautas? – Melhoramento – p.50 – edição 1969.  
 
4. Daniken, Erich von, 1935 – autor do livro Erinneerrungen an die Zufunft – em 
português: Eram os deuses astronautas?  
 
5. Veja pormenores sobre essa profecia no livro Evidencia que exige um veredicto. Vol. I 
Autor: Josh McDowell. Editora: Candeia. São Paulo, pp. 340 – 343;  
 
6. Stoner, Peter W. Science Speaks: An Evaluation of Certain Chistian Evidences, 
Chicago: Moody Press, 1963.  
 
7. Mistérios Desconhecidos – Contatos Alienígenas – Editores de Time –Life Livros – p.7  
 
8. Abduções: Rapto com violência, fraude ou sedução.  
 
9. Cosmos. Carl Sagan. Editora: Livraria Francisco Alves Editora S.A p.261.  
 
10.Revista Brasileira de Ufologia – Ufo –nº 66  
 
11.Telepatia: Transmissão ou comunicação extra-sensorial de pensamentos e sensações, 
a distancia, entre duas ou mais pessoas. 
 
1. O pastor Márcio Souza é consultor teológico do CACP 
 
Fonte: revista "Defesa da Fé" 
 
http://www.cacp.org.br/movimentos/artigo.aspx?lng=PT-
BR&article=854&menu=12&submenu=1
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Existe vida extraterrestre ?  
   
 Muitas mentiras enganosas são semeadas na mente da juventude de hoje através das 
escolas, dos livros, dos filmes e da televisão. São muitos os enganos populares que 
negam a Deus e o Evangelho de Jesus Cristo. Dois deles são sustentados mundialmente: 
1) a evolução (ensinada como fato nas escolas públicas); e sua corolária, 2) a existência 
de vida inteligente em outros planetas. Se a vida evoluiu na Terra por acaso, então por 
que não em outros lugares? A possibilidade de algum outro ser possuir ciência e 
tecnologia mais avançadas que as nossas é extremamente empolgante para a 
humanidade: nós não estaríamos sozinhos no Universo! 
 
Robert Jastrow, fundador e por muitos anos diretor do Instituto Goddard de Estudos 
Espaciais (que exerceu um papel-chave nos projetos das sondas espaciais Pioneer, 
Voyager e Galileu), sugeriu que a vida teria se desenvolvido em alguns planetas 10 
bilhões de anos antes de acontecer aqui na Terra. Esses seres poderiam estar além do 
homem na escala evolucionária – assim como o homem se encontra à frente dos vermes 
– e apareceriam como deuses para nós quando os encontrássemos: um pensamento 
emocionante mas também aterrorizante. 
 
Sérios esforços internacionais têm estado em funcionamento durante os últimos anos 
visando contatos com inteligências extraterrestres (IETs). Nos Estados Unidos, o 
programa foi chamado de Busca de Inteligência Extraterrestre (Search for Extraterrestrial 
Intelligence – SETI). Várias nações investiram pesado no envio de sinais de rádio ao 
espaço e na captação de algum retorno dos mesmos. A sonda espacial Voyager, que já 
deixou nosso sistema solar para se aprofundar mais no espaço, carrega a seguinte 
mensagem num disco de ouro fixado no seu exterior, pois esperava-se que alguma vida 
amiga o encontrasse e fizesse contato com a Terra em resposta: 
 
Nós lançamos esta mensagem no Cosmo... isto é um presente de um pequeno, distante 
mundo... Esperamos que algum dia tenham resolvido os problemas que enfrentamos, 
para reunir uma comunidade de civilizações galácticas. (Assinado) Jimmy Carter, 
presidente dos Estados Unidos da América, 16 de junho de 1977. 
 
Crê-se popularmente que seres de outros planetas já teriam visitado a Terra por algum 
tempo em naves espaciais cuja composição e propulsão nossos cientistas não podem 
explicar. Essas naves foram batizadas de Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs). 
Milhares de aparições são reportadas anualmente no mundo inteiro, a maioria das quais 
tendo alguma explicação terrestre. Isso ainda deixa numerosas aparições que, sob 
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cuidadosa investigação, parecem indicar que alguma coisa "não deste planeta" está nos 
visitando, por razões desconhecidas. 
 
Tem havido várias investigações governamentais dos OVNIs. Os resultados permanecem 
em segredo. De acordo com os arquivos liberados conforme a Lei de Liberdade de 
Informação, o FBI foi envolvido na procura por evidências em supostos locais de 
acidentes com OVNIs. Numa carta datada de 27 de setembro de 1947, entretanto, o 
diretor do FBI, J. Edgar Hoover, escreveu para o Ministro da Aeronáutica, George C. 
McDonald, que estava orientando o órgão governamental a "suspender toda a atividade 
de investigação relativa às aparições reportadas acerca de disco voadores", e que as 
dúvidas fossem apresentadas à Força Aérea.(1) Contudo, o FBI continuou envolvido no 
processo. Considere o memorando interno do FBI, datado de 2 de outubro de 1962, de W. 
R. Wannall para W. C. Sullivan: "Aparentemente não se faz necessário dar instruções 
adicionais... relativas a discos voadores. Esta matéria será novamente revisada por volta 
de 3 de outubro de 1963."(2) 
 
Arquivos do FBI, dos quais tenho cópias, incluem numerosas reportagens sobre 
misteriosos objetos voadores, vistos por observadores competentes, incluindo pilotos da 
Força Aérea e pessoal do FBI. A grande velocidade dos objetos, a ausência dos meios de 
propulsão conhecidos na Terra, e manobras impossíveis para naves terrestres indicam 
origem extraterrestre. Os relatos quase sempre incluem observações sobre marcas 
deixadas por um objeto pesado, bem como áreas queimadas e radioativas onde os OVNIs 
supostamente teriam aterrissado. Um memorando do Diretor Executivo da CIA (cuja data 
foi apagada) para o Diretor da Central de Inteligência afirma: 
 
Relatos de incidentes nos convencem de que algo está acontecendo e precisa de atenção 
imediata. Os detalhes de alguns desses incidentes têm sido discutidos pelo AD/SI com 
DDCI. Aparições de objetos inexplicáveis a grandes altitudes e viajando a grandes 
velocidades nas proximidades de uma importante instalação americana de defesa são de 
tal natureza que não são atribuíveis a fenômenos naturais ou a tipos conhecidos de 
veículos aéreos.(3) 
 
Contradições: fatos X pesquisadores 
 
Alguma possibilidade de que vida inteligente tenha evoluído por acaso na Terra ou em 
qualquer outro lugar pode ser rapidamente descartada. O eminente astrônomo britânico 
Sir Fred Hoyle salienta que "mesmo se o Universo tivesse consistido, a princípio, de um 
caldo orgânico" do qual a vida seja feita, a chance da produção das enzimas básicas da 
vida pelo acaso, sem um norteamento inteligente, pode ser aproximadamente de uma em 
10 seguido de 40.000 zeros. A impossibilidade desse número pode ser vista na seguinte 
ilustração. A probabilidade de se "estender a mão" ao acaso e apanhar um átomo 
específico do Universo seria de cerca de 1 em 10 seguido de 80 zeros. Se cada átomo 
deste Universo se tornasse num outro Universo, a chance de "estender a mão" a esmo e 
pegar um átomo desses universos seria de cerca de 1 em 10 seguido de 160 zeros. 
 
Então Hoyle explica por que essa teoria completamente impossível ainda é respeitada, e 
acusa os evolucionistas de interesse-próprio, pressão injusta, e desonestidade: 
 
Essa (impossibilidade matemática) é bem conhecida dos geneticistas e ainda assim 
ninguém parece dar um basta final à teoria... por causa do seu peso sobre o sistema 
educacional... ou você crê nos conceitos ou será visto como herege.(4) 
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Em Chance and Necessity (Acaso e Necessidade), o biólogo molecular Jacques Monod 
forneceu uma dúzia ou mais de razões pelas quais a evolução não pode ter ocorrido. A 
característica essencial do DNA, por exemplo, é a perfeita réplica dele mesmo. A 
evolução só poderia ocorrer diante de uma falha no DNA, e é absurdo imaginar que uma 
única célula tenha evoluído, muito menos o cérebro humano, por uma série de falhas 
prejudiciais no DNA. E, ainda assim, após ter apresentado várias razões pelas quais a 
vida não poderia ter surgido por acaso, Monod concluiu que ela tem que ter surgido por 
acaso. 
 
Monod não possui uma razão válida para sua "fé". Ele simplesmente rejeita aceitar a 
criação divina. O paleontologista do Museu Britânico de História Natural, Colin Patterson, 
declara: 
 
Evolucionistas, assim como os criacionistas... nada mais são do que pessoas que crêem. 
Eu tenho trabalhado nesta questão (evolucionismo) por mais de vinte anos, e não havia 
qualquer coisa que eu soubesse a esse respeito. É chocante descobrir que alguém pode 
ser enganado por tanto tempo."(5) 
 
Onde fica o cristianismo? 
 
Uma fé transigente está ficando comum na igreja: Deus teria permitido que a evolução 
acontecesse, aí Ele teria transformado a criatura, semelhante a um primata, em Adão. 
Mas a Bíblia diz que no momento em que Deus soprou vida no molde que Ele formara do 
pó, esse molde era um homem, Adão (Gn 2.7). Assim, Ele não poderia tê-lo transformado 
de alguma coisa que já estivesse viva. Além disso, a morte não invadiu a Terra até que 
Adão pecasse ("por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte" – 
Rm 5.12), e, assim sendo, as espécies anteriores não poderiam ter passado pelo suposto 
processo de morte para "evoluírem de forma mais elevada".(6) 
 
Poderia Deus ter criado vida inteligente em outros planetas? Sim, mas a Bíblia declara 
que exclusivamente a Terra tem vida física inteligente. Foi para esta Terra que Satanás 
veio difundir sua rebelião; e a esta Terra Cristo veio para morrer pelo pecado do homem. 
A batalha entre Deus e Satanás pelo Universo está centralizada aqui. O sacrifício de 
Cristo na cruz purificou do pecado o Universo inteiro e as próprias coisas celestiais (Hb 
9.23): 
 
"...de fazer convergir nele [Cristo]... todas as cousas, tanto as do céu como as da terra" 
(Ef 1.7,10). 
 
"Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra..." (Fl 2.10). 
 
"...havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo 
mesmo todas as cousas, quer sobre a terra, quer nos céus" (Cl 1.20). 
 
"...toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra... dizendo: Àquele que 
está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio 
pelos séculos dos séculos" (Ap 5.9,13). 
 
"Quando, porém, todas as cousas lhe (a Cristo) estiverem sujeitas... para que Deus seja 
tudo em todos" (1 Co 15.28). 
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As afirmações acima contrastam com a crença dos mórmons em trilhões de deuses, e 
trilhões de Cristos que morreram em trilhões de planetas além do nosso. Isso vai contra 
as Escrituras que dizem que a única reconciliação entre Deus e o Universo inteiro é o 
próprio Cristo de uma vez por todas sacrificado na cruz – um sacrifício que não se repetiu 
em nenhum outro planeta: 
 
"...pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido 
eterna redenção... ao se cumprirem os tempos, (Cristo) se manifestou uma vez por todas, 
para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado... Jesus, porém, tendo oferecido, para 
sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus... Porque com 
uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados... Já não há 
oferta pelo pecado" (Hb 9.12,26,10.12,14,18). 
 
Um ser inteligente com poder de escolha poderia pecar. Deus não precisa experimentar 
("O homem pecou, mas deixe-me tentar em outro planeta...", etc.). Conseqüentemente, 
existiriam outros pecadores espalhados pelo Universo; Deus os teria colocado lá 
intencionalmente. Mas por quê? Certamente é suficiente um planeta de rebeldes! 
 
Os pecadores precisam de redenção, e a redenção foi provida para o Universo inteiro 
através do sacrifício de Cristo neste planeta. Nós, habitantes da Terra, temos o relato de 
testemunhas oculares, evidências arqueológicas, evidências históricas e profecias 
cumpridas. Tais provas não podem ser avaliadas por seres de distantes planetas que 
teriam que acreditar num Cristo que morreu neste planeta. 
 
Além do mais, para Cristo nos redimir, ele teve que se tornar um de nós, um homem que 
morreu em nosso lugar. Para redimir seres de outros planetas, Ele teria de se tornar um 
deles também. Mas a Bíblia diz que Cristo é o Deus-homem para sempre; e Ele morreu 
só uma vez, e isto foi aqui na Terra. E sobre a Terra Satanás tentará estabelecer seu 
falso reino, utilizando-se de um homem, o anticristo. Para esse fim, Satanás pode usar os 
OVNIs e a crença em IETs para estabelecer seu falso cristo. É interessante que Robert 
Jastrow sugere que a vida após a morte... 
 
...talvez esteja muito além da forma de carne-e-sangue que reconheceríamos. Talvez 
possa (ter)... conseguido escapar de sua carne mortal para se tornar algo fora de moda 
que as pessoas chamariam de espíritos. Então como é que sabemos que está aqui? 
Quem sabe possa materializar-se e aí desmaterializar-se. Tenho certeza de que eles 
possuem poderes mágicos pelos nossos padrões...(7) 
 
O palco para a "operação do erro" 
 
Que grande idéia Satanás pode utilizar para colocar o anticristo no poder! Quem precisa 
de Deus se as IETs têm poderes mágicos?! Não só médiums espíritas e parapsicólogos, 
mas agora cientistas, que rejeitaram a Deus, estão tentando contato com "seres 
espirituais" que eles acreditam ser entidades altamente evoluídas, com conhecimento e 
poderes maiores aos dos humanos. Certamente, se contatos fossem feitos com as 
"amigáveis" IETs, os líderes da Terra gostariam de se "beneficiar" com seus conselhos e 
ajuda. O presidente sírio Hafez Assad, muito fascinado por OVNIs, acredita que "só os 
poderes extraterrestres poderiam trazer paz entre as superpotências"(8). 
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Mas não existem IETs. A única vida inteligente além da que há na Terra é toda espiritual: 
Deus, anjos, Satanás e demônios. Satanás e seus servos são hábeis em invadir o reino 
físico. Satanás colocou chagas em Jó, causou um "vento arrasador" de destruição em sua 
casa matando seus filhos, os caldeus e sabeus roubaram a ele e a seus servos, e em 
cada caso uma pessoa ficou viva para trazer as notícias a Jó. Satanás levou Cristo ao 
topo do monte e ao pináculo do templo. Janes e Jambres (2 Tm 3.8) foram hábeis para 
imitar, pelo poder de Satanás, alguns milagres de Arão e Moisés, feitos pelo poder de 
Deus. 
 
Que limites podem haver nos "poderes, sinais e prodígios da mentira" satânicos nós não 
sabemos: Satanás levará o mundo todo a adorar o anticristo como "Deus" (Ap 13.8). O 
fato é que a humanidade está agora aberta para o contato e para receber opiniões e 
ajudas de demônios que estão se manifestando como OVNIs e disfarçando-se como 
IETs, o que ajuda a preparar o palco para a "operação do erro" (2 Ts 2.11). 
 
Foi aqui na Terra que Cristo derrotou Satanás na cruz, e é aqui para a Terra que Cristo 
retornará a fim de destruir Satanás. É na Terra que Cristo vai reinar por 1000 anos; é para 
a nova Terra que a Jerusalém celestial descerá (Ap 21.1-2), e dela Cristo reinará sobre o 
novo Universo por toda a eternidade. Não existe nenhuma outra civilização planetária. 
 
As hábeis mentiras de Satanás têm um único propósito: desviar o homem da verdade de 
Deus que por si só o libertará do pecado e do eu (Jo 8.31-32). Nós, crentes em nosso 
senhor Jesus Cristo, precisamos ter uma resposta bíblica para nossos queridos, de forma 
a libertá-los das sedutoras mentiras satânicas, onde quer que elas estejam. Sejamos 
bereanos. Conheçamos as Escrituras. Declaremos a verdade de Deus com ousadia e 
vivamo-la de forma consistente. (Dave Hunt - TBC 4/95 – Traduzido por Eros Pasquini, 
Jr.) 
 
http://www.cacp.org.br/movimentos/artigo.aspx?lng=PT-
BR&article=836&menu=12&submenu=1
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Óvnis: O que é Fato?  
   
 O professor Dr. Werner Gitt, diretor do "Instituto Nacional de Tecnologia Física" na 
Alemanha, escreveu o seguinte acerca do assunto: 
 
Estamos sozinhos, ou existe vida em outros lugares do Universo? Os relatórios acerca de 
discos voadores e de encontros com extraterrestres, que há décadas já produziam 
inúmeras especulações, e que nos últimos tempos aumentaram em número, receberam 
combustível de uma ala séria: no início de agosto de 1996, pesquisadores da NASA 
anunciaram ter descoberto formas rudimentares de vida em um meteorito que 
supostamente procedia de Marte. Estas ligas orgânicas também poderiam ser bolinhas de 
lama petrificada, ressaltam. Uma prova de "vida", na verdade, não existia! Mas de 
qualquer forma a pedra de quase dois quilos, achada na Antártida, reaqueceu a febre 
marciana mundial: nos próximos anos, americanos, europeus, japoneses e russos 
planejam cerca de 20 projetos e pretendem enviar sondas até o planeta vizinho Marte, 
distante 78 milhões de quilômetros. 
 
De modo geral, percebe-se que a crença em inteligência extraterrestre, que já tinha 
características quase religiosas, alcança uma nova dimensão. 
 
 
A onda dos ÓVNIS vai aumentando  
 
Se bem que após algum tempo as especulações sobre a "pedra de Marte" mostraram não 
ter fundamento, o entusiasmo pela busca de vida extraterrena prossegue. Existem 
diversas causas para o enorme "boom" dos relatos de aparições de OVNIs (Objetos 
Voadores Não Identificados). O professor de psiquiatria da Universidade de Harvard, John 
E. Mack, chamou a atenção do mundo inteiro com sua coletânea de casos intitulada 
"Raptado por Extraterrestres". Há algum tempo, o cineasta britânico Ray Stilli trouxe a 
público um filme supostamente rodado em 1947 e mantido em sigilo desde então, 
mostrando a autópsia de um suposto extraterrestre. Ele teria caído com seu disco voador 
no Novo México em 1947, próximo à base aérea de Roswell. Na Brasil, o "Fantástico" 
mostrou partes do filme. Em outubro de 1995, no Congresso Mundial de ÓVNIS, em 
Düsseldorf (Alemanha), as imagens pouco nítidas foram uma das principais atrações. (...) 
Segundo uma pesquisa de opinião efetuada pelo Instituto Allensbach, na Alemanha 17% 
da população crê que existam ÓVNIS, 40% contam com vida em outros planetas e 31% 
crêem que estes seres sejam inteligentes. 
 
Como os cristãos deveriam classificar os ÓVNIS? Que significado tem a existência de 
extraterrestres no espaço? 



 59

 
 
I. O que a ciência diz a respeito? 
 
1. Nunca houve um contato com "extraterrestres" 
 
No ano de 1900, a Academia Francesa de Ciências anunciou um prêmio de 100.000 
Francos para quem fosse o primeiro a estabelecer contato com um mundo desconhecido. 
Marte foi excluído, pois naquela época havia certeza da existência de moradores no 
planeta vizinho. Mas nesse meio tempo sabe-se com certeza: nem nesse nem em outro 
planeta existe qualquer sinal de "pequenos homenzinhos verdes" ou de qualquer outro ser 
inteligente. 
 
Mesmo que até agora não exista a menor prova científica da existência de vida 
extraterrena, muitos astrônomos – sob o impacto da quantidade enorme de estrelas – 
acham que a vida, como ela é concebida na terra, também teria de haver surgido em 
outros lugares. Os cientistas americanos do SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence = 
Busca de Inteligência Extraterrestre) fizeram diversas tentativas para captar sinais do 
espaço. Tudo foi em vão – eles também não encontraram nenhuma prova de vida 
extraterrestre. 
 
 
2. Vida no espaço só seria possível se... 
 
Vida no espaço só seria possível em um planeta cuja superfície suprisse diversas 
condições. Ele deve ter a distância certa de seu sol para ser aquecido corretamente. Até 
aqui os astrônomos só acharam uma indicação de possível vida em um planeta em outro 
sistema solar. Ele orbita em torno da estrela Pégaso de nossa Via Láctea, distante 45 
anos-luz de nós. Mas como ela está 20 vezes mais próxima de seu sol do que a terra, a 
vida lá seria impossível devido ao calor. Ainda é possível que existam planetas não 
descobertos entre os incontáveis sóis (um número formado por 1 mais 25 zeros). Mas é, 
no mínimo, improvável que eles atendam as condições que possibilitem a existência de 
vida. A simples existência de água ou gelo não é evidência clara da eventual existência 
de outras formas de vida, como foi publicado em muitos jornais, quando se dizia que na 
lua de Júpiter, chamada "Europa", eventualmente teria sido descoberto gelo. 
 
 
3. Distâncias intransponíveis até outros planetas 
 
Mesmo aceitando-se que exista vida em algum lugar do espaço, uma visita de 
extraterrestres à Terra, como as sugeridas pelos relatos de ÓVNIS, seria impossível na 
prática. O principal empecilho são as distâncias inimaginavelmente grandes e, com isso, o 
longo tempo de viagem que se faz necessário. Já a estrela mais próxima da terra, 
chamada Proxima Centauri, fica a uma distância de 4,3 anos-luz, ou seja, 
40.680.000.000.000 quilômetros (40,7 trilhões). Os vôos do projeto Apolo levaram três 
dias para irem até a Lua, que fica a 384.000 quilômetros de distância. Com a mesma 
velocidade, seriam necessários 870.000 anos para se chegar a essa estrela vizinha. 
 
Sondas espaciais não-tripuladas poderiam obviamente ser mais rápidas. Se existisse 
alguma força de impulsão que alcançasse um décimo da velocidade da luz, mesmo assim 
a viagem levaria 43 anos. Segundo os cálculos aproximados do físico nuclear sueco 
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C.Miliekowsky, seriam necessárias quantidades enormes de energia para a propulsão. 
Elas equivaleriam à quantidade de energia elétrica consumida atualmente pelo mundo 
inteiro em um mês. Além disso, as pequenas partículas de poeira que flutuam no espaço 
representam um problema para as sondas espaciais, pois colidiriam com elas. Átomos de 
hidrogênio (100.000 por metro cúbico) são os mais freqüentes. E partículas de poeira de 
silicatos e gelo com 0,1 grama de peso (100.000 por quilômetro cúbico) já poderiam 
destruir o aparelho. Tudo isso torna uma viagem de eventuais extraterrestres até nós ou 
de nós até eles praticamente impossível. 
 
 
II. A Bíblia 
 
1. Em lugar nenhum a Bíblia fala de extraterrestres  
 
Para os cristãos, a Bíblia é a Palavra de Deus revelada. A Bíblia ensina que a vida só é 
possível através de um ato criador. Mesmo que no espaço existam planetas semelhantes 
à Terra, lá não existiria vida se o Criador não a tivesse criado. E se Deus o tivesse feito, e 
essas criaturas nos visitassem algum dia, então Deus não teria nos deixado ignorantes a 
respeito. Podemos deduzir isso de Isaías 34.16: "Buscai no livro do Senhor, e lede; 
nenhuma destas criaturas [de Deus] falhará, nem uma nem outra faltará". Além disso, 
Deus nos informou acerca de detalhes muito exatos do futuro (por exemplo, acerca da 
volta de Jesus, detalhes acerca do fim deste mundo, como em Mateus 24 ou no livro de 
Apocalipse). Um dia o Universo será enrolado como um pergaminho envelhecido (Is 34.4; 
Ap 6.14). Com isso, se Deus tivesse criado seres viventes em outro lugar, Ele 
automaticamente destruiria a morada deles. 
 
2. A finalidade das estrelas 
 
Um outro raciocínio que leva à mesma conclusão: se conhecemos a finalidade das 
estrelas, temos em mãos a chave bíblica para respondermos as questões concernentes 
aos assim chamados "extraterrestres". O "para quê" das estrelas é mencionado em 
diversas passagens bíblicas. O conhecido Salmo 19 trata do assunto, mas queremos 
salientar aqui o relato da criação. Gênesis 1.14-15 diz: "Disse também Deus: Haja luzeiros 
no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite; e sejam eles para 
sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, 
para alumiar a terra. E assim se fez." 
 
As razões de sua existência são muito claras: devem luzir na terra, mostrar o tempo e ser 
portadoras de sinais. As estrelas são, portanto, orientadas e planejadas para a terra, ou, 
para ser mais exato, para as pessoas que vivem na terra. Diante desta distribuição de 
finalidades quando de sua criação, diante da seqüência da criação (no primeiro dia a terra 
e só no quarto dia os outros planetas) bem como do testemunho bíblico como um todo, 
pode-se chegar a uma única conclusão: não se pode contar com vida em outros planetas! 
 
 
III. E os ÓVNIS? 
 
Após a constatação feita acima, como devemos nos posicionar diante dos fenômenos de 
discos voadores e diante da euforia e da crença em seres extraterrestres? Li na revista 
alemã "Focus": "90% das notícias de ÓVNIS são consideradas disparates, mas um resto 
de dez por cento é suficiente para o surgimento de muitas especulações." E o sociólogo 
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Gerald Eberlein chega à conclusão: "Pesquisas revelaram que pessoas que não têm 
vínculos com igrejas mas afirmam ser religiosas, reagem de maneira especialmente forte 
à possível vida de extraterrestres. Para elas, a ufologia é uma espécie de religião 
substituta." A Bíblia expressa a mesma constatação num ponto de vista ainda mais 
profundo, quando menciona causa e conseqüência: "Ora, o aparecimento do iníquo é 
segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais e prodígios da mentira, e com 
todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade 
para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, 
para darem crédito à mentira" (2 Ts 2.9-11). 
 
 
A Bíblia o diz 
 
Um pensamento complementar para elucidar o fenômeno dos discos voadores: a Bíblia 
dá uma descrição de todos os seres viventes. O Deus vivo se apresenta a nós como o 
Deus triúno no Pai, no Filho e no Espírito Santo. No céu existem os anjos, que também 
servem às pessoas sobre a terra. Eles trazem uma boa mensagem e dão a reconhecer 
quem os enviou (por ex., Lucas 2.6-16). Suas afirmações são precisas e verificáveis. 
 
Uma mensagem diferente é a do diabo e dos demônios. Efésios 2.2 chama-o de "príncipe 
da potestade do ar". Seu raio de ação é sobre a terra. O diabo tem seu próprio repertório 
para seduzir este mundo, sob a forma de variadas práticas ocultas e de milhares de ritos 
religiosos. Será que não poderia ser que, por trás de todos os fenômenos não 
identificáveis se encontrassem as obras do enganador? Como os relatos de ÓVNIS 
mostram, tudo é muito nebuloso e não identificável. Pessoas que não conhecem a Cristo 
se deixam fascinar com facilidade por tudo quanto é fenômeno abstrato. Aos cristãos vale 
o aviso: "Vede que ninguém vos engane!" (Mt 24.4). (Norbert Lieth) 
 
 
 
Publicado anteriormente na revista Chamada da Meia-Noite 
http://www.cacp.org.br/movimentos/artigo.aspx?lng=PT-
BR&article=1220&menu=12&submenu=1
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Provas extraterrenas...  
   
 Desde que Orson Wells narrou ao vivo uma suposta invasão marciana à Capital do 
E.U.A, fato que passou à história com a maior mentira do século, multidões afirmam 
veementes terem tido contato visual e até pessoal com os famosos "homenzinhos 
verdes". Tal foi o pânico causado pelo "furo jornalístico" de Wells, que ele se viu obrigado 
à desmentí-lo. Mesmo assim, não adiantou... Nascia o Mito "Disco Voador". Em torno 
deste assunto foram criados conceitos, preconceitos, filosofias, religiões, projetos 
científicos,etc... 
 
Tal foram o número de relatos acontecidos nos Estados Unidos, que a U.S.A .F se viu 
obrigada a criar o Projeto do Livro Azul. Neste projeto, todos os episódios eram 
estudados, as pessoas passavam por rigoroso teste psicológico e após todo este 
processo, os oficiais da Força Aérea Americana davam o laudo: Alucinação. Com o 
passar do tempo e com a confiabilidade de muitas testemunhas, a NASA resolveu entrar 
no Caso. Há quem afirme, que se sabe muito mais do que é noticiado. Incidente com o 
Caso Roswell, são até hoje polêmico. Segundo Ufólogos, nesta cidade houve uma queda 
de duas naves-extraterrestres, e a NASA conseguiu aprissionar um dos tripulantes com 
vida, que estaria até hoje preso no Famoso Hangar 51. 
 
Seja lá como são chamados U.F.O (Unidentified Flying Objects), OVNI (Objetos Voadores 
Não Identificados), continuam até hoje na imaginação de centenas de milhares de 
pessoas da Terra. 
 
Com o Início da pesquisa espacial, esperava-se encontrar algum "vizinho" na Lua ou em 
qualquer outro planeta. De fato, nenhum indício de qualquer espécie de vida foi 
encontrado até hoje. Mas uma foto tirada pela sonda Vikyng, revelou imagens da Região 
Sydonia de Marte tirou o sono de muitos astrônomos da NASA. Considerada "NOM-
SENSE" (sem sentido) a foto foi estudada milímetro por milímetro pelos pesquisadores 
em absoluto sigilo. Foi secretamente arquivada para evitar especulações, e teria ficado 
totalmente desconhecida do público. Em 1980, um dos cientistas da Equipe, após ter sido 
demitido relatou tudo à um repórter do "New York Times". Com a pressão da comunidade 
científica internacional, a Agência espacial Norte-Americana se viu obrigado à mostrar a 
foto. "A FACE", como é conhecida, mostra nitídamente um rosto humano com olhos, 
orifícios nasais, lábios e nariz, e não é só... Próximo a este "rosto" há um grupo de 3 
pirâmides!!! Pronto. Era tudo o que a NASA não queria! Estava definitivamente aberta à 
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caça aos "ET`s". Mas, para tristeza dos Ufólogos e Ufólatras, a cada nova missão para 
estudar o solo de Marte, os astronômos chegam a uma conclusão: Ilusão de Óptica ! Na 
foto que ilustra a coluna, você pode notar uma comparação feita com fotos tiradas por 
outros ângulos. O que todos pensavam ser resíduo de uma civilização extraterrestre, não 
passa de um capricho da natureza que entalhou ,com a ajuda da erosão nas rochas de 
Marte, uma "face". Recentemente, um grupo de cientistas do Centro Espacial Johson em 
Houston-TX resolveu colocar mais lenha na fogueira. Após estudos realizados em um 
Meteoro encontrado na Antártida, afirmaram terem encontrado moléculas orgânicas. 
Segundo eles, o tal meteoro veio de Marte. A grande realidade é que o Ser humano não 
aceita a hipótese da solidão Universal. E cada vez mais distantes de Deus, alguns 
cientistas levantam teorias duvidosa para tentarem explicar a existência da Vida. Com 
idade pressumida de 4,5 bilhões de anos, o meteoro encontrado no continente gelado 
supostamente teria chegado à Terra há cerca de 16 milhões de anos. Afirmam os 
astrônomos que ele seria um dos estilhaços resultade de um cometa que se chocou com 
Marte. Este "estilhaço" teria viajado pelo espaço apenas 13 mil anos antes de chocar-se 
com a Terra. Com uma idade tão avançada destas, creio que os cientistas fazem 
afirmações de forma prematura. Quem não garante que a tal bactéria não seja aqui da 
Terra ??? E por que a Sonda Pinthfinder não encontrou outras bactérias o ano passado 
???  
 
 
NÃO ACREDITO EM MARCIANOS (2) 
 
 
Desde o início da Corrida Espacial, cientistas da NASA esperavam encontrar qualquer 
indício de existência de Vida Extraterrestre... Mesmo que fosse uma minúscula bactéria... 
Toda esta euforia tem uma explicação: O afã de comprovar a Teoria da Evolução. 
Cientistas, em sua grande maioria ateus, procuram em vão até hoje algum indício de vida, 
mesmo que bacteriana, para provar conceitos evolucionistas. Justamente por isto, que o 
assunto Vida Extraterrestre atraí a atenção de milhares de pessoas nos quatro cantos do 
planeta. Uma pergunta continua sem resposta: Estamos sós no Universo ? A Humanidade 
não aceita esta hipótese! 
 
Após a grande decepção causada pelas novas fotos tiradas da "Face", as quais 
comprovaram que "As ruínas extraterrestres" não passavam de ilusão de ótica causada 
pela erosão marciana; cientistas da NASA acabam de passar por mais uma dura 
decepção: O Meteoro Allan Hills 84001 (ALH 84001) encontrado na Antártida que 
supostamente conteria fóssis de batérias marciana acaba de ser estudado. Os Drs. Jull A 
J.T. e Jeffrey D. A publicaram recentemente suas pesquisas na conceituada revista 
"Scientific American". Segundo eles, após a medição da Radiação Isotópica através do 
Carbono 14 (usada para datar achados arqueológicos), chegou-se a conclusão de que o 
meteoro foi contaminado pelas próprias bactérias Terráqueas. Assim, todo o suspense foi 
novamente por água abaixo. Quando em meus artigos sobre tão empolgante e 
controvertido tema, afirmo não crer em Vida Extraterrestre, não o faço sem base.Não que 
esteja afirmando que em algum lugar distante não existam civilizações outras, mas falo da 
impossibilidade de E.T`s existirem da forma descrita e das impossíveis viagens 
interestelares. Einstein certa vez disse: E=m.C2 - Afirmou assim, que qualquer corpo 
sólido ao atingir a velocidade da Luz se transformaria em Energia. Esta incrível velocidade 
é de "apenas" 300.000 km/s (Trezentos mil quilômetros por segundo). Até hoje, nenhum 
artefato humano chegou se quer perto de 1/3 desta velocidade ! 2ª dificuldade: Mesmo 
que fosse possível atingir a fantástica velocidade da Luz, transformando-nos em energia, 
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como se poderia reverter o processo. Ou seja, transformar Energia em Matéria ??? 
Vamos supor, apenas supor uma viagem tripulada do Planeta Terra até a estrela mais 
próxima da Terra: Alpha do Centauro. Apenas 4,3 anos luz, ou seja, 40.681.440.000.000 
km (40 trilhões, 681 bilhões e 440 milhões de quilômetros de distância )!!! Na mais veloz 
máquina terrestre, você apenas demoraria 4.680.365 anos para fazer esta "pequena" 
viagem. Se quer o neto do seu bisneto chegaria ao fim desta viagem, isto sem falar em 
alimentação, solidão, etc. Isto seria uma explicação científica, baseada em números e nos 
conhecimentos tecnológicos mais avançados da humanidade. Mas há uma outra 
explicação, uma que poucos ousam a externar: a explicação teológica. A Bíblia diz que a 
humanidade pecou. Em virtude disto, todo o nosso planeta ficou sujeito ao resultado do 
pecado. Caminhamos para a exterminação da vida no planeta Três, quando lançamos a 
poluição nos rios, na atmosfera e quando promovemos o desmatamento das florestas. 
Tudo consequência do "avanço" de nossa civilização, que só avança mesmo para o fim. 
Todas as peseudo-aparições e ditos "contatos" com E.T`s sempre afirmaram serem eles 
uma população mais próxima de Deus, mais adiantada, mais inteligente, etc... O grande 
problema Teológico é que segundo a Bíblia, o homem é o centro da criação divina. E que 
a coroa da criação, contaminou-se com a desobediência ao Criador. Apesar de não ser 
um livro científico e nem de ter sido escrito para falar de todos os assuntos, a Bílbia não 
afirma e nem dá margens para cremos ou não em vidas em outros planetas. A existência 
de formas de vidas em galáxias distantes milhares de anos-luz pode ser hipótese viável e 
coerente, mas não há base bíblica para tal afirmação. O problema residiria no fato de que 
Deus não tinha em seus planos o pecado da raça humana, assim, afim de não permitir a 
contaminação espiritual de todo o Universo, Ele não permitiria jamais a comunicação com 
outros povos, na hipótese de que eles possam realmente exisitir. Pode-se até pressumir 
tal existência diante dos números incontáveis de outras estrelas que podem conter outros 
sistemas solares. O mais interessante de tudo isto, é que a cada passo da pesquisa sobre 
Vida Extraterrestre é dado um duro golpe na Teoria da Evolução. Segundo crêem os 
adeptos de Darwin, todos os seres vivos seriam resultados da evolução de uma bactéria. 
Mas por que em nenhum outro planeta do Sistema Solar não ocorreu o mesmo ??? Por 
que não há bactérias na Lua ou em Marte ? Resposta: Porque realmente estamos sós no 
Sistema Solar ! 
 
Os adeptos da Ufologia continuaram suas pesquisas. Explicações espiritualistas já 
procuraram ser dadas. Quase que podemos afirmar que a fascinação pela Vida 
Extraterrestre já se tornou uma seita, uma religião... Mas o fato é que nada de concreto já 
foi cientificamente comprovado. Seriam fenômenos atmosféricos ? Encontraríamos a 
explicação na área espiritual ? Alucinação coletiva ? Auto-sugestão ? Não sei! O fato é 
que neste assunto sou meio igual a Tomé: Quero ver para crer! Enquanto um Disco não 
pousar em um Maracanã lotado em um dia de Fla x Flu, ou que um astrônomo, um pastor 
ou um padre tenha relatado viajar em um aparato destes, eu continuarei afirmando - Não 
Creio em Marcianos e nem em ET`s. Qualquer assunto que analisado cientificamente 
encontre provas de fraudes não deve merecer nossa atenção, e a Ufologia é um destes 
assuntos... Cheia de fraudes, alucinações, fanatismos... 
 
Adeus "Projeto "Criança das Estrelas"  
 
 
Sobre o crânio deformado, que surgiu "inexplicavelmente" no México, levantou-se um 
debate caloroso e alimentou a imaginação dos Ufólogos. Tudo levava à crêr que se 
tratava de um E.T. Híbrido, ou seja, meio E.T. meio humano - Uma criança fruto de um 
relacionamento sexual entre um humano e ser extraterrestre. Tal fato seria um "bomba" 
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no meio científico e religioso, pois comprovaria a possibilidade de existirem outros seres 
híbridos habitando entre nós.  
 
 
Entretanto, através do uso das avançadas técnicas forenses (Medicina Legal) de exame 
de D.N.A., cientistas acabam de descobrir que o "menino E.T." é mais terráqueo do que 
imaginavam os Ufólogos. A deformidade notada no crânio foi causada por uma menigite 
rara, que afetou a formação da criança em questão. Tal descoberta não deixa de sua 
importância, pois passa a ajudar nos estudos da encefalite crônica, já que o caso do 
"Menino E.T." é raríssimo. Assim, mais uma farsa vem por água abaixo, tal como a que 
ocorreu anos atrás, quando uma suposta "autópsia de um E.T." foi mostrada pela TV. 
Com o tempo, a medicina provou toda a trama por trás do fato, o que faz cada vez mais 
cair no descrédito tal possibilidade. 
 
Autópsia de um E.T ? 
 
Em 1996 Ufólogos norte-americanos foram aos limites do absurdo fabricando uma farsa 
fotográfica. Baseados no Incidente Roswell, através do qual muito se tem dito sobre o 
Hangar 51 e os supostos réfens E.T`s, estes ufólogos produziram um documentário 
fotográfico de uma pseudo autópsia de um E.T`s em um dos laboratório da U.S.A.F. Foi 
afirmado que tal material fora guardado em sígilo por anos, e que naquela época haveria 
sido entregues por autoridades da Força Aérea. Até a Kodak Co. chegou à ser contactada 
para a análise de cada foto. 
 
Alguns "furos" foram cometidos... Pois na década de 50/60 não haviam relógios de parede 
como os que aparecem ao fundo... Já existia nos U.S.A. a película colorida que era 
fartamente usada pelo U.S. Army... A roupa de proteção à Radioatividade existe, mas em 
nenhuma outra parte da Sala é visto o Símbolo Internacional de Convenção de 
Radioatividade. Médicos Forenses constataram de o método pelos quais a suposta 
autópsia fora realizada são totalmente errados do ponto de vista médico. Ou seja, os 
"médicos" da foto não são médicos... 
 
A Farsa da Ufologia é sempre assim... Acompanhada de fraudes, de mentiras, de 
manipulação...Mesmo que a hipótese de que haja civilizações em galáxias distantes 
pareça tema palpitante, as pesquisas no campo demonstram a Impossibilidade de tais 
viagens interplanetárias. Exisitir Vidas em outros complexos estelares é uma coisa, 
defender a existência destes supostos E.T`s como sendo seres que viajaram no espaço é 
outra. 
 
Diariamente recebemos muitas críticas pelo nosso posicionamento contra a existência de 
Discos-Voadores. São fanáticos, seguidores de seitas, pessoas que pela cegueira 
intelectual e espiritual, atribuem às estes possíveis seres atributos de Anjos Mensageiros 
de Deus. Creem mais em Von Danïken e J.J. Benitez do que nos textos bíblicos. 
Certamente tudo isto demonstra que Satanás tem dito êxito em afastar as pessoas de 
Crerem em Cristo e no Seu Regresso. Em II Coríntios 11: 14, O Apóstolo Paulo adverte: " 
E Não é de se admirar, porquanto o Próprio Satanás se disfarça em anjo de luz 
 
http://www.cacp.org.br/movimentos/artigo.aspx?lng=PT-
BR&article=839&menu=12&submenu=1
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Qual o espírito que atua nos OVNIs ? 
   
 Joe Firmage, presidente de uma companhia de alta tecnologia no Vale do Silício, 
renunciou subitamente ao cargo para dedicar-se a convencer as pessoas que os OVNIs 
[Objetos Voadores Não-Identificados] realmente existem e que estão entre nós hoje. Após 
você ouvir a descrição de como ele chegou a essa conclusão, não terá dúvidas a respeito 
do espírito que está por trás do fenômeno OVNIs.  
 
THE CUTTING EDGE  
 
Resumo da Notícia: "Um Bem-Sucedido Empresário do Vale do Silício Abandona Tudo 
Para Investigar os OVNIs", MSNBC, 28/6/99, Entrevista de Keith Morrison com Joe 
Firmage.  
 
Firmage - "Deixe-me dizer isto. A Terra está sendo visitada por seres do espaço 
provavelmente há vários milhares de anos."  
 
Entrevistador - "Em uma terra onde existem muitos vencedores, o sucesso obtido por Joe 
Firmage é lendário; a história de um jovem mago da computação que vendeu sua primeira 
empresa quando tinha apenas 19 anos, e que depois trabalhou para criar a empresa da 
Internet de seus sonhos - a USWeb. Ele queria criar a maior empresa de consultoria em 
Internet do mundo, e conseguiu. A USWeb fornece serviços de Internet para a Apple 
Computer, Levi Strauss, Harley Davidson e NBC."  
 
O entrevistador e o entrevistado contam que, quando Firmage deixou a USWeb, a 
companhia estava avaliada em quase três bilhões de dólares, tinha 2.000 funcionários e 
transformara Joe Firmage em um homem riquíssimo. Neste ponto, 99% dos ouvintes 
estavam sem dúvida impressionados com as credenciais do entrevistado e prontos para 
ouvir o que ele tinha a dizer sobre as questões espirituais.  
 
Joe Firmage é um aderente zeloso da Nova Era, que acredita de todo o coração na 
realidade dos OVNIs. Agora, ele está usando sua fama e seu dinheiro para levar muitas 
outras pessoas a acreditarem em OVNIs e em seres de outros planetas. A primeira 
declaração de Firmage, é um dogma padrão da Nova Era, concebido para explicar os 
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milagres no Antigo Testamento e fenômenos como o incrível conhecimento científico 
necessário para criar as pirâmides do Egito e de outros lugares no mundo. Em vez de 
atribuirem os milagres bíblicos a um Deus onipotente que interveio na história humana, 
eles tentam explicá-los dizendo que seres de outros planetas, viajando em OVNIs, 
visitaram a Terra há milhares de anos atrás, intervindo na história mundial.  
 
"Entrevistador: Joe Firmage acredita em seres de outros planetas, e nos OVNIs. Não 
apenas que eles existam, mas que estão aqui entre nós."  
 
"Firmage: A ciência está dizendo que esse tipo de fenômeno é possível. Milhões de 
pessoas estão dizendo que está acontecendo. Eles já foram detectados nos radares. Já 
conversei com coronéis e com brigadeiros..."  
 
"Entrevistador: Joe renunciou ao seu cargo exatamente quando a USWeb estava 
completando uma grande fusão com outra empresa voltada para a Internet. Em seguida, 
gastou milhões para publicar um livro on-line chamado The Word is Truth [A Palavra é 
Verdade]. É uma apaixonante e longa investigação sobre a física moderna, religião e a 
história humana - tudo levando à crença de Firmage que os alienígenas estão presentes 
entre nós."  
 
Embora a maioria das pessoas pense que os extraterrestres sejam apenas uma 
preocupação inofensiva e sem conseqüências, os aderentes da Nova Era encaram o 
assunto com muita seriedade. Além disso, estão afirmando que os extraterrestres 
realmente existem, e que estão tentando ajudar os terráqueos a alcançarem um nível 
novo e mais elevado de consciência que permitirá o aparecimento do Cristo da Nova Era. 
Se você não acredita, simplesmente já a uma livraria especializada em livros de Nova Era 
e veja quantos títulos eles têm sobre vida em outros planetas e OVNIs. Ou então, faça 
uma pesquisa em algum site de busca na Internet, procurando os termos "Nova Era" ou 
"New Age" no sistema de pesquisa. Observe na listagem quantas vezes aparece "OVNI" 
ou "extraterrestres".  
 
Mas, por que os aderentes da Nova Era estão tão entusiasmados a respeito dos 
extraterrestres e OVNIs? A resposta é esclarecedora e surpreendente. Continue lendo 
para saber o "Restante da Notícia".  
 
Vamos agora examinar essa fenomenal preocupação com OVNIs e extraterrestres. Os 
extraterrestres são mostrados em filmes, programas de televisão e livros de ficção 
científica como:  
 
Exatamente como nós em muitos aspectos  
 
Mais inteligentes e mais avançados tecnologicamente  
 
Seres amigos que vivem em paz, podendo assim ensinar a humanidade a viver na paz  
 
Têm somente nossos melhores interesses em vista  
 
"... em 1982, Michael London, do jornal Los Angeles Times, reuniu um grupo de oito 
pessoas que tinham experimentado encontros com OVNIs e seres de outros planetas 
para assistirem a uma pré-estréia do filme ET, de Steven Spielberg." Ele observou as 
seguintes reações do grupo ao filme:  
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'É um filme real, não um romance. É parte de um processo de condicionamento e 
preparação da população para a chegada dos seres dos outros planetas'. 'O filme é um 
veículo... Ele convence o público a não temer os fenômenos paranormais. E, que melhor 
lugar para começar senão com as crianças?.... Tudo está sendo voltado para as 
crianças..." [Ênfase acrescentada]. Pessoal, vocês compreenderam que a admissão 
nessa sentença acima foi de líderes da Nova Era, especialistas em fenômenos ocultistas 
de OVNIs e extraterrestres? Esses líderes ocultistas estão admitindo que o filme ET foi 
simplesmente um instrumento de condicionamento para preparar nossos preciosos filhos 
para "a chegada dos seres de outros planetas".  
 
As Crianças São os Alvos Específicos do Condicionamento Para a Aceitação do Anticristo 
 
Tudo está sendo feito voltado para nossas crianças, e tem sido assim há mais de vinte 
anos. Portanto, a primeira geração que foi condicionada agora está tendo seus filhos, que 
também serão condicionados. Qual é o propósito? Lembre-se que a indústria do cinema e 
a televisão são abertamente hostis ao cristianismo e são aderentes da Nova Era. Lembre-
se também que o objetivo número 1 da Nova Era é preparar o cenário para o 
aparecimento do Anticristo.  
 
Quando o Anticristo aparecer, afirmará ser um mestre elevado de outra dimensão, 
proveniente de outro planeta. Ele será tão camarada quanto aqueles extraterrestres que 
você viu nos filmes na televisão e no cinema, terá nossos melhores interesses em vista e 
quererá levar o mundo a uma nova e pacífica existência.  
 
Os líderes da Nova Era acreditam que as pessoas estarão muito mais inclinadas a 
aceitarem as afirmações do Anticristo se forem primeiro condicionadas a crerem na 
existência de seres extraterrestre amigos.  
 
Neste ponto, precisamos parar e examinar as passagens bíblicas relevantes:  
 
1 João 4:1-3: "Amados, não deis crédito a qualquer espírito; antes, provai os espíritos se 
procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto 
reconheceis o Espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em 
carne é de Deus; e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus; pelo 
contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e, 
presentemente, já está no mundo." Chamo sua atenção para o verso 2, que diz "todo 
espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus; e todo espírito que não 
confessa a Jesus não precede de Deus; pelo contrário, este é o espírito do anticristo". 
Isso é exatamente o que as seitas e as religiões de Nova Era tentam fazer.  
 
Observe que o apóstolo João não questiona se os espíritos existem ou não; ele sabe que 
os demônios existem. João está dizendo, "Provai os espíritos [que aparecerão], se 
procedem de Deus". Observe também que o período de tempo no contexto é a Época do 
Anticristo; esses espíritos estarão negando que Jesus Cristo realmente tornou-se um 
homem e que veio em carne; estarão tentando separar o Jesus histórico em carne e 
ossos do Jesus Divino que era e é Deus. É exatamente isso que essa enganação dos 
OVNIs e dos extraterrestres está tentando fazer.  
 
Agora, considere outra Escritura aplicável:  
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Mateus 7:18-20, "Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir 
frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, 
pois, pelos seus frutos os conhecereis."  
 
Vamos examinar os frutos dos OVNIs examinando os relatos das pessoas que foram 
contactadas por eles. Uma fonte excelente é o cientista francês Jacques Vallee, em seu 
livro, Messengers of Deception: UFO Contacts and Cults [Mensageiros da Enganação: 
Contatos com OVNIs e Seitas]. Vallee é um cientista renomado internacionalmente. Ele 
apresenta a visão empírica de um cientista não-cristão sobre o assunto.  
 
Vejamos quais são os assuntos que os OVNIs estão ensinando às pessoas contactadas.  
 
Experiências fora do corpo (pg. 73)  
 
Comunicação espírita (pg. 123)  
 
Escrita automática, ou psicografia (pg. 123)  
 
Algumas pessoas entram em transe, e vozes lhes dão as mensagens (pg. 85)  
 
Os OVNIs utilizam a energia dos cristais, até como propelente (pg. 109)  
 
Algumas pessoas que passaram por essa transformação espiritual começaram a ter uma 
maior percepção psíquica (pg. 83-84).  
 
O processo pelo qual a consciência humana foi elevada era a maneira exata como as 
forças demoníacas trabalham. É pensamento transplantado. (pg. 78-79). Neste ponto, 
quero falar sobre o perigo da hipnose, e como os hipnotizadores da Nova Era a estão 
utilizando. Quando as pessoas passam pela hipnose, estão entregando sua consciência 
ao hipnotizador. Elas podem ser programadas de diversas formas, especialmente para 
responderem à certas ações, ou a comandos específicos. As pessoas que dizem terem 
sido contactadas por extraterrestres estão sendo solicitadas a passarem por hipnose para 
que possam "regredir" de volta à cena e relembrar suas experiências com os 
extraterrestres, memórias essas que supostamente foram reprimidas pela mente 
consciente. No entanto, o que realmente ocorre é que o hipnotizador implanta cenas na 
mente da pessoa contactada. Essa pessoa então "lembra" aquilo que foi programada e a 
"memória" parece tão real que ela própria acredita na mentira. Desse modo, elas tornam-
se testemunhas muito eficientes no convencimento das outras pessoas. Fique longe da 
hipnose, mesmo que seja para propósitos terapêuticos.  
 
Sessões (pg. 69)  
 
Doutrinas sobre a existência de raças superiores, de pessoas com missões escolhidas, 
referências à Atlântida, e a antigos astronautas..." (pg 57, 103). Observe que isso vincula 
os OVNIs com o nazismo. Lembre-se que a Nova Ordem Mundial é nazismo com outra 
roupagem.  
 
"A expectativa de uma inteligência superior está começando a parecer uma forma de 
adoração..." (pg. 66)  
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Os extraterrestres utilizam terminologia padrão da Nova Era na comunicação com os 
humanos contactados. A melhor ilustração disso é o ensino que "os Mestres Elevados da 
Hierarquia" estão se preparando para intervir novamente na história mundial e levar a 
humanidade a um nível mais elevado de consciência. "Eles selecionarão um homem e o 
capacitarão com poderes e conhecimentos sobre-humanos. Esse homem nos conduzirá a 
um governo e a uma paz mundial." [UFO: End Time Delusion (OVNI: A Ilusão do Fim dos 
Tempos), David Lewis, pg. 46]  
 
Quem é esse homem que será selecionado? Maitréia, o Cristo da Nova Era, o bíblico 
Anticristo!! Essa combinação em palavras e conceitos mostra claramente que os 
"espíritos-guia" dos autores de livros da Nova Era são os mesmos "espíritos-guia" dos 
extraterrestres. Ou será que significa que os extraterrestres são os "espíritos-guia" que 
instruiram os autores de livros sobre Nova Era todo esse tempo?  
 
Todas essas práticas são ocultismo clássico! Além disso, como o autor cristão David 
Lewis diz em seu livro UFO: End Times Delusion, "Sem exceção, todas as pessoas que 
afirmam terem contacto com extraterrestres... têm uma coisa em comum. Todos tiveram 
um envolvimento anterior com atividade metafísica ou seitas. Alguns estavam envolvidos 
na adoração a Satanás, feitiçaria, fenômenos psíquicos, Nova Era, canalização... Aqueles 
envolvidos em contatos diretos com OVNIs e extraterrestres já tinham uma conexão com 
o lado escuro do mundo sobrenatural." Assim, as pessoas que hoje se entregam às 
atividades satânicas em um grau ou outro, são aqueles que estão sendo usados para 
enganar ainda mais as outras pessoas, levando-as à crença em OVNIs e em 
extraterrestres. Em seguida, Lewis acrescenta esta consoladora afirmação, ".... nenhum 
cristão já teve um encontro direto com um suposto ET." [pg. 15-16]. Assim, Deus está 
protegendo seus filhos eleitos dessa enganação satânica. Louvado seja o Santo Nome do 
Senhor!!  
 
Agora, vamos examinar os objetivos declarados dos OVNIs e faremos isso comparando 
com os objetivos do Movimento de Nova Era, que busca o estabelecimento da Nova 
Ordem Mundial. [Observe também que esses são os objetivos do comunismo, o que 
prova nosso ensino que o comunismo sempre foi um soldado no exército Iluminista, para 
que a Nova Ordem Mundial pudesse ser implantada.]  
 
1. NOM: Abolir todos os governos constituídos.  
 
OVNI: Abolir a democracia em favor de uma ditadura [pg. 103, 113]  
 
2. NOM: Todas as religiões precisam ser abolidas.  
 
OVNI: Todas as religiões precisam ser abolidas [pg. 93]  
 
3. NOM: Estabelecer um governo mundial.  
 
OVNI: Estabelecer um único governo mundial, uma ditadura utópica benevolente [pg 113].  
 
4. NOM: Todas as religiões do mundo são iguais e um dia serão combinadas em uma só.  
 
OVNI: Todas as religiões do mundo são iguais [pg 121]  
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Assim, os objetivos dos OVNIs concordam perfeitamente com os da Nova Ordem 
Mundial. Além disso, os extraterrestres dos OVNIs estão ensinando aos seus contactados 
conceitos que, se postos em prática, cumprirão as profecias bíblicas referentes aos 
últimos dias.  
 
Uma única economia global [pg 57]  
 
Eliminação do dinheiro [economia sem papel-moeda] (pg 57)  
 
Haverá uma paz universal [pg 57, 103]  
 
Lembre-se da advertência profética do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11:14, "...o próprio 
Satanás de transforma em anjo de luz." Para condicionar as pessoas a acreditarem nos 
conceitos da Nova Ordem Mundial, Satanás fez seus demônios manifestarem-se 
fisicamente como extraterrestres, viajando em OVNIs, completos com máquinas 
altamente sofisticadas. Não subestime Satanás; ele é o príncipe deste mundo e recebeu 
do Espírito Santo a permissão de intervir dessa forma inusitada no mundo de hoje. Os 
resultados serão extraordinários.  
 
Como vimos, os extraterrestres e os OVNIs estão ensinando doutrinas ocultistas de 
demônios para seus aderentes e contactados. Vamos retornar agora ao artigo da MSNBC 
para ver como os seres demoníacos realmente são. Na verdade, fico chocado ao ver 
como Joe Firmage pode ser tão enfático ao ponto de admitir possessão demoníaca da 
forma como fez. Presumo que o tempo esteja apropriado para que essa admissão audaz 
torne-se mundial, talvez para milhões de pessoas.  
 
Possessão Demoníaca Por Outro Nome  
 
"Firmage: A imagem de um ser apareceu acima da minha cama e tivemos um diálogo 
inusitado. Parecendo estar aborrecido e incomodado, ele perguntou, 'Por que me 
chamou?' Respondi: 'Quero viajar no espaço'. Ele riu e disse, 'Por que deveria lhe dar 
essa oportunidade? Por que você deveria merecer isso? Respondi sem realmente pensar, 
"Porque estou disposto a morrer por isso.' Ao ouvir essas minhas palavras, ele ficou muito 
sério. Então, saiu de dentro dele uma bola azul de energia e entrou em mim."  
 
"Entrevistador Morrison: Joe diz que falou com esse ser angélico e então que o feixe de 
energia veio direto para o peito dele."  
 
"Drake: Ele não é o primeiro a dizer isso. Existem muitos outros, mas que não têm 
testemunhas oculares presentes. " [Drake é um cientista cético com SETI - Scientists 
Searching For Extra-Terrestrial Intelligences (Cientistas Investigando Inteligências 
Extraterrestres)]  
 
Voltemos à última parte do diálogo. Joe Firmage, um homem muito inteligente, inteligente 
o suficiente para fundar uma empresa de alta tecnologia que passa a valer quase três 
bilhões de dólares, fala sobre sua possessão demoníaca, e não pensa nada sobre ela. "... 
Então, dele [do ser demoníaco] saiu uma bola azul de energia e entrou em mim." Mais 
tarde, Morrison, o narrador da MSNBC, disse que essa bola de energia entrou no peito de 
Joe Firmage. A partir deste momento, Firmage ficou possesso por demônios.  
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A outra revelação chocante aqui é a do cientista cético. Ele disse que estórias desse tipo 
de "um ser angélico" enviar bolas de fogo à área do peito dos aderentes de OVNIs e de 
extraterrestres é muito comum. Essa revelação significa que muitos aderentes da crença 
em OVNIs e extraterrestres tornaram-se possessos por demônios!  
 
Essa experiência é parecida com a possessão demoníaca mencionada no livro do 
Apocalipse. Veja: "Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso 
profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs; porque eles são espíritos de demônios, 
operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para 
a peleja do grande Dia do Deus Todo-Poderoso." [Apocalipse 16:13-14]  
 
Embora esses três espíritos de demônios que saem da boca de Satanás, da boca do 
Anticristo e da boca do Falso Profeta sejam provavelmente verdes [pela semelhança com 
as rãs], são o mesmo fenômeno descrito por Joe Firmage. Aqui, um ser demoníaco fez 
uma bola azul sair dele e entrar em Firmage. Assim, um ser demoníaco muito poderoso 
fez um demônio subalterno entrar em Firmage.  
 
Além disso, em perfeita sintonia com os princípios do satanismo, essa possessão 
demoníaca ocorreu somente após Firmage dar sua permissão para ela ocorrer. Lembra-
se do diálogo deles? "Respondi, 'Quero viajar no espaço'. Ele riu e disse, 'Por que deveria 
lhe dar essa oportunidade? Por que você deveria merecer isso? E eu respondi sem 
realmente pensar, "Porque estou disposto a morrer por isso.' Ao ouvir essas minhas 
palavras, ele ficou muito sério. Então, saiu de dentro dele uma bola azul de energia e 
entrou em mim."  
 
Isso é possessão demoníaca clássica. O ser demoníaco poderoso "ficou muito sério" 
após Firmage lhe dar a permissão, pois isso era exatamente o que ele precisava para 
ordenar a um demônio subalterno para entrar em Joe Firmage. Logicamente, Firmage não 
tem a menor idéia que isso aconteceu com ele, e ficaria ofendido se alguém lhe dissesse 
que está possesso por demônios. No entanto, ele cometeu o grave erro das pessoas 
nesta época, que desconsideram qualquer noção que os seres sobrenaturais possam ser 
malignos, achando que todos são benignos. Além disso, como não têm nenhum conceito 
da doutrina bíblica sobre os demônios, podem ser facilmente enganadas, iludidas e 
possessas.  
 
Considere novamente o ensino bíblico sobre o reino do Anticristo.  
 
Apocalipse 13:13-15: "Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz 
descer à terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos 
sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra 
que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida à espada, sobreviveu; e lhe foi dado 
comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda 
fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta.  
 
Esses milagres sobrenaturais levarão os homens a adorar o Anticristo. É exatamente 
esse o resultado planejado dos OVNIs e das aparições de extraterrestres.  
 
A realidade chocante é que Satanás tem manipulado os eventos mundiais para implantar 
um governo mundial, unificando a economia e as religiões e para isso utiliza as 
sociedades secretas, o comunismo, o nazismo, o Movimento de Nova Era e os OVNIs. A 
fusão final que criará a Nova Ordem Mundial está quase completada. Os seres 
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extraterrestres e as naves espaciais não são nada mais que manifestações demoníacas 
que o Espírito Santo permitiu que ocorram no nosso reino material nestes últimos tempos.  
 
Não se engane a respeito do fato que a vasta maioria das pessoas está pronta para ser 
enganada. O autor cristão David Lewis afirma em seu livro, UFO: End Time Delusion, que 
um cristão "teria dificuldades em falar sobre a existência de demônios para uma pessoa 
média não-religiosa e, em certa medida, até mesmo para algumas pessoas religiosas. A 
maioria das pessoas nos círculos cristãos .... tem pouca consciência sobre qualquer tipo 
de atividade sobrenatural."  
 
Este conceito pode chocar qualquer pessoa que tenha crescido em uma família que 
interpreta a Bíblia literalmente. No entanto, o autor Lewis está correto ao afirmar que hoje, 
a maioria das pessoas, incluindo muitas das que se consideram cristãs, não tem a menor 
compreensão sobre a realidade dos demônios. Satanás, é claro, aproveita-se desse fato.  
 
Satanás passa então para a próxima etapa para convencer os homens que, se algo 
funciona, então deve ser verdadeiro. Assim, os homens tornam-se susceptíveis às 
atividades demoníacas, pois seus sistemas "operam" com grande poder. Além disso, 
esses homens são incapazes de identificar adequadamente esse poder demoníaco, pois 
mentalmente já descartaram a possibilidade da existência de seres sobrenaturais.  
 
Finalmente, Satanás inicia em estágios de freqüência cada vez maiores e mais fortes, sua 
enganação final com os extraterrestres. O seres do espaço e o fenômeno dos OVNIs 
começam a aparecer com maior freqüência e a fazer contato. Como os homens não 
acreditam na existência dos seres sobrenaturais, acabam aceitando a mentira que os 
serem contam, que são uma raça alienígena proveniente de outro planeta, onde há um 
desenvolvimento tecnólogico e espiritual muito maior que o da Terra. Portanto, quando os 
extraterrestres desse mundo muito mais avançado dizem qual é sua religião, esperam 
que a aceitemos, rejeitando nossas religiões ignorantes, desinformadas e fora de moda, 
especialmente o cristianismo.  
 
"Em tempos antigos", a estória da enganação continua, seres de outros planetas visitaram 
a Terra e intervieram na história para dar ao homem maior conhecimento, com o qual ele 
pode construir as maravilhas do mundo antigo, como as pirâmides. Finalmente, a estória 
ensina que os extraterrestres fizeram experiências genéticas que mudou os humanos do 
ser da idade da pedra que era para o homem moderno dos últimos milhares de anos. 
Firmage acredita fervorosamente nessa mentira, conforme a declaração dele que citamos 
no início deste artigo.  
 
Agora, chegou o tempo, dizem os extraterrestres, falando por meio de homens como 
Firmage, para eles intervirem novamente na história mundial. Desta vez, intervirão para 
salvar a humanidade de si mesma: das guerras, dos conflitos, da ignorância espiritual e 
das ameaças ao meio ambiente. Esses seres de outros planetas farão tudo isso 
selecionando um homem, que será dotado de um nível especial de consciência, e que 
poderá levar o mundo a esse mesmo nível de consciência. Logicamente, esse homem 
será Maitréia, o Cristo da Nova Era, o Anticristo.  
 
Não se deixe enganar. Conforme Bill Cooper afirma em seu livro Behold a Pale Horse [Eis 
um Cavalo Amarelo] pg 177, "Os planejadores da Nova Ordem Mundial têm planos para 
causar terremotos, guerras, o aparecimento de um Messias, a aterrisagem de naves 
espaciais, e o colapso econômico. Eles poderão provocar todas essas coisas apenas para 
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ter certeza que tudo dará certo... Os Iluministas têm todas as bases já cobertas..." Os 
demônios do exército de Satanás logo se manifestarão fisicamente como seres de outros 
planetas, chegando em frotas de naves espaciais, conhecidas como OVNIs. O plano 
prevê que essas naves apareçam de repente em muitos lugares simultaneamente. Alguns 
desses seres descerão diante dos palácios dos governos para conferenciar com os 
presidentes; alguns aparecerão nas Nações Unidas; outros aparecerão em outros 
edifícios públicos em todo o mundo; seres extraterrestres aparecerão na frente das casas 
das pessoas. A população ficará absolutamente desconcertada, totalmente chocada. Este 
é o plano. Ele pode ocorrer antes do arrebatamento da igreja; precisamos estar 
preparados para lidar com sabedoria com esse fenômeno planejado.  
 
Estamos diante de um abismo na história mundial. As profecias bíblicas estão sendo 
cumpridas com 100% de precisão em todos os detalhes e a crença nos OVNIs e em seres 
extraterrestres é considerada necessária para levar as pessoas a aceitar a retórica do 
Anticristo. O tremendo significado de uma pessoa proeminente como Joe Firmage falar 
sobre essa doutrina satânica na televisão é que estamos muito próximos do aparecimento 
do Anticristo. Agora é o tempo de convencer milhões de pessoas com o testemunho 
público de um grande empresário, obviamente uma pessoa talentosa e inteligente. 
Milhões de pessoas acharão que, se esse tipo de homem pode crer em OVNIs e em 
extraterrestres, então é porque esses seres realmente existem.  
 
A maioria desses milhões que estão sendo convencidos por esse tipo de testemunho 
também comete o erro fatal de assumir que esses seres extraterrestres são benevolentes, 
gentis, só têm nossos melhores interesses em vista e podem ser seguidos quando 
recomendam uma nova forma de adoração.  
 
Este cenário está se desdobrando bem diante dos nossos olhos. O tempo que falta para o 
aparecimento do Anticristo é muito curto. Verdadeiramente, estamos chegando ao final 
dos tempos.   
 
http://www.cacp.org.br/movimentos/artigo.aspx?lng=PT-
BR&article=835&menu=12&submenu=1
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Razões para não crer em ETs  
Prof. João Flávio Martinez  
 
   
 Apesar do Universo conter bilhões de estrelas (outros "sois") e da possibilidade que pelo 
menos 10% destas estrelas possam conter sistemas solares, e ainda a chance de que 1% 
destes sistemas tenham planetas que reúnam condições de vida, ainda teríamos um 
milhão de possibilidades de existirem planetas como o Nosso. Assim, é lógico crer em 
vida em outros estrelas (sistema estrelares). O grande problema, além da grande 
distância que nos separam destes "hipotéticos mundos" está na realidade de todas as 
criações de Deus. Aqui na Terra, no Sistema Solar, Deus criou o homem para ser sua 
Imagem e Semelhança e andar em comunhão com Ele. Entretanto, um "vírus espiritual" 
(que não é levado em conta pela ciência) chamado Pecado acabou por contaminar os 
"Terráqueos". Caso Deus realmente tenha criado vidas inteligentes em outros sistemas 
estelares, jamais iria consentir que tais civilações entrassem em contato com os 
humanos. Aqui começa justamente minha argumentação teológica e científica, que 
mostra da impossibilidade do fenômeno UFO ser um encontro entre duas civilações. 
 
1º) Em quase todos os "contatos", os relatos falam de uma civilação que "vive mais 
próxima de Deus" - Uma civilação que viva mais próxima de Deus estaria no que 
chamamos de "Céu Espiritual" (O Céu mencionado na Bíblia). Tal lugar é de santidade, 
imcompatível com o Pecado. Por que em nenhuma das chamadas "abduções" é falado 
algo sobre Cristo, sobre o arrependimento dos pecados ? Ao invés disto, a Bíblia nos diz 
que "... o próprio Satanás se transforma em anjo de Luz" (II Cor. 11:14). A Bíblia deixa 
bem claro que a intenção deste anjo caído é enganar as pessoas, desviando-as de Cristo, 
mesmo que para isto ele necessite mentir aos homens, dizendo que ouvindo suas 
palavras "estaremos mais próximos de Deus". "Naves que viajam na velocidade da luz" 
não existem, e jamais existirão devido uma Lei Universal criada pelo próprio Deus, e 
descoberta por Albert Einstein - E=m.c² - Energia Cinética é igual a massa versus 
velocidade cinética. Assim, em português claro, a Massa se alcançar a velocidade da Luz 
torna-se energia. E nada no Universo pode transformar Energia em Massa... Ainda por 
cima, Deus não está localizada em um lugar material (tal como um planeta), mas sim no 
lugar espiritual chamado Céu. Não há condições dos seres que lá estão virem entrar em 
contato com os humanos. O Céu da Bíblia é o lugar daqueles que morreram em Cristo. A 
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Parábola do Rico e Lázaro nos dá luz sobre este assunto: "... entre nós (Céu) e vós 
(Inferno) está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar 
daqui(Céu) para vós(inferno) não poderiam, nem os de lá(inferno) passar para cá(Céu)" 
(Lucas 11:26). Aqui encontramos que os que estão mais próximo de Deus (Nos Céus) 
não podem se comunicar com os que estão na Terra. Quando ouvimos falar de "seres" 
que estão mais próximos de Deus trazendo mensagens aos humanos, logo nos 
lembramos da exortação do Apóstolo Paulo: "Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do 
céu vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema" ( Gálatas 
1:8). De Certa forma, nos parece que os "E.T`s" pretendem "pregar outro evangelho"... A 
Seita "Universo em Desencanto" (derivada do Espiritismo) prega uma mensagem 
recebida de "supostos E.T`s" que relata o juízo final como um grande encontro entre os 
homens e a civilização E.T. Para eles, uma grande abdução será a solução da 
humanidade. Vale lembrar que o Espiritismo prega um "outro evangelho", o de Allan 
Kardec, e que dentre os livros espíritas mais vendidos, existem um, com o seguinte título; 
"Os exilados de Capella". Para quem não sabe, "Capella" é uma estrela da constelação 
de Bootes, na qual os espíritas creem que estão os espíritos de algumas pessoas que já 
viveram aqui na Terra. É bom lembrar que pessoas que estão próximas de Deus não 
estão "exiladas"! Todo este contexto fecha um círculo vicioso que nos deixa provas 
concretíssimas de que o contato com E.T`s nada mais tem sido do que contato com seres 
espirituais decaídos(demônios).  
 
2º) A alegação de que os povos antigos mantinham contato com E.T`s - Em seu livro 
"Eram os deuses astronautas?", Erich von Däniken alega que os deuses das civilações 
latina (Incas, Maias e Aztecas) eram na realidade E.T`s que se faziam passar por deuses. 
Ainda, dentro da mesma linda de pensamento, alegam que a existência de pirâmides na 
América do Sul e no Egito é um fato que comprova tecnologia extraterrestre na arquitetura 
destes povos. Entrentanto se é verdade, o que dizem os "Ufonautas" (tripulantes de tais 
naves), que estariam eles mais próximos de Deus resta-nos uma intrigante pergunta: 
Como é então que Deus não os advertiu à combaterem a Idolatria destes povos ? Tanto 
os latinos, como o egípcios tinham rituais macabros, condenados pelo Criador, e que 
deveriam também ser combatidos por "criaturas tão próximas" à Ele. Na América Latina, 
crianças eram oferecidas em sacríficio vivo aos deuses, nos quais eram queimadas ou 
esquartejadas! No egito, com a morte de um faraó, todos os seus empregados eram 
mortos para que o servissem no "outro mundo". É inquietante também, quando nos 
lembramos que a nação de Israel nos seus primórdios sofreu nas Mãos de faraó... Como 
poderia um povo que se comunicava com seres próximos de Deus, fazerem o próprio 
povo de Deus de escravo ? Em outro livro escrito por J.J. Benítez intitulado:"Os 
Astronautas de Yaveh" é alegado que a nuvem que guiou o povo de Israel pelo deserto de 
dia, que a coluna de fogo que os guiava de noite e que a força responsável pela abertura 
do Mar Vermelho partia de um OVNI !!! (Páginas 93 e 107). Se aceitamos tal absurdo, 
como poderíamos explicar que uma tripulação tão dedicada em "ajudar" o povo de Deus 
não tenha também ensinado boas lições aos egípcios ? A Bíblia tem uma resposta segura 
para este dilema. Idolatria é idolatria e ponto final. Segundo a Bíblia o único ser 
interessado em roubar a adoração de Deus é Lúcifer. Através de culto à ele, sacríficios 
humanos tem sido realizados até hoje. Povos politéistas não receberam tais ensinos de 
"civilizaçãos mais próximas do Criador", mas sim de anjos caídos bem distantes D`Ele. 
Fazer às pessoas crerem que o Mar Vermelho tem sido aberto por um OVNI, que Sodoma 
e Gomorra tenha sido destruída por uma bomba nuclear de origem extraterrestre, nada 
mais, nada menos é do que uma forma de alimentar o ateísmo e uma tentativa de se tirar 
a veracidade da Bíblia e a Onipotência de Deus.  
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3º)Estrela de Belém como um OVNI - Jesus Cristo um E.T. - A mais absurda das 
tentativas, que comprovam as idéias do gnósticismo com as quais estão empreganados 
os pseudo-estudos Ufológicos, é a de que a Estrela de Belém tenha sido um OVNI, que 
os anjos que apareceram aos reis magos, e que a própria gravidez de Maria tenham 
também sido obra de E.T.`s . Fazer com que as pessoas não creiam em Jesus como o 
Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós, é uma das especialidades do 
Movimento Nova Era. O Gnosticismo prega esta mensagem.  
 
Já a Bíblia nos afirma no evangelho de João em seu primeiro capítulo :"No princípio era o 
Verbo,e o Verbo se fez carne e habitou entre nós". Jesus não foi criado. Ele sempre 
existiu, pois é um em essência com Deus. Quem passou à existir, quem nasceu em Maria 
foi apenas a parte humana de Cristo. Jesus não é filho de um extraterrestre, pois segundo 
nos diz a Bíblia, Ele é o Criador de Todas as Coisas, Criador do Universo:"... O QUAL É A 
IMAGEM DO DEUS INVISÍVEL...PORQUE NELE FORAM CRIADAS TODAS AS COISAS 
NOS CÉUS E NA TERRA...TUDO FOI CRIADO POR ELE E PARA ELE. ELE É ANTES 
DE TODAS AS COISAS, E NELE SUBSISTEM TODAS AS COISAS"(Colossenses 1:15 e 
16) 
 
Em Seu Maravilhoso Livro "O Anticristo" (Ed Vida), Ed Hindosn afirma: " "... Para a Nova 
Era, trata-se de uma religião - com fé na evolução como processo e com adoração do 
planeta como um Deus. Com base nisso, o movimento chama a todos para submeter seu 
programa de vida ao bem-estar ecológico da terra viva... essa Ginástica Mental que 
capacita os adeptos do movimento a redefenir os termos e conceitos da espiritualidade. 
Estão prontos a aceitar a terra ou o próprio eu como Deus. Acreditam na manifestação de 
espíritos mortos, fantasmas, viajantes do tempo, seres extraterrestres, anjos, demônios, 
bruxas e magos. A influência pode ser vista em filmes como Ghost, E.T, ..."  
 
Com Toda certeza, Satanás se utilizará desta farsa, para simular e enganar as pessoas, 
que acharam que o "Arrebatamento" ocorrerá por intermédio de uma Nave E.T. As 
pessoas, os relatos são verídicos, entretanto, as testemunhas não estão presenciando 
seres de outros planetas, mas sim farsas demôniacas.   
 
http://www.cacp.org.br/movimentos/artigo.aspx?lng=PT-
BR&article=834&menu=12&submenu=1
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Quando os OVNIs Chegarem: Revista Condiciona Leitores a Aceitarem a Realidade dos 
OVNIs e dos Extraterrestres 
 
Os aderentes da Nova Era afirmam que os OVNIs existem e estão tentando ajudar os 
terráqueos a atingirem um novo e superior estado de consciência que permitirá o 
aparecimento do Cristo. "Você pode imaginar o que irá acontecer se... extraterrestres 
aterrissarem no jardim da Casa Branca... e o Messias se apresentar ao mundo, tudo isso 
em um curto período de tempo? [Behold a Pale Horse, de Bill Cooper, pg 177] 
 
A maioria das pessoas provavelmente acredita que os OVNIs e os extraterrestres são 
produto da imaginação fértil dos autores de ficção científica. Pouquíssimas pessoas 
considerariam a possibilidade de os extraterrestres e OVNIs serem parte do período 
profético do fim dos tempos, ou parte do plano para produzir o Anticristo. 
 
Todavia, este é o exato papel dos extraterrestres e dos OVNIs, conforme revelado pelos 
próprios autores da Nova Era. 
 
Antes de chegarmos à recente história de capa da revista americana Popular Mechanics 
sobre extraterrestres e OVNIs, vamos examinar o papel que eles têm no plano para 
produzir a Nova Ordem Mundial, também conhecida como o Reinado do Anticristo. Você 
irá notar que nossa fascinação por esse assunto remonta a muitos anos atrás. 
 
Extraterrestres e OVNIS no Passado 
Resumo da Notícia 1: "Você não pode se preparar para uma luta contra um inimigo que 
não conhece", Patrícia Edmonds e Peter Eiser, USA Today, 5-7 de julho de 1996, matéria 
de capa. 
 
"Os extraterrestres nos atacaram com a 'Guerra dos Mundos', de 1938, pelo rádio. Eles 
invadiram de novo na versão de 1953 para o cinema. Eles estão vindo para nos destruir 
neste verão com 'Independence Day'... que sugere que os militares têm uma base no 
Novo México que esconde evidências concretas de que os extraterrestres estão à solta. E 
os militares continuam a negar." 
 
Resumo da Notícia 2: "Estado de 'Independência': Em Ritmo de Recorde", Steve Jones, 
USA Today, 5-7 de julho de 1996, Página 2A. 
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"Independence Day está causando confusão nos cinemas - tanto nas telas quanto fora 
dela. O suspense sobre uma invasão alienígena, estrelado por Will Smith e Jeff Goldblum, 
está a caminho de ter a maior bilheteria do fim de semana de estréia de todos os tempos, 
tendo recebido US$ 28,2 milhões de dólares até quarta-feira. ... O filme já estava lotando 
os cinemas em todas as exibições da noite... Se mantiver esste ritmo, Independence 
Day... poderá chegar a US$ 70 milhões até domingo. Vai bater o recorde dos cinco 
primeiros dias de estréia de 'Exterminador do Futuro 2' com US$ 52,3 milhões em um fim 
de semana similar no feriado de 4 de julho, em 1991. 'Será a maior estréia de todos os 
tempos', disse John Krier, da Exhibitor Relations ..." 
 
Não há dúvidas de que as pessoas estão fascinadas com tudo o que se refere aos 
extraterrestres e OVNIs. E não nos surpreende pois temos sido alimentados com uma 
dieta controlada desde 1938, com tremenda ênfase nesse assunto desde a Segunda 
Guerra Mundial. As pessoas adoram ser entretidas, e não há nada que as deixe tão 
entusiasmadas do que extraterrestres de outro mundo. Desde a Segunda Guerra Mundial, 
os filmes desse gênero têm exibido extraterrestres hostis em alguns, e amigáveis em 
outros. 'E. T.' é um bom exemplo de filme que mostra extraterrestres como seres amigos 
que têm nossos melhores interesses em seus corações.  
 
Enquanto a maioria das pessoas acredita que os extraterrestres são entretenimento 
inofensivo, os aderentes da Nova Era os levam muito, muito a sério. Além disso, afirmam 
que os extraterrestres realmente existem e estão tentando ajudar os terráqueos (nós) a 
alcançarem os novos e superiores níveis de consciência que permitirão a aparição do 
Cristo. Se você não acredita em mim, entre em qualquer livraria de Nova Era e observe os 
vários títulos sobre extraterrestres e OVNIs. Ou, se navegar pela Internet, digite "Nova 
Era" em um site de busca. Em seguida, role a tela para baixo e percorra a listagem, 
notando quantas vezes os extraterrestres e os OVNIs são referenciados. 
 
Mas por que os aderentes da Nova Era estariam tão entusiasmados com os 
extraterrestres e os OVNIs? A resposta irá iluminar e ao mesmo tempo surpreender você.  
 
O Passado Profético 
 
Vamos fazer uma pausa em nosso exame sobre esse fenômeno dos 
extraterrestres/OVNIs por alguns momentos e observar a estrutura de tempo em que 
estamos vivendo e o contexto bíblico aplicável. Demonstramos anteriormente que 
estamos vivendo nos últimos dias, os tempos que verão o aparecimento do Anticristo, a 
Grande Tribulação e a Segunda Vinda de Jesus Cristo. Também demonstramos 
anteriormente que a marca característica do fim dos tempos será a enganação sem 
precedentes na história. Vamos examinar essa enganação que está profetizada.  
 
2 Tessalonicenses 2:1-3 - Nesta parte das Escrituras, Paulo trata da confusão na igreja de 
Tessalônica de que o Dia do Senhor já havia ocorrido. Paulo declara enfaticamente 
"Ninguém... vos engane". Jesus fez a mesma advertência acerca da enganação que 
ocorreria, em Mateus 24:4; Ele havia sido questionado por seus discípulos sobre qual 
seria o sinal do fim dos tempos. Jesus falou sobre mais de um sinal, mas Sua primeira 
resposta foi: "Acautelai-vos, que ninguém vos engane." Ele repetiu essa advertência mais 
duas vezes, nos versos 11 e 24. No verso 24 Ele adiciona que: "... surgirão falsos cristos 
e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam 
até os escolhidos." (Os eleitos de Deus). 
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Em outras palavras, a enganação do fim dos tempos será sem paralelos; será 
acompanhada por extraordinários sinais e maravilhas. Não podemos nos deixar enganar. 
Certamente, a enganação espiritual sem precedentes na história é a marca característica 
do fim dos tempos. Portanto, como a palavra "Cristo" se refere ao oficio político do 
Messias, essa passagem significa que devemos esperar uma enganação política sem 
precedentes no fim dos tempos. Se as pessoas pudessem tomar consciência da realidade 
que os líderes políticos, nos dias atuais, estão nos enganando de uma maneira sem 
precedentes, muitas dúvidas sobre nossos líderes atuais e suas políticas seriam 
esclarecidas imediatamente! 
 
Agora, vamos considerar a enganação espiritual sem precedentes prevista para o fim dos 
tempos. 
 
Vamos retornar à passagem da Escritura em 2 Tessalonicenses 2:3, "Ninguém de 
maneira alguma vos engane; porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e 
se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição." 
 
Este é o grande afastamento predito daqueles que professavam serem cristãos. Já 
gastamos um tempo considerável expondo a grande apostasia, sem paralelos, em que a 
maioria das denominações cristãs está participando nos dias de hoje. Estamos neste 
ponto da história mundial hoje: cumprindo essa parte da profecia. Paulo continua, "... e se 
manifeste o homem do pecado..." É claro que esse homem do pecado é o Anticristo 
bíblico, como predito em Daniel 9:27 e confirmado por Jesus em Mateus 24:15.  
 
O que queremos que você compreenda é que o resultado final dessa enganação 
espiritual sem precedentes será o aparecimento do Anticristo. Como isto é muito 
importante, vou repetir: O resultado planejado desse enorme programa de enganação é a 
crença da grande maioria das pessoas no Anticristo.  
 
Paulo continua no verso 9, "A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás..." Esse 
verso nos diz que a fonte da enganação dos fim dos tempos será Satanás. Não se 
engane, o poder sobrenatural de Satanás produzirá a mais incrível enganação que o 
mundo jamais testemunhou. Essa enganação parecerá tão inacreditável, que as mentes 
das pessoas serão literalmente impactadas. Neste ponto, devemos lembrar aos ouvintes 
que Satanás e seus anjos, também conhecidos como demônios, são capazes de se 
transformar em formas humanas ou não-humanas para enganar as pessoas. Como Paulo 
declarou eloqüentemente, "... o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz." Mantenha 
isso em mente durante este estudo sobre os extraterrestres e os OVNIs. 
 
Voltando às revelações de Paulo: "... com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, E 
com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da 
verdade para se salvarem."  
 
As únicas pessoas que serão enganadas serão os incrédulos; essa verdade se encaixa 
perfeitamente com a afirmação de Jesus em Mateus 24:24, em que Ele diz que os eleitos, 
o povo escolhido de Deus, não será enganado. "E por isso Deus lhes enviará a operação 
do erro, para que creiam a mentira." Esse verso revela que o próprio Deus se envolve 
nisso, deliberadamente endurecendo os corações e mentes daquelas pessoas que 
rejeitaram a verdade do Evangelho. Se essa é a sua situação, você não deve resistir mais 
ao chamado de salvação do Espírito Santo. Volte-se agora para Jesus Cristo; enquanto o 
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mundo ainda está no Período da Graça, antes que Deus mande essa poderosa 
enganação sobre o mundo incrédulo.  
 
Finalmente, Paulo revela a verdadeira intenção dessa grande enganação, enviada por 
Deus, "Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer 
na iniqüidade." Essa grande enganação será parte do julgamento de Deus sobre os 
ímpios. 
 
Agora, vamos examinar essa fenomenal invasão de extraterrestres e OVNIs. Eles são 
exibidos nos filmes, programas de televisão e romances de ficção científica como: 
 
Iguais a nós em muitos aspectos. 
 
Mais inteligentes e tecnologicamente mais avançados. 
 
Seres amigos que vivem em paz, sendo capazes de ensinar aos humanos, que travam 
guerras, a viverem em paz. 
 
Têm apenas os nossos interesses em seus corações. 
 

 
 
"... Em 1982, Michael London do jornal L. A. Times reuniu oito pessoas que já haviam tido 
encontros com extraterrestres e OVNIs para uma sessão especial de exibição do filme de 
Steven Spielberg "E. T." . Ele observou as seguintes reações do grupo ao filme: 
 
'Este é um filme realista, não um romance. É parte de UM PROCESSO DE 
CONDICIONAMENTO PARA NOS PREPARAR PARA CHEGADA DOS SERES 
ALIENÍGENAS'. 'O filme é um veículo... Ele convida a audiência a ter menos medo do 
paranormal. E que melhor lugar para começar do que com as crianças?'. ...Tudo está 
sendo realizado por meio das crianças..." (Johanna Michaelsen, Like a Lamb To The 
Slaughter, pg 12-13) 
 
Tudo está sendo realizado por meio das nossas crianças, e têm sido assim há mais de 
trinta anos. Além disso, a primeira geração que foi condicionada dessa forma está agora 
tendo filhos, que também estão sendo condicionados. Qual a razão disso? Lembre-se que 
a indústria do cinema e a televisão são abertamente hostis ao cristianismo e são 
obviamente favoráveis à Nova Era. Lembre-se também que o objetivo número 1 da Nova 
Era é produzir com sucesso o aparecimento do Anticristo.  
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QUANDO O ANTICRISTO APARECER, ELE SE AUTOPROCLAMARÁ UM MESTRE 
EVOLUÍDO DE OUTRA DIMENSÃO, ISTO É, UM SER EXTRATERRESTRE. ELE É TÃO 
AMIGÁVEL QUANTO AQUELES EXTRATERRESTRES QUE VOCÊ VIU NA TV E NOS 
FILMES. ELE TERÁ APENAS NOSSOS MELHORES INTERESSES EM SEU CORAÇÃO 
E QUERERÁ LEVAR O MUNDO A UMA NOVA E PACÍFICA EXISTÊNCIA. 
 
Os líderes da Nova Era acreditam que as pessoas estarão muito mais abertas a aceitar as 
declarações do Anticristo se forem anteriormente condicionados a acreditar na existência 
de extraterrestres amigos. Neste ponto, devemos parar mais uma vez para examinar as 
passagens Bíblicas relevantes. 
 
* 1 João 4:1-2: "Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de 
Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o 
Espírito de Deus: Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de 
Deus." Esta afirmação, no verso 2, mostra positivamente, que "Todo o espírito que 
confessa que Jesus Cristo veio em carne ...", mas também carrega um sentido negativo. 
Podemos afirmar com exatidão que esses espíritos "desejam separar Jesus de Sua 
divindade. Isto é precisamente o que os falsos cultos, especialmente as religiões de Nova 
Era tentam fazer.  
 
Observe que o apóstolo João não questiona a existência dos espíritos; ele sabe que os 
demônios existem. João está dizendo "Teste os espíritos [que se levantarão], para saber 
se são de Deus." Observe também que o contexto cronológico dessa passagem é a Era 
do Anticristo; esses espíritos negarão que Jesus realmente se tornou um homem e veio 
em carne; de fato, tentarão separar o Jesus histórico e humano do Jesus divino que foi e 
é Deus. Isto é precisamente o que essa enganação dos extraterrestres e dos OVNIs está 
tentando fazer.  
 
Agora, considere outra passagem das Escrituras aplicável a este caso, nas palavras de 
Jesus: 
 
* Mateus 7:18-20: "Não pode a árvore boa dar maus frutos; nem a árvore má dar frutos 
bons... Portanto, pelos seus frutos os conhecereis." 
 
Vamos examinar os frutos dos OVNIs verificando os relatos das pessoas que foram 
contatadas por eles. Uma excelente fonte é o livro do cientista francês Jacques Vallee, 
intitulado Messengers Of Deception: UFO Contacts and Cults. Vallee é um cientista 
mundialmente renomado. Ele traz uma visão científica empírica e secular a este estudo. 
 
Vamos examinar primeiro os assuntos que os OVNIs estão ensinando para as pessoas 
que eles contatam, a quem eles chamam de "contactados". 
 
Experiências fora do corpo (pg 73) 
 
Comunicação espiritual (pg123) 
 
Escrita automática (pg 123) 
 
Algumas pessoas entram em transe, e vozes lhes passam mensagens. (pg 85) 
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Os OVNIs usam o poder dos cristais, até mesmo para fornecer energia para suas 
espaçonaves. (pg 109) 
 
Algumas pessoas que passaram por essa transformação espiritual começaram a 
experimentar um aumento de suas capacidades psíquicas. (pg 83-84) 
 
O processo pelo qual suas consciências humanas foram aumentadas é exatamente a 
forma como as forças demoníacas trabalham. É por meio do "transplante de pensamento" 
(pg 78-79). Neste ponto, quero que você se conscientize dos perigos da hipnose, e de 
como os hipnotizadores utilizam essa técnica. Quando uma pessoa se submete à 
hipnose, está rendendo sua consciência ao hipnotizador. Ela poderá ser programada de 
diversas maneiras, especialmente ao ponto em que reagirá a certas ações, em resposta a 
comandos específicos. As pessoas que afirmam terem sido contatadas por extraterrestres 
estão sendo convidadas a passar pela hipnose para que possam "regressar" à cena e 
"recordar" suas experiências com os extraterrestres, memórias que supostamente foram 
reprimidas por suas mentes conscientes. No entanto, isso não é o que realmente 
acontece. O que acontece é que o hipnotizador implanta cenas na mente da pessoa que 
foi contatada. Essa pessoa, então, "lembra" aquilo que foi programado em sua mente, e a 
"memória" parece tão real ao "contactado" que ele realmente acredita na mentira. Desta 
forma, essas pessoam se tornam testemunhas tão confiáveis que poderão convencer 
outras pessoas. Fique longe da hipnose, mesmo que seja para procedimentos médicos.  
 
Sessões espíritas (pg 69). 
 
Doutrinas sobre a existência de raças superiores, de pessoas com uma missão definida 
na vida, referências à Atlântida e astronautas da antiguidade..."(pg 57, 103). Observe que 
isso liga os OVNIs ao nazismo. Lembre-se de que a Nova Ordem Mundial é o nazismo 
renascido. 
 
"A expectativa de encontrar uma inteligência superior está começando a se tornar 
semelhante a uma forma de adoração..." (pg 66). 
 
Os extraterrestres se utilizam da terminologia padrão da Nova Era quando se comunicam 
com seus "contactados" humanos. A melhor ilustração desse fato é o ensino que eles 
trazem aos "contactados" de que "A Hierarquia dos Mestres Ascensionados" está se 
preparando para intervir mais uma vez na história mundial, para levar a raça humana a 
um nível superior de consciência. "Eles selecionarão uma pessoa e a capacitarão com 
poderes e conhecimento sobre-humanos. Esse homem nos levará a um governo mundial 
e à paz mundial".(UFO: End Time Delusion, David Lewis, pg 46).  
 
Quem é esse homem? Maitréia, o Cristo: O bíblico Anticristo!! Essa relação coincidente 
nas palavras e nos conceitos mostra claramente que os "espíritos-guia" dos autores da 
Nova Era são os mesmos espíritos-guia dos extraterrestres. Ou isto quer dizer que os 
extraterrestres são os próprios espíritos-guia que têm instruído os autores de Nova Era 
por todos estes anos?! 
 
Todas essas práticas são clássicas do ocultismo! Além disso, como diz o autor cristão 
David Lewis em seu livro referido, "Sem exceção, todas as pessoas que afirmaram ter 
experimentado um contato com extraterrestres... tinham uma coisa em comum. Cada uma 
delas tinha envolvimento anterior com atividades metafísicas ou ocultistas. Algumas 
estiveram envolvidas com adoração a demônios, bruxaria, fenômenos psíquicos, Nova 
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Era, canalização... As pessoas envolvidas diretamente em contatos com extraterrestres e 
OVNIs já tinham uma conexão com o lado negro do mundo sobrenatural."  
 
Portanto, aqueles que se envolveram em atividade satânicas em algum grau, são os 
mesmos que estão sendo usados para enganar os outros a acreditarem em OVNIS e 
extraterrestres. Em seguida, o autor Lewis adiciona esta afirmação confortadora, "... 
nenhum cristão jamais teve algum contato direto com um suposto extraterrestre." (pg 15-
16). Portanto, Deus está protegendo Seus eleitos dessa enganação satânica. Louvado 
seja o santo nome do Senhor!! 
 
Agora, vamos examinar os objetivos dos OVNIs e compará-los com os objetivos do 
Movimento de Nova Era, que procura estabelecer a Nova Ordem Mundial. 
 
1. NOM: Abolir todos os governos estabelecidos. 
OVNIs: Abolir a democracia em favor da ditadura (pg 103, 113). 
 
2. NOM: Todas as religiões devem ser abolidas. 
OVNIs: Todas as religiões devem ser abolidas. (pg 93). 
 
3. NOM: Estabelecer o Governo Mundial Único 
OVNIs: Estabelecer um governo mundial único, uma Ditadura Utópica Benevolente (pg 
113).  
 
4. NOM: Todas as religiões do mundo são iguais e devem ser, um dia, combinadas em 
uma. 
OVNIs: Todas as religiões do mundo são iguais. (pg 121). 
 
Portanto, os objetivos dos OVNIs se encaixam muito bem com os da Nova Ordem 
Mundial. Além disso, os extraterrestres estão ensinando aos seus "contactados" conceitos 
que, se alcançados, cumprirão as profecias bíblicas sobre os últimos dias.  
 
Economia mundial (pg 57)  
Eliminação do dinheiro (economia sem papel-moeda) (pg 57).  
Haverá paz universal (pg 57, 103).  
Lembre-se da advertência profética do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11:14: "... o próprio 
Satanás se transfigura em anjo de luz." Para condicionar as pessoas a acreditarem nos 
conceitos da Nova Ordem Mundial, Satanás está fazendo seus demônios manifestarem-
se fisicamente como extraterrestres, viajando em OVNIs, completos como máquinas de 
alta tecnologia. Não subestime Satanás; ele é o Senhor deste mundo, e recebeu 
permissão do Espírito Santo para intervir de forma sem precedentes no mundo de hoje. 
 
Os resultados serão espetaculares. No entanto, quando esses extraterrestres demoníacos 
aparecerem em suas máquinas obviamente mais avançadas que as nossas, muitas 
pessoas perderão sua fé no cristianismo, pois a Bíblia ensina claramente que Deus criou 
este mundo de forma muito singular e que enviou Seu Filho ao mundo para salvar o 
homem de seus pecados. Uma pessoa que não tem uma fé firmada na Bíblia pode perder 
sua fé ao contemplar seres que são obviamente superiores e que ensinam que existe vida 
em todo o universo. Esses extraterrestres começarão a ensinar os dogmas padrão da 
Nova Era, como indicados anteriormente - ensinos que contradizem os ensinos bíblicos. 
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Sua fé será forte o suficiente para rejeitar essa enganação dos extraterrestres e dos 
OVNIs, quando você puder vê-los e tocá-los? A maioria das pessoas acredita mais no que 
os seus cinco sentidos lhes dizem do que naquilo que diz sua fé espiritual. Como Satanás 
e seus demônios podem temporariamente alterar a realidade física se Deus assim o 
permitir, poderão enganar a grande maioria da humanidade. Mais pessoas perderão sua 
fé por causa da aparição dos extraterrestres demoníacos e dos OVNIs do que em 
qualquer outra época da história mundial! 
 
Considere mais uma vez o ensino bíblico sobre o reinado do Anticristo:  
 
* Apocalipse 13:13: "E faz grandes sinais... E engana os que habitam na terra com sinais 
que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra 
que fizessem uma imagem à besta..." 
 
Esses milagres sobrenaturais ou com aparência de sobrenaturais levarão os homens 
direto à adoração ao Anticristo. Esse é precisamente o resultado planejado com os 
extraterrestres e os OVNIs.  
 
A chocante realidade é que Satanás está manipulando os eventos mundiais para alcançar 
seu governo mundial, sua economia e sua religião únicos por meio das sociedades 
secretas, do comunismo, do nazismo, da Nova Era, e dos OVNIs. A fusão final está quase 
completa. Extraterrestres em OVNIS são nada mais do que demônios que receberam a 
permissão do Espírito Santo de se manifestarem nesta época final em nossa realidade.  
 
Não se engane sobre o fato de que a vasta maioria da população mundial está pronta 
para ser enganada. O autor cristão David Lewis afirma em seu livro UFO End Time 
Delusion que um cristão "teria dificuldades em explicar a idéia da existência de demônios 
para as pessoas comuns, que não são religiosas, e até certo ponto, até para algumas 
pessoas religiosas. A maioria das pessoas nos círculos cristãos... tem pouca consciência 
a respeito de qualquer tipo de atividade sobrenatural." 
 
Esse conceito pode chocar qualquer pessoa que tenha crescido em uma família que 
acredita na Bíblia de forma literal. No entanto, o Dr. Lewis está correto ao dizer que a 
maioria das pessoas atualmente, inclusive muitas que se consideram cristãs não têm 
entendimento algum sobre a realidade dos demônios. Este tem sido o plano de Satanás 
desde o início. Considere os feitos de Satanás, entre os povos do mundo que eram 
anteriormente cristãos fundamentalistas, que levaram-os ao ponto da ignorância bíblica.  
 
Há várias gerações, a maioria das pessoas vem rejeitando a verdade de Jesus Cristo. 
 
O resultado final inevitável dessa rejeição é que as pessoas pararam de ler a Bíblia e de 
aplicá-la de alguma forma em suas vidas.  
 
Satanás conseguiu capaz de implantar a idéia de que a Bíblia não deve ser aceita 
literalmente, e que é apenas um conjunto de mitos e lendas. 
 
Uma vez que as pessoas começam a aceitar a idéia que seres sobrenaturais, sejam da 
parte de Deus ou de Satanás não existem, Satanás pode então passar para a próxima 
etapa. 
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Convencer as pessoas de que a única realidade aceitável é aquela que pode ser 
experimentada por meio dos cinco sentidos. 
 
Satanás avança então para a próxima etapa: convencer os homens de que se alguma 
coisa funciona, então deve ser verdade. Assim, os homens se tornam suscetíveis às 
atividades dos demônios, pois o sistema demoníaco funciona com grande "poder". 
Portanto, esses homens são incapazes de identificar propriamente esse poder demoníaco 
por que mentalmente já descartaram a possibilidade da existência de seres sobrenaturais. 
 
Finalmente, Satanás começa a avançar em estágios de freqüência e poder cada vez mais 
crescentes, para essa enganação final a respeito dos alienígenas. O fenômeno dos 
extraterrestres e OVNIs começa a se manifestar com freqüência cada vez maior. Como os 
homens não acreditam na existência de seres sobrenaturais, aceitam a realidade desses 
demônios, acreditando nas mentiras que eles dizem: que são de uma raça alienígena 
vinda de outro planeta. Esse outro planeta é supostamente mais avançado tecnologica e 
espiritualmente do que a Terra. Portanto, quando os extraterrestres desse planeta mais 
avançado nos falarem sobre sua religião, esperam que nós a adotemos, rejeitando as 
nossas ignorantes, desinformadas e inadequadas religiões, principalmente o cristianismo. 
 
"Na antiguidade", essa história de enganação continua, extraterrestres visitaram a terra e 
intervieram na história dando ao homem mais conhecimento, com os quais ele pôde 
construir as maravilhas antigas, como as pirâmides. Finalmente, essa história ensina que 
os extraterrestres realizaram experiências genéticas que transformaram o homem da 
Idade da Pedra no homem moderno dos últimos milhares de anos. 
 
Agora, chegou o tempo, dizem os extraterrestres, de intervir mais uma vez na história do 
mundo. Desta vez, eles intervirão para salvar o homem de si mesmo: de suas guerras e 
ódios, de seu analfabetismo espiritual e dos danos ao meio ambiente. Esses 
extraterrestres conseguirão alcançar todos esses objetivos levantando um homem que 
será imbuído com um nível especial de consciência, que poderá levar o mundo ao mesmo 
grau de consciência. Logicamente, esse homem será Maitréia, o Cristo, ou seja, o 
Anticristo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Não se deixe enganar. Como escreveu Bill Cooper, em seu livro Behold a Pale Horse, pg 
177, "Os planejadores da Nova Ordem Mundial têm planos para trazer acontecimentos 
como terremotos, guerras, o Messias, uma aterrissagem de extraterrestres e o colapso 
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econômico. Eles deverão trazer praticamente todas essas coisas apenas para terem 
certeza de que o plano irá funcionar... Os Illuminati têm todas as bases cobertas..." 
 
Os demônios do exército de Satanás irão se manifestar fisicamente em breve, como 
extraterrestres chegando em frotas de espaçonaves que chamamos de OVNIs. O plano 
determina que eles apareçam de repente em diversos lugares simultaneamente. Alguns 
aparecerão na Casa Branca para conferenciar com o presidente; outros aparecerão nas 
Nações Unidas; outros aparecerão na sede administrativa de governos importantes em 
todo o mundo. Os extraterrestres aparecerão diante da casa e no quintal de algumas 
pessoas.A população mundial ficará literalmente chocada. Este é o plano. Ele poderá 
ocorrer antes do arrebatamento da igreja; de modo que devemos estar preparados para 
lidar sabiamente com esse fenômeno planejado. 
 

 
 
O Condicionamento Atual Para a Aceitação dos Extraterrestres é Chocante  
 
Resumo da Notícia: "Quando os OVNIs Chegarem: O que você fará? O Governo 
americano já tem um plano ultra-secreto e multimilionário pronto para ser posto em 
prática", Popular Mechanics, fevereiro de 2004, pg 52-57. 
 
Nota: Este título é extremamente sugestivo; ele implica que a aparição dos OVNIs é 
inevitável, sendo o tempo de chegada a única questão a ser respondida. Afirmamos que 
esse título leva toda a questão sobre os extraterrestres e OVNIs a um nível mais alto, 
mais urgente. Extraterrestres viajando em OVNIs vão chegar. O que você fará? 
 
"Dentro da comunidade científica, a questão não é mais se existe vida extraterrestre, mas 
se os extraterrestres são inteligentes o suficiente para fazerem uma operação matemática 
de divisão com números grandes. Os cientistas estão divididos em linhas de pensamento 
com relação à existência de inteligência extraterrestre. Os céticos reconhecem que 
formas simples de vida podem ser encontradas em outros planetas, mas insistem que a 
vida inteligente existe unicamente na Terra ... O campo oposto vê a chance de 
descobrimento de vida extraterrestre em termos mais matemáticos. O critério é a Equação 
de Drake, que relaciona a probabilidade de se descobrir inteligência extraterrestre com 
fatores como o tamanho do universo e o número de estrelas com planetas semelhantes a 
Terra. Com a descoberta de cada novo planeta além do sistema solar da Terra - existem 
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agora mais de 100 - as possibilidades de se encontrar vida inteligente fora da Terra 
aumenta." 
 
Todos esses cálculos matemáticos são pura bobagem! Eles não levam em consideração 
o Ser Criativo que fez o universo e que criou o sistema matemático que esses cientistas 
esperançosos estão usando. Se Deus quisesse criar apenas um único planeta com vida 
inteligente, ele assim faria sem qualquer compromisso com os cálculos matemáticos. Tal 
criação divina seria um evento histórico único totalmente fora do campo dos cálculos 
matemáticos probabilísticos. O próprio fato de esse assunto estar sendo discutido deve 
muito à Teoria da Evolução, que depende totalmente de mutações acidentais; se aceita, 
essa teoria sobre vida extraterrestre em outros planetas pode estar sujeita aos cálculos da 
probabilidade matemática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estude esta gravura com atenção, pois retrata exatamente o que a Nova Era espera dos 
extraterrestres. Eles acreditam firmemente que os seres humanos que tiveram suas 
consciências elevadas a um nível suficientemente alto poderão se comunicar com os 
extraterrestres por meio da telepatia. Em termos bíblicos, isso tem duas explicações. 
 
* Esta representação da telepatia é simplesmente possessão demoníaca. 
 
* Esta representação é a concretização prática da "grande enganação" profetizada pelo 
apóstolo Paulo: "E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a 
mentira; para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram 
prazer na iniqüidade." [2 Tessalonicenses 2:11-12] 
 
A Cutting Edge sempre sustentou que essa "grande enganação" precisa ser entendida em 
seu contexto, tendo em mente que "texto fora de contexto é pretexto". Como 2 
Tessalonicenses 2:1-12 trata apenas sobre o Anticristo, seu desejo de ascender e seu 
reinado, o verso 12 deve ser também interpretado como uma referência ao Anticristo. Em 
meus estudos sobre o movimento de Nova Era, sempre fiquei surpreso com o fervoroso 
desejo dos aderentes da Nova Era de fazer algo para ajudar o "Cristo" a aparecer agora! 
Essas pessoas passam horas em meditação, agonizando mental e espiritualmente pela 
aparição de seu amado "Cristo" (o bíblico Anticristo).Quando ele aparecer de fato, é sobre 
essas pessoas que Deus enviará a "operação do erro", não para o pobre pecador 
mediano que um dia ouviu falar do Evangelho, mas o rejeitou. 
 
Vamos retornar ao nosso tema, para entender como o governo americano está 
planejando responder ao primeiro contato dos extraterrestres.  
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"Nenhum funcionário de alto escalão do governo veio a público declarar que os OVNIs 
são reais, muito menos uma ameaça. Mesmo assim, com um pequeno alarido público, 
eles começaram a se preparar para o evento mais importante da história humana: o 
primeiro contato. Isto é, o momento em que os terráqueos descobrirão provas irrefutáveis 
de que não estão sós ... Os princípios gerais para uma resposta da Terra ao primeiro 
contato extraterrestre estão definidos em um acordo internacional chamado Declaração 
dos Princípios Referentes às Atividades Posteriores à Detecção de Inteligência 
Extraterrestre. Essa declaração, elaborada por um comitê de cientistas organizados pelo 
SETI Institute, explica o que os astrônomos devem fazer, e o que não devem fazer, 
imediatamente após o primeiro contato …" 
 
"Apesar de a comunidade mundial de astrônomos querer fazer o primeiro contato, o Tio 
Sam tem suas próprias idéias e elas se baseiam no pressuposto de que um extraterrestre 
é, em primeiro lugar e principalmente, um alienígena ilegal… Se os ETs aparecerem nos 
portões da NASA… terão uma surpresa. Ao invés de receberem apertos de mãos do 
chefe da NASA, serão algemados por agentes do FBI vestidos com trajes especiais de 
bio-segurança do nível 4. Ao invés de serem convidados para dormir no quarto de Lincoln 
na Casa Branca, os extraterrestres serão levados ao Centro de Doenças Animais do 
Departamento de Agricultura, na Ilha Plum, na costa de Long Island em Nova York ... Os 
céticos freqüentemente perguntam por que as aparições de OVNIs parecem acontecer 
apenas em locais remotos em vez de em ruas movimentadas nas cidades. Talvez os 
extraterrestres saibam o que os terráqueos têm em mente para eles quando 
aterrissarem." [Ibidem] 
 
Claro, o governo dos Estados Unidos não reagirá de maneira alguma com esse cenário 
de agressividade. Acreditamos que é mais provável acontecer o que é mostrado no filme 
"Contato", lançado alguns anos atrás. Como o autor de Nova Era Bill Cooper afirma, 
extraterrestres aterrissarão nos jardins da Casa Branca e na sede de outros governos em 
todo o mundo, incentivando os principais líderes mundiais a apoiarem o Anticristo. 
 
Lembre-se desta seqüência: Os extraterrestres não aparecerão até imediatamente depois 
que o Anticristo aparecer no cenário mundial. Veja o que explica um dos principais 
autores da Nova Ordem Mundial: 
 
"Neste meio tempo, Jesus de Nazaré terá retornado, e a Terra também terá sido visitada 
pelos extraterrestres, como há muito tempo se suspeitava."[Peter Lemesurier, The 
Armageddon Script, pg 225] 
 
Outro líder de Nova Era - Bill Lambert da Casa de Teosofia de Boston - revelou a 
interação entre o Anticristo e os extraterrestres no momento da aparição inicial de 
Maitréia, o Cristo da Nova Era. 
 
"Os OVNIs e os extraterrestres fazem parte da Nova Ordem Mundial. Eles são seres 
benevolentes que auxiliarão a humanidade a alcançar o objetivo de se tornar uma só. 
Eles aparecerão no momento oportuno para capacitar a humanidade a dar um Salto 
Quântico na Consciência Coletiva - quando o Anticristo aparecer." [leia o artigo N1757] 
 
O próprio fato de vermos uma revista como a Popular Mechanics dedicar sua capa ao 
assunto dos OVNIs e extraterrestres com a suposição de que a aparição deles é 
inevitável, é apenas outro claro sinal do fim dos tempos. Enquanto o mundo se apressa 
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para completar o governo, economia e religião globais que Apocalipse 17:12-17 prevê que 
deve ocorrer antes da ascensão do Anticristo, essa ênfase nos OVNIs e extraterrestres 
parece ser muito significativa.  
 

 
Concluindo com o Entendimento Bíblico 
 
Finalmente, vamos examinar as passagens pertinentes que podem falar sobre esse plano 
OVNI/extraterrestres.  
 
Apocalipse, capítulo 9, fala sobre demônios que são libertados do poço do abismo. 
Semelhantes a gafanhotos para o apóstolo João, eles percorrerão a Terra para afligir e 
atormentar os incrédulos. O líder deles é Abadom ou Apoliom. Incrivelmente, os escritos 
da Nova Era referem-se a esses seres constantemente, pelo nome, como sendo líderes 
"iluminados" da Nova Era. 
 
Em Apocalipse 16:13-16, vemos três espíritos demoníacos saindo da boca do Anticristo, 
do Falso Profeta e do Dragão (Satanás); eles realizarão tão grandes sinais e maravilhas 
que enganarão os governantes mundiais. É precisamente nesta parte do plano que os 
extraterrestres deverão atuar. Eles irão enganar especialmente os presidentes, primeiros-
ministros, reis e rainhas dos governos em todo o mundo. Em todos os lugares, a 
mensagem será a mesma: "Viemos ajudar a levar nossos irmãos terráqueos ao novo nível 
de consciência sobre o qual Maitréia, o Cristo, está falando." Os extraterrestres e OVNIs 
pairarão literalmente ao redor de Maitréia quando ele aparecer. Este é o plano. 
 
Qual será a reação da vasta maioria das pessoas? Elas ficarão absolutamente pasmadas, 
além do que podemos imaginar. Como suas mentes já rejeitaram o conceito da existência 
física de demônios, e foram condicionadas a aceitarem como realidade qualquer coisa 
que possam observar com seus sentidos físicos, elas irão aceitar esses extraterrestres e 
suas incríveis afirmações. O condicionamento sobre os extraterrestre por meio dos livros, 
revistas, TV, filmes e até mesmo revistas de variedades terão tomado conta. As pessoas 
acreditarão e se deixarão levar ao erro. Elas aceitarão as afirmações de Maitréia, o Cristo: 
o bíblico Anticristo, e serão condenadas para sempre. Aqueles que se entregaram às 
práticas ocultistas da meditação para por meio delas terem comunhão com seus espíritos-
guia, estarão predispostos a acreditarem nos extraterrestres. Da mesma forma, aqueles 
que se entregaram a práticas ocultistas como a hipnose, em que foram pré-programados 
a acreditar, serão enganados. Aqueles que saturaram suas mentes com livros de ficção 
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científica estarão predispostos a acreditar. E toda a humanidade acreditará, pois está sem 
a verdade de Jesus Cristo. Sobre todas essas pessoas, a enganação cairá, para 
estabelecer permanente e eternamente seu engano. 
 
A profecia bíblica terá se cumprido. O Anticristo enganará toda a população incrédula do 
mundo. Ele prosseguirá para confirmar o acordo de paz com Israel e a Grande Tribulação 
terá início. 
 
http://www.espada.eti.br/n1912.asp
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ENQUANTO ISSO NO BRASIL... 
 

 
 
‘O Incidente de Varginha’ 
 
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 
 
"Incidente de Varginha" é o nome pelo qual ficou conhecido o conjunto de acontecimentos 
ocorridos no dia 20 de janeiro de 1996, na cidade brasileira de Varginha, Minas Gerais. O 
ocorrido foi noticiado pela TV Rede Globo, tornando-se amplamente conhecido no Brasil e 
no exterior. Informações divulgadas pela televisão envolveram relatos de aparições de 
objetos voadores não identificados e de criaturas supostamente extraterrestres, 
supostamente capturadas por autoridades brasileiras. O caso também ficou conhecido 
como o caso do "ET de Varginha". 
 
Segundo a Rede Globo, as irmãs Liliane e Valquíria Silva, além da amiga mais velha de 
ambas, Kátia Xavier, ao passarem próximo a um terreno baldio no bairro de Jardim 
Andere, teriam visto uma das tais criaturas, que teria pele marrom viscosa, olhos enormes 
de cor vermelha e três protuberâncias na parte superior da cabeça, que era bastante 
volumosa. As três garotas, visivelmente abaladas emocionalmente, reafirmaram este 
relato diversas vezes, chegando a mãe de duas delas a afirmar, algum tempo depois, ter 
a sua família sido submetida a uma tentativa de suborno de um agente que não se 
identificou, para que não mais levassem a história adiante. 
 
A mídia informou que várias testemunhas afirmam que no mesmo dia em que as três 
meninas teriam visto a tal criatura, também notaram uma movimentação anormal de 
patrulhas da PM, veículos do exército e do Corpo de Bombeiros pela cidade. 
Testemunhas que também não tinham qualquer tipo de ligação com as primeiras também 
afirmaram terem visto a queda de um OVNI nos arredores de Varginha. 
 
Segundo os ufólogos que investigaram o Caso Varginha, o perito Badan Palhares teria 
sido chamado pelas Forças Armadas a Varginha para fazer a necrópsia do cadáver de um 
dos supostos ETs, que teria sido morto por um PM após uma operação de captura. Neste 
mesmo evento, ainda segundo os ufólogos, o policial Eli Chereze teria capturado apenas 
os braços de uma outra criatura do mesmo tipo, e os levado aos militares. O policial 
nunca teria contado este evento a ninguém, além de familiares, vindo a morrer cerca de 
30 dias depois de uma infecção desconhecida. 
 
O Caso Varginha foi noticiado em inúmeros meios de comunicação da América Central e 
Sul, além de ser mencionado no Wall Street Journal. Entretanto, o corpo de bombeiros, 
polícia e força militar do local negam veementemente os fenômenos paranormais acima 
citados. Além disso, não há provas físicas do ocorrido. 
 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caso_Varginha
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PARA SABER MAIS: 
 
Os Fatos Sobre OVNIs e Outros Fenômenos Sobrenaturais   
 
  Será que ficamos tão familiarizados com notícias sobre os OVNIs que 
esquecemos o perigo por trás desses fenômenos? Neste livro 
esclarecedor, os autores Ankerberg e Weldon respondem a perguntas 
básicas sobre os OVNIs: 
• Até que ponto é comum as pessoas verem e terem experiências com 
os OVNIs? 
• O que a Bíblia diz sobre os OVNIs? Eles são perigosos? 
• Podemos saber se Deus criou vida nos outros planetas? 

• Existem níveis diferentes de contatos imediatos? 
• Os principais pesquisadores reconhecem os OVNIs como um fenômeno do ocultismo? 
 
Este livro alerta os leitores para o mal por trás da fascinação aparentemente inofensiva 
pelos OVNIs e outros fenômenos sobrenaturais. 
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http://www.chamada.com.br/livraria/detalhes/?cod=OVNIs&utm_source=chamada&utm_m
edium=vitrine&utm_campaign=artigos 


