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Entidades Espirituais 
Senhor Roncalli. – É o Senhor Ângelo Giuseppe Roncalli, foi o Papa João 

XXIII, muito querido durante o seu Papado e no mundo Espiritual, é querido, é 
muito respeitado pelos Sacerdotes de todas as Religiões desde tempos remotos. 
Continua devoto incondicional da Igreja Católica e de todas as Religiões, afirma 
que Deus de Luz é igual para todas as Religiões. Sua residência no momento é a 
Cidade Sagrado Coração de Maria. É professor, de Filosofia e Ciências Exatas, 
em zonas trevosas no mundo Espiritual Inferior para alunos necessitados. Tam-
bém em Universidades Espirituais de muitas vibrações de vida. Participou na obra 
– No Outro lado da Vida e Vida no Outro Lado. 

Padre Réus. – É o Senhor João Batista Réus, foi Jesuíta Católico e continua 
no mundo espiritual, muito querido pelos irmãos Católicos e por outros de di-
versas Religiões, amado e respeitado em muitas vibrações de vida espiritual. Sua 
residência é em uma arquidiocese multivibracional na Cidade Espiritual Sagrado 
Coração de Maria, onde atende todas as preces de seus fiéis conforme mérito. 
Sua última estada no corpo físico foi no Brasil, seu último corpo físico está se-
pultado na cidade de São Leopoldo-Rio Grande do Sul-Brasil. Participou da obra 
– No outro lado da Vida e Vida No Outro Lado. 

Doutor Cristiano. – Esta entidade sempre se anunciou com este nome, ou, 
pelo nome de irmão Cristiano, foi médico durante sua última encarnação, sempre 
vem ajudar como médico em algumas Casas Espíritas. Atualmente, no Mundo 
Espiritual de sua vibração, na Cidade Fraternidade pela Paz e Concórdia é Pro-
fessor de Medicina em uma das Universidades desta cidade, e em muitas outras 
também. É nesta cidade à sua residência atual no momento. Participou da obra – 
No Outro lado da Vida. 

Senhor Hare. – Degredado para o Planeta Terra de seu planeta que ele 
chama de Ekenaton, segundo ele fica na fronteira desta Galáxia junto a outras, 
foi Comandante em seu planeta de ÓVNIS e VIMANAS, no Plano Espiritual 
Terrestre foi comandante de um Batalhão da Infantaria Invisível Teleportada, 
durante a missão de Cristo Jesus na Terra. Afirmou ser amigo de Cristo Jesus de 
muitas caminhadas eternas. A sua residência no momento é à cidade Espiritual 
do Espírito Santo. Afirmou ter lutado na Rebelião de Lúcifer ocorrida há Duzen-
tos mil anos terrestres, participou da obra – O Cristo Planetário Universal. 
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Dr. Kellermann. – Médico Psiquiatra Multivibracional e Interdimensional. 
Originário do Planeta Ekenaton como ponto de referência, mas sua origem ge-
nuína segundo ele é de vários Universos Locais com setilhões de planetas peque-
nos, médios, gigantes, multigigantes e hipergigantes, é médico desde os tempos 
de Ekenatom, participou da construção do planeta Terra junto à Engenharia mul-
tivibracional de Cristo Jesus, desde então está ligado a este planeta, sem, no en-
tanto, deixar de estagiar em ouros planetas muito mais evoluídos. Acompanha 
Cristo Jesus em muitos planetas que ele é Redentor. Sua residência no momento 
é na Cidade Espiritual do Espírito Santo, última cidade antes do Governo Espi-
ritual Terrestre. 

Observação: 
Pequenos planetas são no mínimo 10 mil vezes maior que o planeta terra segundo ele. 
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Quando Cristo 
Quando Cristo Jesus proibiu a participação de – tais deuses – nos conflitos 

nunca mais um daqueles deuses compareceu, pois, foram presos em seus plane-
tas, posteriormente deportados com a mente quase zerada, pois, tais cientistas 
que se passavam por deuses teriam de recomeçar do – zero – nos planetas em 
que foram deportados. 

Deus e Cristo 
Deus e Cristo não são propriedades de ninguém e muito menos exclusivos 

de Religião alguma. São iguais para todas sejam cristãs ou não. 
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Prefácio 
A Saga de um Extraterrestre, esta obra ressalta a preocupação sobre o uso 

de drogas pelos jovens, observa que os conflitos armados já deveriam estar ex-
tintos, informa que na Educação é preciso investimentos, e deve ser uma política 
de Estado sem intromissões de ideologias políticas. 

Informa também que Cristo Jesus se desdobra em muitos corpos espirituais 
e está em visita assídua no planeta Terra, informa que Cristo Jesus é o Redentor 
de centenas de planetas, fala sobre a Engenharia Vibracional e Multivibraci-
onal de Cristo que constrói planetas, informa também sobre Seres Extraterres-
tres que, conseguem capturar um raio do Sol e transformar em vergalhão de aço, 
capturam também raios de luz e petrificam em aço também. 

Informa também sobre as – faixas de vida – sobrepostas ao nosso planeta 
em outras vibrações de vida, e que existe vida em todos os planetas e luas além 
da Terceira Dimensão de Vida. Informa sobre a Telepatia com Ressonância 
Vibratória Remota, relata que Cristo Jesus solicita e deseja que os Religiosos 
informem para os fiéis que ele não está pregado em Cruz alguma, e não mais 
apresentem ele pregado na Cruz, pois, está diariamente na Terra Física e nos pla-
netas que é Redentor. 

Também é questionado o Julgamento de Cristo Jesus e sua Crucificação, 
quem informa é o Sr. Roncalli que foi o Papa João XXIII, ainda esta obra informa 
dos conhecimentos, que foram bloqueados no mundo espiritual, devido ao mau 
uso da liberdade e do pensamento e para evitar que viessem parar na área militar, 
informa sobre a Medicina Interdimensional, e informa sobre a visita de Extrater-
restres, e queiram ou não os Religiosos a população da Terra toda ela descende 
de Extraterrestres, de vários quadrantes, de muitos Universos. 

Informa também que, a água potável do planeta Terra, e de muitos outros 
é levada para outros planetas que têm vida física na Terceira Dimensão, tais pla-
netas não têm mais atmosfera. E no futuro os nascimentos neste planeta não 
serão da forma como são atualmente, serão mais evoluídos, ressalto, não serão 
iguais eternamente como são atualmente, a raça humana será mais desenvolvida. 

Faz referência aos combates na Lua, que houve entre o temido Exército 
Terrestre e os Rebeldes de Lúcifer, ocorrido há duzentos mil anos terrestres e 
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sobre o colar psicotrônico, sobre as crianças índigos e Cristal e outras informa-
ções. 

Caros Leitores, vamos viajar juntos pelos Universos nesta obra e vamos 
descobrir que nunca fomos os únicos habitantes do Universo Central. Infeliz-
mente somos muitos atrasados frente a outros planetas, pertencemos a Conste-
lação mais atrasada deste Universo Local, que também é um dos mais atrasados, 
visto ser povoado por deportados, degredados e desertores do bom-senso, tantas 
barbáries e ignomínias cometidas neste Planeta Terra, que infelizmente continua 
nos dias atuais, que é uma desonra para a raça humana, seus idealizadores a cada 
desencarnação são julgados e deportados para planetas inferiores, sempre houve, 
segundo amigos espirituais, degredo e deportação de Espíritos dedicados à mal-
dade entre todos os planetas dos Universos. 

Vamos através da leitura dessa obra viajar um pouquinho e aprender sobre 
a vida em outros planetas, inclusive sobre aqueles que vivem em estado de graça. 

Informo que esta obra não visa atacar ou criticar Religião alguma, aliás, a 
Ciência e a Religião deveriam caminhar juntas e atualizadas, esta obra traz mais 
informações para aqueles que desejam avançar mais e usar corretamente o Pen-
samento e a Liberdade. Amém. 

Francisco Ederaldo Kornalewski. 
Médium Espírita 
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Capítulo 1: Vidente 
10.04.2016 

Muitos irmãos querem ser videntes, clariaudientes, mas nem sempre é con-
cedida ou autorizada tal faculdade psíquica pelo mundo espiritual superior, em-
bora seja conquista de cada um em aprendizados constantes e aprimoramentos 
psíquicos, e não basta ser uma potência mental, pois, uma grande maioria precisa 
de um forte equilíbrio psíquico elevado, uma forte e segura responsável humil-
dade, um forte e grande conhecimento de tudo o que aconteceu neste planeta em 
eras remotas e atuais, uma grande dose de conhecimentos sobre Religiões, ser 
amante da Paz., ser bondoso e saber perdoar sem pré-condições, não estar em 
busca de fama ou glória seja a que título for, gostar de estudar tudo sobre o Uni-
verso e aprendizados atuais, pois, ser vidente e clariaudiente é preciso estar atua-
lizado com tudo o que acontece ao seu redor e no Universo e sempre ter em 
mente a bondade, fraternidade, humildade, piedade e ser Universalista e ser con-
tra os Conflitos Armados. 

O Sensitivo, seja qual for, jamais deve usar Deus de Luz ou Cristo Redentor 
Jesus como balcão de negócios. 

Pois, não é somente belas paisagens espirituais que o sensitivo vê, não é 
apenas Espíritos-anjos que ele vê, depende da faixa de vida e frequência aparecem 
paisagens tristes, espíritos sofrendo muito, pois, a maioria está inscrita no – a 
cada um conforme suas obras e a semeadura é livre e a colheita obrigatória 
–, muitas vezes Entidades com deformações perispirituais sofrendo muito assusta 
videntes que não possuem o equilíbrio descrito. 

Muitas vezes muitos irmãos querem saber de vidas passadas! 
Nem sempre é aconselhável, somente com prescrição médica condizente e 

acompanhamento espiritual, pois, também não é somente luz que vamos recor-
dar, pois, a mente atual do corpo físico pode não aceitar bem aquelas informações 
passadas devido ao dano psíquico que pode causar, pois, aquelas lembranças e 
registros estão em outra faixa de vibração não condizente com mente física atual, 
meu conselho é que o que passou é passado, vamos aproveitar bem a cada nova 
vida. 

Mas em casos especiais para tratamento de saúde é possível sim, porém com 
acompanhamento espiritual com pessoas capacitadas em tratamentos espirituais, 
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mas jamais dispensar o tratamento médico, pois, a medicina terrestre é irradia-
ção da medicina espiritual. Jamais suspender o tratamento médico até a cura se 
for o caso. 

Muitos irmãos têm, breves lampejos, de lembrança em rápidos flashes de 
vidas passadas ao natural, somente é aconselhável para irmãos com algum grau 
de segurança psíquica para evitar no presente influências negativas, pois, nem 
sempre fomos anjos em bondade, erramos muitas vezes gravemente, como que 
uma mente atual sem preparo psíquico reagiria com a presença de Espíritos ob-
sessores vingativos? Aí está muitas obsessões de difícil cura, pois, o paciente está 
focado naquela lembrança onde ele foi o algoz e na vida atual está revoltado 
e não quer saber de renovação íntima, não aceita despertar o Cristo Interno com 
humildade e segurança. 

Ser vidente nem sempre é aconselhável, pode causar angústia, depressão, 
revolta psíquica e inconformidade geral, é necessário preparo psíquico e muita 
autoconfiança, é necessário ser confiante em Deus de Luz e em Cristo Jesus e no 
próprio. É recomendável o estudo do Evangelho vivido no dia a dia com exem-
plos de conduta única, pois, a mesma conduta de caráter que se aplica quando no 
templo religioso deve ser o mesmo fora dele e levar uma vida normal em apren-
dizado constante. 

O mesmo axioma se aplica quem acessa flashes de lembranças passadas, ou 
seja, nada de pânico, autocensura, nada de depressões ou angústia, vida normal 
nos aprendizados e a consciência desperta sempre para novos conhecimentos, 
pois, é para aprender e brilhar mais que nascemos e renascemos, somos o resul-
tado de nós mesmos, somos aquilo que pensamos. Somos os construtores do 
nosso futuro e destino com a nossa maneira de viver, preceder, agir, senti e reagir. 
Fé em Deus de Luz, em Cristo Jesus e em nós mesmos. 

São as nossas breves palavras para os leitores de – A Saga de um Extrater-
restre – . 

Amém. 
Pe. Réus 

Dr. Cristiano 
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Capítulo 2: Contato 
14.04.2016 

Há muitos dias o Sr. Hare vinha via telepatia me contatando para ditar mais 
uma obra para a Terra, disse que se trataria de diversos temas da atualidade, e de 
muitas eternidades dos Universos e da deportação, e do degredo de Espíritos 
belicosos de muitas eras eternas e de agora. 

Ele disse que era em nome de Deus de Luz de todos os Universos que ele 
ditaria esta obra, também estaria junto nesta obra o Irmão Roncalli que foi papa 
nos anos 60, e também um médico, disse que foi a pedido de Cristo Redentor 
Jesus que ele catalogou diversos assuntos a serem ditados e depois foi submetido 
a ele é aprovado, afirmou que se sentia muito honrado para atender este pedido 
do Mestre que, também assim solicitou em nome de Deus de Luz. Mas talvez 
somente alguns assuntos seriam mencionados e transmitidos. 

Afirmou, que até alguns dias seria pela telepatia, visto eu estar proibido de 
ser desdobrado espiritualmente aos Mundos Espirituais, qualquer que fosse a 
faixa de vida, pois, eu estando desdobrado começava a me lembrar de outras vidas 
que tive neste planeta e em muitos outros, eram ordens médicas e ninguém se 
atreve a desobedecer a uma ordem médica, pois, em caso de saúde quem manda 
e ordena é sempre o médico. 

Está bem Sr. Hare, por que o Senhor escolheu a mim? Quem sugeriu meus 
préstimos para esta obra? 

Ele respondeu rapidamente. 
Ao aprovar o conteúdo da obra o Mestre Cristo Jesus solicitou em nome de 

Deus Pai de todos os Universos sua colaboração, disse que você tem coragem 
agregada suficiente para esta missão, e não está preso a dogmas bitolados, disse 
também que é preciso novamente informar e conscientizar que ele não está pre-
gado em Cruz alguma, e que ele não deve ser apresentado em figuras sanguino-
lentas e sim cheio de vida e força para fazer este planeta brilhar sem violências. 

O Senhor esteve com ele? 
Não. É aquele enviado que o irmão já conhece que nos contatou, ou seja, 

eu e o Sr. Roncalli, disse que parte de sua história da Saga de um Extraterrestre 
será informada nesta obra. 

Está bem, mas não entendo por que o Mestre pediu que fosse eu! Pois, há 
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tantos paranormais de renome que poderiam com mais facilidade divulgar essa 
obra, aceito sim e me sinto agraciado em atender este pedido do Mestre. 

Ele respondeu assim. 
Pouco adianta! Em muitos casos paranormais famosos não saem do 2+2 ou 

do 5x5, então como falar com eles sobre o quadrado da luz elevada à décima ou 
vigésima potência? Como vamos falar com eles sobre ressonâncias remotas? 

Ressonâncias multivibracionais e sobre as telepatias remotas? Portão Este-
lar? Visão remota a distância? De velocidades da luz 10 bilhões de vezes mais 
rápida que a atual usada neste planeta? De outras velocidades da luz ainda mais 
rápidas? Será que ser paranormal é ficar somente psicografando sofrimentos e 
notícias somente de colônias espirituais deste planeta? 

Ser médium, paranormal e sensitivo não é somente falar de religiões, sofri-
mento de Cristo na Cruz, escrever sobre obsessão e obsessores cruéis, e ser pa-
ternalista, é preciso avançar é jamais ser bitolado, e lendo alguns livros muitos 
famosos acham que já sabem o suficiente e querem ser respeitados como doutos, 
e quem deles discordar já fazem um julgamento precipitado afirmando que este 
ou aquele está obsedado. 

Centenas de paranormais precisam de uma completa atualização em todos 
os conhecimentos, todos nascem para brilhar, basta muitas vezes uma nova obra, 
com informações mais acuradas, e centenas ficam com os cabelos arrepiados, 
repito e ressalto ser médium não é somente receber Espíritos sofredores e 
terríveis obsessores, ser médium não é somente ser paternalista, o médium 
ou paranormal, precisa ir muito além como todos os cidadãos, bondade, humil-
dade, benevolência e outras belas virtudes todos filhos de Deus devem praticar, 
devem os médiuns e paranormais acompanhar todas as informações científicas 
como outros cidadãos, nunca devemos ficar bitolados somente nesta ou naquela 
questão, mente aberta para novos conhecimentos sempre, não importa se devagar 
ou não, o progresso é lei eterna para todos. 

Eu ponderei com aquece enviado e ele disse que, o Mestre está muito grato 
à todos paranormais, que ajudam em suas obras, que ajudam na divulgação em 
todos os sentidos, mas em muitos deles há muitas restrições que eles não vence-
ram, que ao passar pelo – crivo da razão – não significa que devemos ficar esta-
cionados, olha o avanço da ciência em muitos ramos do aprendizado, ele disse 
que cedo ou tarde todas as suas obras despertarão o interesse dos leitores em 
avançar mais na parte da Espiritualidade. 
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Eu respondi a ele à moda do dia a dia. 
Está bem, vamos à peleia, o que o Senhor quer informar de imediato para a 

Terra, ou, para os interessados? O que mais aflige o Mestre Jesus no seu entendi-
mento? 

Ele respondeu às pressas. 
Corrupção, drogas, abusos de todas as formas, violências, conflitos arma-

dos, pouco interesse em muitos jovens pelo estudo e planejamento de vida, alco-
olismo, redes sociais sendo usada para os crimes e intrigas, sagrada família em 
muitos casos está desagregada, Mãe Natureza desrespeitada em muitos casos, ca-
mada de Ozônio, Governos e políticos que não honram o voto recebido, fana-
tismo religioso, fanatismo ideológico, aborto criminoso, em muitos casos há falta 
total de solidariedade, desprezo pelos bons costumes, falta de educação adequada 
em todos os níveis para todos, muitos políticos querem a bestialização dos jovens 
para os manterem escravos do voto e muitos outros. 

Enquanto em planetas perto de nós o primeiro interesse dos jovens e de 
todas as idades é a educação e tudo que possam aprender, até como se constrói 
planetas, infelizmente aqui a coação moral em muitos países é moda, os alunos 
em muitos países matam professores ou agridem e são protegidos com Leis anti-
quadas que em nada reeducam ou ressocializam. 

Como poderemos ser visitados e auxiliados por Extraterrestres avançados? 
Não há como, e de nada resolve Governos manterem contatos com Extraterres-
tres Negativos, eles somente repassam o que permite o Governo Central Galác-
tico. Assim segue à saga de Extraterrestres de planeta em planeta, de Estrela em 
Estrela, ora, evoluindo, ora se incriminando com as Leis Divinas, posso afirmar 
que muitos irmãos já ditaram suas sentenças ao degredo é muitos serão deporta-
dos para planetas inferiores. 

E o Senhor continua no comando de algum Batalhão da Infantaria Telepor-
tada no mundo espiritual nos moldes daquele que protegeu a missão de Cristo? 

No momento estou licenciado, mas continuo em estudos na parte da física 
e química quântica e na matemática vibracional e multivibracional, e outros que 
compõem a contextura da formação espiritual dos corpos espirituais. Ainda te-
nho muito que aprender. 

Eu disse a ele. 
Mas segundo a obra – O Cristo Planetário Universal – o Senhor já detinha 
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conhecimentos avançados, como o Comando de ÓVNIS, VIMANAS e outros. 
O que aconteceu com aqueles conhecimentos? Por que o Senhor estuda algo que 
é pouco para o Senhor? 

Ele respondeu na velocidade de um transmissor de rádio em SOS. 
Sabe, é por este e por vários motivos que muitos querem ditar suas obras 

para a terra através de sua Mediunidade, pois, você sabe que alguém lhe dita a 
pergunta e você aplica sem rodeios, desde que seja algo construtivo e educado. 

Sim, estudo física e outras exatas, mas é em outras dimensões de vida, é o 
aprimoramento do que já sei não pode ser aplicado aqui neste planeta no mo-
mento, assim que as condições forem ótimas vão ser aplicados sim, através de 
renascimentos adequados, muitos já estão na Terra Física e são conhecidos como 
crianças Cristal e Índigos e outras. 

Infelizmente, como o irmão sabe o medicamento Ritalina tem feito gran-
des estragos na mente destas crianças, mas elas vão ajustar este planeta, muitas 
no passado que trouxeram conhecimentos avançados eram crianças pródigas, 
Cristal e índigos, também leciono na Academia de Formação de pilotos nas faixas 
de vida condizentes neste planeta, em certos momentos um dos alunos é o seu 
amigo General Antônio de Sampaio e muitos outros. 

Ponderei a ele! 
– Bem como já informado na obra citada o Senhor está neste planeta há

mais de quinhentos mil anos terrestres, então pergunto, na idade atual, os conhe-
cimentos existentes vieram de integrantes das supercivilizações extintas que per-
maneceram no mundo espiritual? Ou vieram de intercâmbios planetários? 

Muitos vieram de Espíritos que pertenciam àquelas Supercivilizações, pois, 
sempre ajudaram o Mestre Jesus quando ele aceitou ser o Redentor deste planeta, 
outros muitos vieram de intercâmbios de alunos que foram estudar em planetas 
próximos, muitos destes planetas foi Cristo quem construiu e é o seu Redentor. 

Muitos conhecimentos foram de Espíritos Extraterrestres, que nasceram 
neste planeta e deixaram seu legado e voltaram para seguir seus aprendizados. 
Muitos conhecimentos foram de intercâmbios que os Governos Físicos sabem e 
devem explicar. 

Mas Senhor! Quem trouxe os conhecimentos de armas mortíferas na idade 
atual? 

Ora! Foi o mau uso da liberdade do pensamento, foi o mau uso das energias 



 

21 

divinas, é o mau uso da física e da química e agora da informática, isso o irmão já 
informou em suas obras. Cristo Jesus nada tem a ver com isso é muito menos 
Deus Pai Celeste, mas o mau uso da liberdade é severamente punido pela Justiça 
Divina. O que é glamour atual para quem usa erradamente a liberdade no prazo 
bem curto é a reencarnação dolorosa aqui, ou para onde for degredado. A liber-
dade é uma energia divina e ninguém pode usar ela para destruir. 

O Senhor disse que estuda, trabalha também? O que faz o Senhor no 
mundo Espiritual? 

Eu também sigo à Saga de um Extraterrestre. É depende do momento, pro-
jetos de engenharia, projetos de fusão de matérias espirituais e combinação com 
matérias físicas para blindar as fissuras causadas por tsunamis e terremotos na 
parte física, realizamos combinações vibratórias em trilhões de frequências, pro-
jetos arquitetônicos para construção de cidades espirituais, igrejas, templos, mes-
quitas, edifícios vibracionais, escolas, pontes, vias, avenidas, preparação e combi-
nação na construção de hospitais espirituais, depende da faixa de vida que é o 
mundo espiritual. 

Também quero, além de comandar ser aceito na Engenharia Vibracional de 
Cristo Jesus, que constrói planetas e Constelações. Quem quer ajudar e progredir 
ele nunca fica arranjando desculpas, arregaça as mangas da camisa ou das calças 
e vai à luta, quem quer trabalhar tudo é um aprendizado e muitas vezes a melhor 
prece, a melhor terapia. 

E quando sobra um tempinho, venho com Cristo Jesus, em desdobramento 
espiritual ajudar em tudo o que for positivo para o planeta...ou em outros onde 
ele é Redentor. 

Mas então Cristo não vem sozinho! Deve ser uma caravana grande. O que 
informa o Senhor? 

Olha amigo, você já sabe que Cristo se desdobra em milhares de corpos 
espirituais, pode estar em muitos planetas que ele é Redentor e ao mesmo tempo 
em muitos corpos espirituais aqui neste planeta, muitas vezes ninguém enxerga 
ele, pois, cada um que participa da caravana sabe o que deve fazer, muitas vezes 
Cristo é um verdadeiro Sol, outras vezes um homem comum como um terrestre, 
pois, ele domina por completo a física, seja quântica, seja vibracional e de outras 
denominações, como redução da voltagem energética. 

Fica difícil explicar, pois, atualmente somente até 5% da mente é usada na 
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Terra Física por falta de aprendizagem, fica difícil entender Cristo Jesus como um 
Ser cheio de luz, pois, falta educação adequada que já era para estar implantada. 
Fica difícil aceitar que Cristo pode capturar um Raio Solar e fazer dele um 
vergalhão de aço, este conhecimento após ele somente à Engenharia vibracional 
que possui e alguns poucos, eu quero aprender também. 

O General Antônio de Sampaio, agora estudante para ser Comandante Es-
telar, sempre afirma que é preciso megainvestimentos na educação, os docentes 
mais renomados do Mundo Espiritual que lhe pediram para ser informado para 
a Terra. Quando esta educação estiver a pleno vapor os políticos inescrupulosos, 
a ideologia política atrasada e outros malefícios não terão chance de vida, afirmo 
que todos os hospitais na Terra Física e no mundo espiritual ficarão vazios. 

Quando esta educação for – fonte viva – não haverá fanatismos, todos sa-
berão que Deus é o mesmo para todos, seja Cristão, Judeu, Muçulmano, não 
importa que religião for e à política saberá honrar o voto recebido, o que o poder 
judiciário na Terra aplicar será validado pela Justiça Divina, nada mais o errante 
deverá para Deus. Isso já é fato em milhares de planetas, também milhares de 
planetas ainda estão no mesmo nível do planeta terra, outros bem mais atrasados, 
isso falando somente nesta Constelação que existem bilhões de planetas e mais. 

Qual a visão do Senhor sobre a civilização atual no planeta? Visto ser o 
Senhor ser bem mais informado. 

Muitas vezes você é um repórter persistente, mas eu gosto e muitos o pre-
ferem assim, pois, assim muito é informado para a terra. 

Ficar muitas vezes somente falando de Deus e Cristo como se fossem tudo 
eles salvar, não é assim não, Cristo e o Deus de cada Constelação e o Deus Pai 
de todos os Universos trabalham sem parar, assim os tronos de glória e os palá-
cios luxuosos somente na terra que existem e em planetas em evolução. 

Olha a visão, que tenho que é compartilhada por muitos amigos, e que a 
civilização atual poderia estar muito mais avançada, os conflitos armados e de 
todos os tipos já deveriam estar extintos, lágrimas de sangue não irrigam um de-
senvolvimento seguro, não trazem segurança planetária, não adianta armas mais 
mortíferas, somente servem para destruir este planeta e nada mais, assim atrasa 
os conhecimentos elevados cada vez mais, a educação deveria há muito tempo 
ser à ordem primeira de cada governo físico, o respeito às leis deveria ser dado 
pelas esferas de cada governo. 
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Todo o conhecimento científico atual é muito pobre frente a outros que 
estão destinados a serem ensinados aqui, a informática, como o irmão já infor-
mou é coisa do passado para planetas evoluídos, poderia ser bem mais avançada 
aqui se fosse a educação mais avançada, os carrões, belas limusines, belos reló-
gios, belos modelitos, últimos lançamentos de celular e outros servem de apren-
dizado sim, mais em nada se compara se a mente física estivesse bem mais avan-
çada. 

O que aprendemos no corpo físico, após a morte, é o que levamos para o 
mundo espiritual, seja bom ou mau, infelizmente muitos retornam com a mente 
atrofiada e lesionada pelas drogas de todos os tipos, há grandes inteligências no 
mundo espiritual que não podem renascer na terra física por – falta de condi-
ções – como vão transmitir seus conhecimentos para alunos que realmente não 
têm culpa pelo sistema que estão sujeitos, a física deveria estar muito mais avan-
çada, mas alguém detém um doutorado, um mestrado, outro pós e acha que é o 
máximo, e há grande risco de muitos conhecimentos serem aplicados nos confli-
tos armados, eu diria que o sistema educacional em muitos países está muitas 
vezes em acomodação. 

O sistema educacional deveria ficar fora de intromissão ideológica, deve ser 
livre, longe estou de criticar ou condenar alguém, mas apenas um alerta, um aviso, 
o próprio mundo espiritual em muitas faixas de vida é um reflexo direto da Terra 
Física. Terríveis obsessores em maldade são o resultado da vida que tiveram na 
Terra Física, quando renasce alguém teratológico a ciência busca entender di-
zendo que é doença genética, mas esquece de que tudo está na evolução inade-
quada que teve por n motivos, uma delas é a falta de solidariedade e fraternidade, 
mau uso do pensamento e da liberdade, a maior segurança para todos é a educa-
ção geral e abrangente. 

O Senhor falou em Engenharia Vibracional! Descreva como a mente hu-
mana física possa entender. É possível? 

Sim em parte, amigo cada Cristo Planetário tem sua Engenharia Vibracional, 
medicina vibracional, naves de transporte vibracional em várias faixas de vida 
física e espiritual, isso dentro do planeta, mas há Cristos que já são aptos a cons-
truir Constelações e Universos em qualquer faixa de vida para qualquer e todo 
tipo de corpos físicos e espirituais. Então também a Engenharia Multivibracional 
é acionada, depois entra em cena a interdimensional que é usada ao mesmo tempo 
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em várias construções de planetas, constelações em diferentes Universos e os 
planos espirituais condizentes, em vibrações de vida condizente com os habitan-
tes degredados. 

Engenharia Vibracional é aquela que, constrói em qualquer faixa de vida 
onde a vida possa existir, e em todas as formas naquele momento evolutivo e 
depois segue, e não importa em que parte do Universo, desde um grão de areia 
até a poeira cósmica movida pelos ventos a Engenharia com seus integrantes sabe 
configurar a matéria até onde a mente demonstra saber, regular a voltagem do 
Sol, regular o magnetismo lunar se for o caso, testar que tipo de matéria será 
usada para os corpos físicos, testar como se haverá necessidade de água, fluidos, 
ar, quais os elementos químicos que farão parte de cada planeta projetado, saber 
qual a vida que habitará um grão de areia e saber como este grão pode equilibrar 
o meio onde ficará, pois, é uma vida em miniatura, saber quantos Universos
Paralelos Físicos e Espirituais, depois serão construídos ao redor do planeta.

Testar às várias vibrações de vida que farão parte, o primordial é saber que 
elementos químicos eletroeletrônicos deverão ser configurados para serem usa-
dos pela mente física nos corpos físicos em geral, testar a combinação dos raios 
solares e o magnetismo lunar, antes é necessário saber de onde virão os habitantes 
e quais os seus conhecimentos adquiridos dos planetas de onde serão degredados, 
é necessário saber à voltagem espiritual da mente deles, e onde podem avançar 
ou pender para o lado errado, pois, quem é degredado ou deportado não é trigo 
bem limpo. 

Caro amigo no momento sobre a Engenharia Vibracional é isso, mas é 
muito mais abrangente e complexo. 

Pois bem. Cristo Jesus é um destes Cristos que nunca parou de construir 
planetas Constelações e Universos. Sempre Deus Pai Central o convida e milha-
res de Cristos de diferentes vibrações para ajudar em suas construções. A enge-
nharia de Cristo está sempre recrutando novos candidatos, ela nunca para, nunca 
tira férias, eu quero estar com eles e com Cristo, motivo pelo qual estou estu-
dando em diversas vibrações de vida. A engenharia multivibracional e a interdi-
mensional, ela juntas constroem ao mesmo tempo Universos inteiros, é difícil 
descrever elas. 

Em Ekenaton como descrito na obra citada – o Cristo Planetário Universal 
– perdi a chance de ser um auxiliar direto de um Cristo daquele planeta, mas agora 



 

25 

não vou deixar escapar esta chance. Cristo Jesus abriu as portas e as janelas para 
mim é abre para milhares diariamente. 

Correto Sr. Hare, entretanto existem muitos conflitos violentos de desinte-
gração planetária como o Senhor sabe, então acaso fosse convocado para coman-
dar armas para evitar uma hecatombe o Senhor aceitaria? 

Infelizmente aceitaria, mas se fosse convocado por algum Cristo ou por 
Deus. Isso pode acontecer, pois, muitos querem destruir todos os Universos por 
pura maldade e demonstração de potência, pois, todo comandante consciente e 
fiel filho de Deus mesmo a contragosto atenderia a convocação, pois, seria para 
preservar e não destruir, mas o meu rumo é construir, e para isso que estou estu-
dando e aperfeiçoando o que já sei de Ekenaton. 

Agora conveniamos! 
Estudar à velocidade da luz cinco vezes e meia e ao quadrado elevada até a 

vigésima potência ou mais é algo fenomenal para os iniciantes da física quântica, 
o quadrado da velocidade dos Neutrinos elevado a quantas potências a mente 
estiver apta é algo superior aos computadores quânticos, que dizer da velocidade 
Ultraluz? Ou apenas de uma velocidade 10 bilhões de vezes a usada pela física 
deste planeta já seria um feito relevante. É um glamour fenomenal quem usa estes 
conhecimentos para construir, embora sejam elevadíssimos para este planeta, mas 
vale apenas para este planeta ou para planetas com idêntica vibração, para os 
mais avançados não é nada, também nada é para um Cristo construtor de pla-
netas e sua Engenharia que modelam tudo conforme o projeto. Existem outras 
velocidades muitíssimo mais rápidas que não é objeto desta obra, ou no decorrer 
poderemos citar. 

Eu chegarei lá. Deus desta Constelação me aceita também e muitos outros, 
mas quero estar com Cristo Jesus e sua Engenharia, pois, nos momentos derra-
deiros ele sempre me estendeu a mão. 

A Saga de um Extraterrestre jamais se perde, basta ele aproveitar todos 
os aprendizados e caminhar, pular e voar para a Luz e ir até Deus Pai. 

E sobre a Cruz e Cristo o que o Senhor quer informar sobre o pedido do 
Mestre? 

Ah, sim pensei que o amigo ia esquecer. Apenas em parte vou informar 
depois o Senhor Roncalli vai continuar. 

Claro, com tantos problemas sérios para resolver e dar solução, a mídia e as 
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redes sociais ficam apresentando um Cristo sofrível pregado na Cruz! Um Cristo 
ensanguentado! Ora, segundo aquele enviado Cristo não quer isso, pois, está di-
ariamente neste planeta e em muitos outros onde é Redentor, e supervisionando 
a construção de planetas e apresentam-no nas redes sociais e nos templos religi-
osos como coitadinho e digno de pena, nada disso! As Religiões precisam ur-
gente mudar essa imagem de Cristo, pois, ele está cheio de vida, ele não quer mais 
isso segundo aquele enviado, solicita que todos os fiéis que vão aos cultos que 
ajudem ele endereçando orações de energia para ajudá-lo em suas obras. 

E que tenham a imagem de um Cristo feliz cheio de vida, cheio de energia 
e não de piedade que muitas vezes causa depressão e tristeza no próprio devoto, 
ora Cristo quer todos felizes e sadios e responsáveis e equilibrados. Que a prece 
sirva de intercâmbio energético e não de lamentos e choros de coração taquicár-
dio. 

Temos que por hora encerrar amigo, na próxima vamos avançar se não for 
eu será o Sr. Roncalli. 

Ok. 

Francisco Ederaldo Kornalewski 
Médium Espírita  
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Capítulo 3: Um pouco da verdade 
19.04.2016 

Como o Senhor Hare tinha dito que parte de minha história seria revelado 
decidi perguntar a ele. Nem bem tinha terminado a oração de início dos trabalhos 
telepáticos e ele logo foi dizendo. 

É verdade vamos hoje dissertar um pouco sobre sua trajetória. 
Sim, então permita a primeira pergunta de hoje, de onde o Senhor me co-

nhece? 
Ele respondeu alegremente. 
Ah, caro amigo, caro irmão de caminhada, você já era conhecido como um 

feroz comandante destemido e temido, no entanto eu também fui seu admirador. 
Naquela obra – A Destruição de um Outro Universo – relata em parte à sua 

caminhada, mas antes algumas sextilhões de eras eternas você já era muito res-
peitado, uma era eterna, para efeitos de contagem neste planeta têm apenas al-
guns setilhões de anos terrestres, muitos Comandantes de Esquadras dos Ar-
canjos, queriam você no comando de muitas unidades de elites espaciais, muitos 
governadores de planetas gigantes convidavam você para comandar, você so-
mente atendia quando uma extinção planetária poderia acontecer., ele disse isso 
devagarinho. 

Eu fiquei arrepiado a vagar mentalmente, perguntei a ele. 
Cruzes Senhor! De onde o Senhor extraiu essas informações? 
Somente em parte que tive permissão para acessar, mas é verdade, aquele 

ciborg do livro – A Menina das Estrelas – lhe salvou a vida muitas vezes, digo 
aqui vida física e espiritual, muitos dos seus comandados ainda até nos dias de 
hoje reclamam sua presença, e você sabe que é verdade, ele informou isso cal-
mante. 

Eu mais assustado ainda, pois, em um flash me lembrei do afirmado, per-
guntei. 

Por nossa Senhora da verdade!! Como o Senhor descobriu isso? É pura ver-
dade sim. 

Ele respondeu lentamente. 
Há poucos dias terrestres, numa tarde semanal, você chorou muito ao rece-

ber a notícia que, alguns de seus filhos de outras eras eternas, foram destroçados 
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em combates espaciais violentos em Outros Universos, soubemos também, então 
eu pedi autorização para em parte revelar. 

Obs: É verdade, lembro que naquela tarde eu havia chorado muito, sentia 
que parte de mim sofria muito, a saudade de alguém que eu não sabia onde an-
dava, foi uma das piores ansiedades que senti, sabia que alguém querido tinha 
sido destroçado em lugares distantes de algum longínquo Universo. Após orações 
e a leitura do Evangelho senti uma grande melhora, pois, havia orado por aqueles 
filhos, já mais calmo tive a confirmação do fato, dormi naquela noite com a es-
tranha sensação de estar voando ao longe. 

Falei assim ao Senhor Hare. 
É verdade sim, como o Senhor descobriu? Pensava eu que era somente eu 

que sabia! Mundo pequeno é a minha mente. 
Ele respondeu calmamente. 
Antes que me pergunte lhe dou sinceros parabéns, eles seguiram seus ensi-

namentos que, nunca devemos lutar contra Deus, e contra os Cristos Planetários, 
pois, lutar contra eles é lutar contra nós mesmos, o ciborg a todos socorreu e 
disse que eles estão bem, defenderam às obras divinas, que são centenas de pla-
netas, com suas astronaves de combates espaciais contra ferozes comandantes 
aliados das Trevas naquele longínquo Outro Universo. 

Aquela Comandante Interuniversos que você reencontrou na obra – O 
Cristo Redentor Jesus – esteve em combates lá também, foi ela quem transpor-
tou eles e milhares de feridos físicos e espirituais para hospitais próximos após o 
ciborg ter feito os primeiros socorros. 

Meu Deus!! 
Quanto ele terminou de responder eu estava mais arrepiado que gato de rua 

que briga com cães pela sobrevivência, perguntei a ele. 
Já que aconteceu, houve muitos planetas destruídos? 
Foi horrível, quase parecido com aquele da sua obra, centenas e centenas de 

Constelações foram destruídas, mas aquele Universo não., mas seus filhos evita-
ram a destruição de centenas de planetas junto com outros combatentes espaciais. 

O conflito aconteceu por que poderosos se enfrentaram para dominar 
aquele Universo e seguir para outros, mas houve contrários e aí tudo aconteceu, 
a Esquadra Celeste dos Arcanjos interveio a pedido do Deus Construtor daquele 
Universo, toque de recolher severo ela impôs. 
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Então eu disse a ele e perguntei. 
Que Deus de Luz cuide deles e de toda a sua criação, mas de onde o Senhor 

me conhece? 
Olha você já tinha iniciado sua Saga há milhares de anos, depois a de Extra-

terrestre quando finalmente aqui aportou, sempre se recusava o comando de ar-
mas, mas infelizmente em casos de perigo muitas vezes aceitava e algumas vezes 
se enredou com as leis divinas, sua saga continuava em todos os planetas que 
passava e pelos Universos. 

Então simplificando um pouco, após aquela terrível tragédia – A Destrui-
ção de um outro Universo – e depois de passar por muitos planetas nos encon-
tramos em Ekenatom, eu era aquele Comandante arrogante que achava que podia 
tudo e sabia tudo, não queria eu novos aprendizados, poderia eu hoje ser pura 
Luz, pois, um Cristo veio me buscar e eu recusei, foi a pior buraaaaada que co-
meti. 

Você era meu filho, era o mais rebelde e atrevido, sua mãe, minha esposa 
era um anjo de bondade, até hoje ela ora por nós e pelos outros filhos, éramos 
uma família de cinco irmãos, sua mãe atualmente é uma auxiliar direta daquele 
Cristo que veio me buscar. Ela sabe de todos os passos que você galga em tempo 
exato, posso lhe afirmar que ela está muito feliz, finalizou. 

– Eu fiquei boquiaberto, pois, já suspeitava deste Senhor Hare que algo nos 
unia muito, perguntei--. 

Senhor Paizão! O que eu fazia lá e por que eu era rebelde? Quanto tempo 
morei em Ekenaton? 

Você se recusou a comandar armas naquela parte de Ekenaton que era 
muito atrasada, outra parte é como descrita na obra – O Cristo Planetário Uni-
versal – ou seja, é pura luz onde a matéria já não existe, a matéria é como mel 
das abelhas, o corpo físico ou espiritual é um só, você ficou na parte administrava 
dos Arsenais, sempre se recusava planejar conflitos ou invadir aquele – paraíso – 
de Ekenaton, nunca fez, sua rebeldia era que o Cristo daquela parte de luz não 
lhe permitia viver lá, pois, o corpo físico não era compatível e nem o espiritual 
com aquele – céu –, a rebeldia tomou conta de você, mesmo os apelos de sua 
mãe e de seus três irmãos e de sua irmã caçula, eu também tenho minha máxima 
culpa, pois, eu o incentivava a não ceder querido filho. 

Ficou lá contando o tempo daqui perto de quinhentos mil anos em várias 
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famílias, você viveu lá em outras famílias também em outras vibrações de vida, 
um ano naquele planeta equivale mais ou menos a cinco do planeta Terra. Lem-
bro que foram cinco encarnações em uma mesma família, só que a evolução che-
gou e fomos degredados, sua mãe e alguns dos irmãos de todos os renascimentos 
ficaram e são felizes como Seres de Luz. Outros seguiram para outros destinos. 

Também quando você defendia as – obras divinas – naquelas eras eternas 
– alguns exageros em combate você cometeu, posso lhe garantir que quase todos
foram resgatados, muitos, Deus de Luz lhe perdoou, pois, nunca foste um ser
infernal.

Eu em ansiedade perguntei. 
Mas que erros cometi Senhor Hare? 
Muitas vezes, desobedeceste às ordens da Esquadra Geral dos Arcanjos, de 

cessar os combates e alguns contratempos houve, sua salvação foi que sempre 
protegeu obras divinas de Deus. 

Mas o Senhor e sua esposa me aceitaram como filho em Ekenaton por or-
dem divina ou por caridade? 

As duas coisas juntas, em um combate infernal em algumas eras eternas 
passadas você poupou e ajudou a salvar muitas vidas, uma delas era eu ferido e a 
esposa que cuidava um hospital, pois, ela era médica, seus irmãos de Ekenaton 
estavam feridos naquele hospital onde aconteceu, eles sempre queriam ser seus 
irmãos e pediram para nós quando já residíamos em Ekenaton. Poucas famílias 
recebiam quem não estava em Ressonância Vibratória ajustada para aquela parte 
atrasada de Ekenanton, foi uma gratidão receber você como filho. 

Pois, as outras famílias de Ekenaton, que você tinha renascido tinham al-
cançado a perfeição e foram viver na parte perfeita, outros foram servir a Deus 
de Luz nos planetas em missão celeste. 

Quanto ele terminou esse breve relato tive que segurar a ansiedade outra 
vez, mas perguntei. 

Mas Senhor! Não deixei família em Ekenaton? Filhos ou Netos ou..., como 
chamamos aqui, para o Senhor? 

Sim, e muitos, por vários motivos muitos dos seus filhos foram destroçados 
em Constelações longínquas para defender obras divinas, também seguiram seus 
conselhos, muitos descendentes seus em Ekenaton netos e bisnetos e alguns tri-
netos e tataranetos meus foram como missionários para muitos planetas, uma 
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delas muito recente ainda é – a Menina das Estrelas – onde o livro é do mesmo 
nome, estás lembrado daquele Comandante das Estrelas das mensagens Mete-
oro? (Mensagens Meteoros está no livro – Alerta das Estrelas –) 

Sim, por que Senhor? 
Ele informou calmamente. 
Foi um dos seus filhos em Ekenaton, ele era um dos seus filhos em muitos 

– Outros Universos Destruídos – onde muitas vezes você, em combates espaciais 
não pode salvar sua família, a menina é uma de suas filhas daquele Universo já 
citado, em Ekenaton foi uma de suas netas e bisneta minha e depois a cada de-
sencarnação sempre se lembrava de que era sua filha. Também aquele Coman-
dante das Estrelas entre muitas eras foi seu Pai, em outras foi seu filho, outras 
seu neto, informou ele calmamente. 

Desta vez os cabelos em pé ficaram, pois, eu já desconfiava deste Coman-
dante das Estrelas desde a vez que ele ditou as mensagens meteoro, mas algo me 
bloqueava a mente, disse a ele e perguntei. 

Nossa Senhora da verdade!! Envie forças divinas para eu saber entender 
melhor!! Mas uma dúvida Senhor Hare, aquela família de cinco irmãos, acho que 
é a primeira encarnação em Ekenaton na sua família, onde está agora? 

Aquela irmã caçula que você desconfia a algum tempo desta era atual, ora, 
é a sua filha de agora, que, poderá ser uma adulta índiga no futuro, pois torço 
muito por ela, aliás, torço por todos os filhos que tive em Ekenaton antes e de-
pois, um pai de verdade jamais esquece seus filhos, não importa onde eles andem, 
posso ter errado muito nas Estrelas, mas meus filhos nunca esqueci, torço é de-
sejo tudo de bom para eles, quando em oração a energia divina é para todos, 
em suas obras ela está como filha de eras recentes, pois somente nos últimos 500 
mil anos terrestres que se reencontraram. Outros seguiram destinos diferentes em 
direção a Luz Superior. 

Por onde à sua filha de agora e filha minha de Ekenaton tem andado eu não 
tive permissão para acessar. 

– Com essa resposta eu somente não caí por que já estava sentado, não 
tenho como negar isso, pois ela pediu para ser milha filha antes de nascer neste 
planeta. 

O Senhor Hare interveio dizendo. 
Somos uma família universal, não importa por onde temos andado. 
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Concordo respondi. 
O Senhor disse que a Mãe de Ekenaton vela por nós, então pergunto: 
Ela sabe de toda a minha trajetória desde o degredo? Fui então cinco vezes 

filho seu? 
Sim. 
E a cada desencarnação o que eu fazia no mundo espiritual daquela parte 

atrasada de Ekenaton quando era seu filho? 
Estudava, trabalhava, lecionava matérias humanísticas, ficava no mundo es-

piritual de lá o equivalente há 50 anos, depois nascia novamente, mas repito, nem 
sempre que nascias era meu filho, tudo dependia das necessidades. Essa é a parte 
que foi onde eu residia, mas você viveu em muitas outras partes de Ekenaton em 
outras famílias como já citado, não tive acesso sobre aquelas vidas físicas e nem 
espirituais. 

Eu em ansiedade perguntei. 
Cometi algum crime grave como encarnado em Ekenaton? 
Não que eu saiba como explicado na obra citada, à evolução seguia a passos 

largos, eu e você estávamos parados no tempo, nossa sabedoria e de milhares 
outros não se aplicava em mais nada lá. Então fomos degredados, você esteve em 
diversos planetas antes de nascer no planeta Terra, contando como se conta os 
anos daqui uns 300 mil anos, mas nunca destruindo e sim construindo e apren-
dendo e defendendo obras divinas, eu vim para a terra, mas sempre tive informa-
ções como você estava e o que fazia, novamente simplificando, você esteve na 
Constelação de Órion no sistema três Marias, também antes de nascer na Terra 
estiveste em um planeta desta Constelação, também foste filho de um Coman-
dante da Esquadra Geral dos Arcanjos deste Universo Local como relatado na 
obra – No outro lado da Vida – todo aquele colóquio com a Senhora 21 é 
verdadeiro, você sabe que é. 

Sim é verdade respondi, mas quando nasci na Terra? 
Poucas encarnações antes da Rebelião de Lúcifer ocorrida há 200 mil anos. 
– Eu novamente arrepiado, pois, já tinha a confirmação há poucos dias ter 

lutado naquela Rebelião--. 
Na telepatia houve, uma pausa e ele retomou a informação dizendo. 
Você já sabe que lutou na maldita Rebelião, eu e a garota Angélica da obra 

citada e você éramos irmãos, você era o filho caçula, nosso Pai o General Luz era 
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muito severo, Angélica era homem é foi para a Infantaria Terrestre Teleportada 
Vibracional, (vibracional aqui significa em várias faixas de vida), ela era um alto 
oficial, eu fui para a Artilharia e Infantaria também, nas obras anteriores a esta 
você não foi informado sobre o ocorrido, eram ordens, então naqueles dias tristes 
da Rebelião descobriram em você o dom da Telepatia avançada você foi servir 
no serviço de informações. 

Naquela Supercivilização servir nas forças armadas era dever divino de to-
dos, não importava o sexo, aquela civilização ficava onde hoje é em parte o Oce-
ano Índico, não sobrou nem poeira dela, foi desmaterializada em combates pós-
rebelião como as outras existentes na época. 

Angélica-homem foi gravemente ferida em combates na Lua pelos rebeldes 
em um dos corpos espirituais, essa parte está relatada na obra – O Cristo Re-
dentor Jesus – capítulo – combates na lua –, nossos nomes não foram autoriza-
dos a serem mencionados, somente agora nesta obra. 

• Eu também fui gravemente ferido por chip de combate carregado pelos 
ventos na terra física, você gravemente ferido naquele combate na lua 
por chips vibracionais psicotrônicos ao socorrer Angélica-homem e ou-
tros, pois, você também servia nas duas armas e nas estações orbitais., 
você em um dos corpos espirituais teve graves lesões, mas a rebelião 
acabou naquele combate e Lucífer e seus asseclas começaram a ser cas-
sados impiedosamente. 

• O Lúcifer escapou por pouco de ser desmaterializado, a Artilharia Mul-
tivibracional sob ordens do Exército perseguiu a prisão fluídica onde o 
Lúcifer foi aprisionado, em centenas de frequências de vida, em centenas 
de planetas desta Constelação e desta Galáxia, mas não foi encontrado. 

• Seguidamente você olha para a Lua, ainda há marcas dos terríveis com-
bates vibracionais que foram travados, eu diria se há infernos com fogos 
ardentes lá teve durante os combates, foi algo de relâmpagos, não esca-
param nem as minas em atividade na atualidade, o pouco que restava da 
atmosfera da Lua em outras dimensões de vida foi destruído, pois, o Lú-
cifer vendo a batalha perdida na Terra Física nas dimensões de vida além 
da terceira dimensão sobrepostas ao planeta decidiu deletar a Lua, para 
lá enviou os mais suicidas sanguinários, eram muitos e bem armados, 
mas o Exército não se intimidou e não esperou a Esquadra dos Arcanjos 
de Miguel e Rafael, contra-atacou com armas multivibracionais vindas 
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das estações orbitais e dos hangares espaciais e da Terra Física, foi o pior 
dos infernos que assisti neste planeta, depois outro foi o de Hiroshima e 
Nagasáki. 

Aquilo durou poucos segundos, não tenho permissão para mais revelações, 
mas na obra – O Cristo Redentor Jesus – há mais detalhes, e de vez em quando 
você sempre teve e tem admiração pelo sistema Três Marias, mesmo quando vivia 
em um planeta desta Constelação. 

– É verdade, o Senhor confirmou o que eu já sabia sobre esta parte, respondi 
a ele. 

É o Senhor confirma que há atividades físicas na Lua na atualidade? 
Sim sempre houve, há um mineral precioso lá que muitos Extraterrestres 

estão minerando há milênios, os governos físicos sabem deste fato, sempre houve 
vida na Lua e existe em todas as faixas de vida em todas as Luas deste sistema 
planetário e todos os Universos. A Saga de um Extraterrestre, de um Universo, 
de uma Constelação não se restringe apenas em planetas físicos da terceira di-
mensão, existe muito mais que isso, existem outras vibrações de vida sobre um 
mesmo planeta, outras dimensões de vida entre as distâncias dos planetas. 

A comunicação teve uma pausa, em seguida recomeçou e ele disse. 
Vamos simplificar outra vez, pois, essas são às ordens. 
Você esteve no continente Atlante, nasceu no Egito, Índia e em diversos 

países, por mais que sempre tentava ficar fora de conflitos sempre se enredava 
com eles, assim foi no Egito, na Atlântida, na Europa, na Índia foram várias ve-
zes, isso que você pedia para ficar fora das armas em cada renascimento nos pla-
netas sem-fins, e há dois mil anos você novamente quis desobedecer a ordens 
superiores, a então hoje Jerusalém-Israel, onde Angélica foi a – Verônica – que 
enxugou o rosto de Cristo, ela estava encarnada lá em sua Saga, eu comandava 
um batalhão da Infantaria Invisível Teleportada você fazia parte dela, ambos es-
távamos no mundo espiritual para apoiar a missão de Cristo. 

– Eu era subordinado ao Arcanjo Gabriel e você ao Arcanjo Miguel e Rafael. 
Durante a crucificação do Mestre Jesus você queria resgatar ele da cruz, você 
somente obedeceu à ordem de Cristo assim como Miguel e Rafael, pois, mesmo 
pregado naquela cruz Cristo Jesus tinha o controle do comando absoluto da Es-
quadra dos Arcanjos naquele momento, foi terrível aquela tarde, somente você 
obedeceu após ser preso em uma prisão fluídica. 

– Eu arrepiado novamente disse a ele –.
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Eu sei que é verdade, há poucos dias alguém me transmitiu essa informação, 
como o Senhor soube? 

– Ele respondeu calmamente. 
Eu disse que tive acesso em parte a informações e fui eu quem lhe transmi-

tiu, era ordem para não ficar você muito preocupado. Foi aquele enviado de 
Cristo que assim ordenou. Cristo e você são amigos de setilhões de caminhadas 
eternas, este Universo Local não existia nem no pensamento de nenhum Deus 
Construtor e Cristo Jesus lhe tinha estendido à mão como amigo e irmão. 

Eu disse a ele. 
– É verdade Senhor Hare, se não fosse aquela prisão fluídica eu teria liber-

tado Cristo daquela Cruz sim, Miguel e Rafael teriam me ajudado, eu não conse-
guia entender aquela profecia de quaro mil anos que sentenciava Cristo à morte 
da Cruz, eu estava consciente que teria atrapalhado a missão de Cristo, Miguel e 
Rafael também, era demais ver aquele sofrimento, já durante o julgamento ante 
Pilatos eu queria agir, à esposa de Pilatos clamava que Cristo era inocente. 

Mais uma vez entendo que muitas vezes agi assim no calor das emoções e 
perdi vários paraísos divinos, depois pedi perdão para Cristo de joelhos quando 
ele visitou a Infantaria Teleportada, ele me abençoou e perdoou, eu disse a ele 
que eu estava consternado e teria feito sim, teria desmaterializado aquela Cruz se 
ele não me proibisse. 

Na obra citada – o Cristo Planetário Universal – está relatado em parte o 
sofrimento de Cristo. O Senhor sabe que é verdade. 

– É verdade, respondeu ele e continuou. 
Depois novamente vivendo em corpos físicos você lutou nas Cruzadas de-

fendendo a bandeira Cristã, você sabe que Cristo nunca apoiou aquele conflito e 
nenhum outro, e também lutou em muitas outras vezes antes e depois. 

Eu disse a ele novamente. 
– Correto, foi uma luta de fanáticos dos dois lados que jamais trouxe bene-

fício algum, faço votos que jamais aconteça isso, embora na atualidade o fana-
tismo tenha feito muitas vítimas--. 

– Outro fato Senhor Hare, em uma das encarnações quando Nabucodono-
sor invadiu Jerusalém onde destruiu o templo do Rei Salomão, que é sagrado para 
os hebreus (hoje muro das lamentações) eu servia no Exército hebreu, tinha mui-
tos amigos no Exército de Nabucodonosor que lutavam contra a vontade, eram 
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obrigados, desencarnei naquele combate, no mundo espiritual junto com solda-
dos dele nos encontramos e nunca houve animosidade conosco, pois, somos to-
dos irmãos, sei que Nabucodonosor como outros tantos que provocaram confli-
tos padecem muito no resgate de suas faltas. 

– Na telepatia houve uma pequena pausa, e o Senhor Hare falou. 
É verdade o que afirmas, pois, eu também tive acesso a essa informação, e 

aquele enviado ordenou para que fosse lhe informado como preparo sem sobres-
saltos para esta obra, informou ele. 

Então aconteceu mais uma vez o que eu tentava evitar. 
Comecei a lembrar-me novamente deste fato ocorrido e de muitos outros 

flashes, pareciam que tinham ocorridos há poucos segundos, e não sei como que 
de repente tudo se travou na mente, entendi que era melhor assim, perguntei ao 
Sr. Hare. 

Permita fazer um pedido Senhor Hare? 
Sim. 
– Sei que Ekenaton foi um dos paraísos que eu perdi, sei que o Senhor pode 

contatar aquele ser de Luz que foi minha mãe, agradeça para ela por todas as 
preces que fez por mim, por estar acompanhando à Saga de um Extraterrestre 
que é a minha, e certamente de milhares, que ela abençoe minha filha atual e a 
família dela, pois, ela tem o DNA espiritual dela também, que ela ajude meus pais 
da última jornada, que me trouxeram para este nascimento. Sei todo o esforço 
que ela fez por mim, eu fui o errado, muitas vezes a desobedeci, peço perdão a 
ela e a Deus de todos os Universos. 

– Sei que ela pode falar com todas as Mães que tive por Universos sem-fins, 
que todas ajudem todos os filhos que tive nestas caminhadas eternas, ao ciborg e 
a filha Comandante que socorreu aqueles filhos, é de coração que eu digo – obri-
gado em nome Deus de Luz –. 

Não entendo por que em todos os Universos filhos do mesmo Pai Celeste 
continuam a se exterminar!!?? Aqui no planeta Terra também, quando todos usa-
rão corretamente a liberdade? O Pensamento? 

– O Senhor Hare respondeu com ansiedade. 
Eu também não entendo muitas vezes meu filho, disse muito emocionado, 

certamente Deus de Luz nos entende. 
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É de repente senti outra vibração, era bem diferente, havia um certo nervo-
sismo, foi como se estivesse ao meu lado, a voz falou rapidamente. 

– Encerrem o contado por hora, basta de mexer com o passado, com feridas 
de difícil cicatrização, mesmo por telepatia ele se lembrou por demais, agora o 
cuidado deve ser redobrado. 

Era a voz autoritária do médico que me proibiu ser desdobrado ao plano 
espiritual por que eu estava me lembrando de outras vidas. Reconheci de imediato 
que era ele pela sua vibração, ele ainda disse um tanto ansioso. 

– Escute seu terrível! 
Somente capte a informação e psicodigite, não procure se lembrar de nada 

de outras vidas, é essa que deves valorizar e brilhar, o que passou é passado, 
deixe como está o que passou no momento os erros não podem ser mudados, 
mas podem ser consertados com nova forma de servir a Deus de Luz, eu lhe 
aviso, não forces a mente com lembranças que em muitos casos em nada lhe 
ajudarão, é preciso dar tempo ao tempo, depois que estiveres em melhores con-
dições então é possível ir além. 

– Obrigado Doutor. Assim será. 
Também espero, respondeu. 

Irmão Hare 
Ekenaton! O Mundo da Luz! 

Francisco Ederaldo Kornalewski 
Médium Espírita 
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Capítulo 4: O Julgamento de Cristo Jesus 
03.05.2016 

Eu sempre tive dificuldade, em aceitar e entender a profecia, que condenou 
o Mestre Jesus à morte com quatro mil anos de antecipação, não entendia como
um filho brilhante de Deus de Luz tivesse que morrer daquela forma ultrajante,
tinha e tenho certeza que Deus de Luz de todos os Universos nada tinha a ver
com aquela profecia, mas como entender os tais Desígnios divinos? É como os
desígnios divinos levam à morte que veio semear amor e bondade?

Então comecei a analisar o que já sabia, neste sistema interplanetário há um 
Governo Central, há nesta Constelação um Deus Altíssimo Criador, há nesta Ga-
láxia um Governo Central composto por setilhões de Constelações, acima deste 
Governo há outra Instância Superior a ele e outras até chegar ao Governo deste 
Universo Local que é governando por um Deus de Altíssimo grau em conheci-
mentos beirando a perfeição. Por informações de amigos espirituais, este Uni-
verso Local é um dos mais atrasados junto com esta Constelação. 

Mas o que é Deus? Será algo que foge do entendimento humano? O seria 
uma força poderosa que nos condicionaram a chamar de Deus? 

Fomos assim condicionados a respeitar as Leis desta força criadora para 
sermos o resultado de nós mesmos. 

Havia decidido que no primeiro contato com o Sr. Roncalli ia perguntar a 
ele, nem bem terminei e ele pela telepatia respondeu. 

Ah, sim ainda duvidas do martírio de Cristo Jesus? 
Respondi a ele; 
Não é bem assim, e que tenho sérias dúvidas, e gostaria que o Senhor infor-

masse, o porquê aquela profecia, com quatro mil anos não achou outra alternativa 
que não fosse à morte na cruz? 

Ele respondeu alegre. 
Olha, eu não sei e acredito que você também não sabe, mas no final da 

Rebelião de Lúcifer havia muitos governos planetários em vários pontos desta 
Galáxia que, pressionavam o Governo Central, que Cristo Jesus era a solução, 
pois, as ideias falsas de Lúcifer ainda apresentavam perigo e tinham milhares de 
seguidores nesta Constelação e nesta Galáxia. Então estando Cristo no comando 
do Governo Terrestre nenhum comandante negativo se atreveria a iniciar outra 
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Rebelião ou atacar o planeta Terra e outros próximos. 
Cristo era temido por eles, e eles sabiam que atacar Cristo Jesus seria o pior 

dos planos suicidas. 
Cristo foi convidado, mas não era obrigado a aceitar, devido às pressões o 

– Deus desta Constelação – e também a pedido da Esquadra Geral dos Arcanjos 
deste Universo Local teve contato direto com Deus Pai Central, pois, à Esquadra 
teria certa calma com Cristo Jesus no comando do planeta Terra, ficariam a Arti-
lharia e a Infantaria Teleportada Mutante e Invisível com seus estatutos para man-
ter a ordem. Quanto às alternativas eu não sei explicar, pois os profetas rece-
biam, muitos de viva-voz às mensagens, outros escreviam via mediunidade, mas 
às outras alternativas pelo que soube não estavam em nenhum script. 

Pelo que aprendi, aqui neste Mundo Espiritual, foi Deus Pai Central que 
convidou Cristo depois de ouvir às súplicas do Governo desta Galáxia e desta 
Constelação. Depois seria mais fácil para Cristo, pois, muitos dos degredados, 
deportados e outros asilados já conheciam Deus de Luz pelos ensinamentos de 
Cristo e poderiam muito ajudar, os Essênios eram alguns deles, pois, eram 
originários de alguns planetas onde Cristo Jesus é Redentor. Muitas das Superci-
vilizações eram diretamente ligadas a planetas gigantes onde Cristo é o Redentor. 

Outro fato importante: 
Os Comandantes negativos não gostavam de ouvir o nome Cristo Jesus 

nem em sonhos, tinham e têm verdadeiro pavor, causaram e causam alguns trans-
tornos para Cristo, mas sabem que somente no limite que é traçado e não passam 
dele. 

Depois este Universo Local e esta Constelação são os mais atrasados da 
maioria dos Universos, a Esquadra dos Arcanjos, sabia que Espíritos estilo Cristo 
Jesus somente o Pai Central sabia onde encontrar e pressionavam também pela 
vinda de Cristo, pois, apesar de ele ter construído este grão de areia sua presença 
em definitivo aqui este planeta alcançaria a Redenção. Não é nada fácil manter à 
ordem nos Universos, Constelações e Galáxias e nos planetas, não se consegue 
comandantes de todas as especialidades, para formar comandantes demora 
muito, e Cristo Jesus além, de evangelista, governador e construtor de milhares 
de planetas muitas vezes comandou muitas esquadras dos Arcanjos em diversos 
Universos, portanto comandantes negativos evitariam no máximo um confronto 
com ele. 
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Diante desta afirmativa eu fui à pergunta novamente. 
Mas então como que com tanto poder! Deixou se pregar na cruz? Que pro-

fecia era aquela que não tinha um plano b, c ou d? 
Ele respondeu seguro de si. 
Certamente que tinha, mas não sei como seriam operados esses planos, se 

o Sr. Judas não traísse Cristo ele não seria preso, caso o Sr. Pilatos não condenasse 
tinha outro plano, mas não sei qual seria, você tentou resgatar Cristo da Cruz, e
sabe que é verdade, foi como foi dito no capítulo anterior, mas quem comandava
tudo era o próprio Cristo Jesus, sua missão foi bem planejada e não haveria falhas, 
pois, seria o começo da Redenção deste planeta. Você e o Sr. Hare e os Arcanjos
Miguel e Rafael teriam feito o resgate de Cristo da Cruz, mas outros Comandantes 
sob ordens de Cristo os conscientizaram da missão, você foi contido em uma
prisão fluídica.

Respondi a ele. 
É verdade Sr. Roncalli, já está no capítulo anterior explicado em parte. O 

batalhão de Anjos caso Cristo decidisse chamar era o qual eu pertencia, a cruz 
seria desmaterializada, se não fosse Cristo proibir nós teríamos feito, todo aquele 
batalhão não aceitava aquele sofrimento. 

Então pergunto ao Senhor. 
Um momento disse ele, 
Procure não se lembrar de outras vidas, pois, o médico poder encerrar esta 

comunicação telepática, e precisamos avançar. 
Está bem, farei o possível e pergunto. 
O Sr. Judas e o Sr. Pilatos, neste caso foram os instrumentos para que a 

missão de Cristo não falhasse, então não poderiam eles responder por crime al-
gum, que responde o Senhor? 

Então ele respondeu bem devagarinho. 
Muitos no mundo espiritual assim pensam e defendem, mas esses dois Ci-

dadãos estão cristalizados na mente de milhões de Cristãos como traidores e jul-
gadores, não é nada fácil mudar a mentalidade deles, eu penso como à sua narra-
tiva, mas é preciso dar tempo ao tempo e ensinar devagarinho, também não acho 
justo todas as Páscoas o Sr. Judas e Pilatos serem odiados, o Sr. Judas sei que é 
na atualidade um Ser de Luz, resgatou todas as suas faltas, quanto ao Sr. Pilatos 
não sei informar onde anda e como está. Confesso que é difícil para milhões 
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entender a missão de Cristo, é preciso pensar bem, raciocinar bem e não cometer 
injustiças e julgamentos, isso quem faz ou fará é a Justiça Divina. 

Permita mais perguntas. 
Mas então – em tese – resta saber se Cristo planejou e comandou à própria 

morte na cruz para que a missão fosse vitoriosa? Pelo que consta ele não era um 
ser em Saga alguma e sim em missão. 

Realmente à morte aconteceu, mas não sei informar se foi ele que planejou 
tudo, também não sei informar quem compôs, instruiu e planejou e transmitiu à 
Profecia para os profetas, a crucificação de Cristo Jesus nunca foi bem-aceita e 
sempre foi muito discutido o porquê Deus de Luz não evitou aquele desastre, se 
era costume ou moda de pregar na cruz os condenados, mas Cristo não merecia 
passar por aquilo. No momento entender os Desígnios Divinos é difícil. Ele disse 
isso com muita ansiedade. 

Não sei como. Mas algo me intuía a não seguir questionando a missão de 
Cristo, afirmei e perguntei ao Sr. Roncalli. 

Está bem, fica essa parte para os estudiosos no assunto. Por que este Uni-
verso Local é atrasado? E esta Constelação é atrasada em relação a outras, houve 
bloqueios de conhecimentos? 

Ele respondeu mais aliviado. 
Sim houve bloqueios de conhecimentos, mas somente parcial, pois, quem 

para este Universo foi destinado nem sempre era destruidor, a Engenharia era 
perfeita e equilibrada. Deus de Luz enviou renomados cátedras, para ajudar na 
construção. 

Em parte, você já informou em suas obras, este Universo local nem era 
sonhada sua construção e já havia degredados esperando um lar para recomeçar, 
pois, eram Espíritos que haviam provocado hecatombes em seus Universos, 
como você já sabe, pois, comandou como eu, muitas vezes armas, para defender 
aqueles Universos. 

Deus Pai Celeste Central jamais condena seus filhos, apenas exige que eles 
recomecem novamente em experiências novas suas vidas. Ordenou a construção 
deste universo e conforme os degredados foram chegando foram construídas as 
Constelações, pequenas e girantes e depois os planetas de variados tamanhos, 
muitos daqueles degredados tinham o conhecimento de construir luas grandes e 
pequenas, ajudaram ao Deus deste Universo e das Constelações, tinha cientista 
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degredado que o menos informado sabia calcular o quadrado da velocidade da 
luz na décima potência em frações menor que um milésimo de segundos. 

Sabia capturar a onda de luz e transformar ela em terrível arma ou matéria 
sólida, alguns em vergalhões de aço, ou ainda transformar ela em bênçãos divinas 
para o planeta, conheciam muitos cientistas degredados as notas quânticas musi-
cais vibracionais, estas notas construíram milhões de planetas ao lado dos Cristos, 
mas também arrasaram muitos. 

O planeta Terra era uma gigante pangeia, que foi dividida muitas vezes pelas 
notas musicais quânticas, a última aconteceu entre lutas entre supercivilizações 
após a derrota de Lúcifer, depois o Governo Central Galáctico bloqueou este 
conhecimento e outros, pelo fato que muitos cientistas estavam a caminho de 
nascer aqui e não eram dedicados ao bem geral. 

Continuando. 
Ondas alfa, beta, gama e violetas e a tabela de elementos químicos conhe-

cido neste planeta nada era para eles, matemática quântica e a física e o motor 
quântico, o quinto elemento – o VRIL – era o mínimo que engenheiros precisa-
vam saber para anular a gravidade, transformar pedras gigantes em gelatinas e 
depois de assentadas solidificar novamente era algo banal para engenheiros que 
conheciam o VRIL. Eles sabiam como fabricar ÓVNIS e outras naves de trans-
portes gigantes que se ajustavam a qualquer frequência de energia ao redor de 
milhares anos-luz de diâmetro. Os Atlantes em parte detinham esses conheci-
mentos. 

Os – Buracos negros – ou em espiral em cordas eles usavam e usam como 
passagem para outras Constelações e Universos. Pois, este Universo e esta Cons-
telação somente Espíritos muitos avessos ao bem que receberam, setilhões deles 
foram redimidos e são atualmente Cristos Divinos que somente à bondade pre-
gam. Mas milhões ainda querem destruir tudo o que Deus construiu. 

Muitos destes redimidos ajudaram os Cristos Planetários a organizar a Mãe 
Natureza com suas leis a produzir alimentos e as vidas em todos os reinos, água 
potável, rios, floras e a fauna e tudo conforme a necessidade e a evolução espiri-
tual dos degredados. Um Cristo sozinho não consegue ou levaria muito tempo. 
Então a Engenharia Vibracional a todos aceita, desde que sejam aptos, pena que 
muitos atrasam sua evolução na maldade e depois sofrem em todas as formas, 
pois, em cada planeta o corpo físico obedece a leis diferentes e está em contínuo 
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aperfeiçoamento, mas o espírito é sempre o mesmo. 
O Senhor falou cientistas degredados, e o Senhor Hare afirma que veio para 

este planeta em VIMANAS de transporte, é este o procedimento para quem é 
degredado em corpo físico? 

Depende do caso. Isso somente vale para Espíritos que seu corpo físico no 
momento é de vibração idêntica ao planeta que ele vai, mas antes há uma inves-
tigação para averiguar quanto tempo o corpo físico do degredado suportará, e 
depois é preciso configurar as pílulas energéticas combinadas em milhões de fre-
quências vibracionais, que servirão de alimento até a desencarnação, geralmente 
poucos anos os degredados que vieram para este planeta viveram, salvo os Sábios, 
religiosos e cientistas de corpo vibracional mutante em missão para o equilíbrio 
planetário. 

Existem outros relatos de Extraterrestres, que vieram em viagens de pes-
quisa, e aqui ao realizar experiências ficaram muitos anos, não sei muitas infor-
mações sobre eles, mais são os Hannunakis do planeta NIBIRU, os Capelinos da 
Constelação do Cocheiro, da Constelação de ÓRION, Plêiades e de muitos ou-
tros planetas desta Galáxia e deste Universo Local e de muitos outros. Quando 
aqui eles chegaram já tinha habitantes físicos, muitos eram descendentes das Su-
percivilizações que se destruíram mutuamente, mas quem semeou a vida física 
aqui neste planeta seja animal, vegetal, mineral e corpos físicos é difícil informar, 
pois, não tenho acesso a muitas informações de bilhões de anos terrestres, muitas 
delas precedem à construção deste planeta. 

Agora informar como o corpo físico aqui apareceu é difícil também, pois 
há muitas teorias desencontradas, eu fico com a mais lúcida e provável, os 
primeiros habitantes físicos foram para cá transportados de planetas condizentes 
para o início da colonização. 

Quanto aos VIMANAS, é verdade sim, servem eles para múltiplas tarefas, 
uma delas quando é possível é o transporte de degredados em condições de ajudar 
um planeta, mas há os deportados perigosos que vem com sentença promulgada, 
geralmente possuem até cinco andares em forma de tubo, embora anulem a gra-
vidade e o tempo-espaço são escoltados por ÓVNIS armados, pois, os contrários 
os pulverizariam, esta parte o Senhor Hare lhe explicará melhor, mas afirmo que 
é apenas uma modalidade de transporte de sentenciados, pois, quem já é luz não 
precisa ser transportado, ele vem sozinho ao mundo espiritual do planeta em 
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questão e faz o equilíbrio vibratório e fica à disposição do Cristo Planetário. 
O Senhor já comandou um VIMANA destes em missão de degredo? 
Sim, mas solicito que o amigo me perdoe, pois eu não gostaria de lembrar 

algo que faz retroceder para algumas idades eternas. Existe algo que eu não 
gostaria de lembrar. 

Posso lhe afirmar algo? Perguntei. 
Sim. 
O Senhor não quer lembrar, pois, em um daqueles VIMANAS sobre o seu 

comando havia muitos amigos seus, mas o que mais lhe causava ansiedade é que 
havia filhos seus e irmãos de sangue de eras eternas, o Senhor sofria muito, mas 
tinha um consolo, pois seus filhos foram, inúmeras vezes aconselhados, a seguir 
um bom caminho, como se recusaram foram sentenciados. Sua angústia era 
grande – e o Mestre Cristo Jesus dos dias atuais – naquele momento lhe consolou 
muito, lhe revigorou de energias como a mim também e toda a tripulação, pois, 
era um VIMANA de cinco andares e mais de 100 metros de cumprimento, con-
siderado pequeno em relação aos gigantes que existem, que podem escurecer um 
sol, todos os sentenciados foram abençoados pelo Mestre. 

Foi uma sentença ditada pela Justiça Divina Celeste. Para ser ter uma ideia 
muitos Universos Locais e muitos Superuniversos nem era cogitada à sua cons-
trução. 

O Senhor como Pai amoroso, que era, solicitou o comando da Nave para 
acompanhar e dar a Bênção final para eles como de fato aconteceu naquele pla-
neta infernal, não desceu o VIMANA, ficou na atmosfera e um transporte menor 
os retirou, eu me lembro de tudo, eu era seu ajudante de ordens e acompanhei 
alguns dos meus filhos rebeldes como o Senhor. 

Posso lhe afirmar que, não existe – tristeza e angústia –maior que, os Pais 
conduzir os filhos ao degredo planetário, com a sentença transitada em julgado, 
também é igual para os filhos conduzir ao degredo seus pais faltosos. 

Então depois de algumas eras eternas aquela Constelação toda onde ficava 
aquele planeta foi destruída por se envolver em conflitos, aqueles filhos já estão 
no bom caminho, e só isso que eu lembro. 

Com essa narrativa o Senhor Roncalli ficou um pouco gago, perguntou com 
a voz rouca, isso que esse contato é por telepatia. 

Como se lembraste? Eu fiz o impossível para que esta lembrança não viesse 
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à tona, ora isso é apenas uma milésima da milésima parte da Saga de um Extra-
terrestre. Por favor, pare com essas lembranças ou seremos forçados a encerrar 
por hoje. 

Respondi a ele. 
É verdade Senhor Roncalli, eu sempre soube que o prezado papa nunca foi 

um estranho para mim, nunca falei antes, pois, não era o momento, agora com 
esse contato consegui este pormenor, o médico que me perdoe, não consegui 
evitar, queria me lembrar de mais, só que algo me travou a mente. 

Então o médico falou. Pois, ele estava nós rastreando. 
Fui eu, eu sei que você não lembrou por maldade, mas peço ao menino 

rebelde que se contenha, pois, precisa me ajudar, tenho muitos pacientes e cara-
vanas de socorro para orientar. 

Obrigado doutor, assim será, respondi a ele. 
O Senhor Roncalli para descontrair disse. 
Vamos falar mais um pouco sobre Cristo? 
Sim e perguntei. 
Então Cristo Jesus nasceu já consciente que sua missão poderia o levar à 

crucificação? A crucificação de repente foi mantida, por quatro mil anos, todo 
aquele tempo para esperar Cristo ser morto por ela? 

Ele respondeu assim. 
Devagar amigo, não force a mente a se lembrar, ou o médico ordena para 

suspender este contato. 
Está bem Senhor, mas há momentos que eu não sei como isso acontece, 

não estou a provocar os Registros Akásicos. Porém eu tenho certeza que havia 
um plano b, e ou d se caso algo saísse errado. 

Ele respondeu apressadamente. 
Estou autorizado a informar, que você e os Arcanjos Miguel e Rafael e ou-

tros não conseguiriam resgatar Cristo da Cruz, e muitos menos os seguidores 
remanescentes de Lúcifer. Todos seriam contidos pela nota musical quântica, os 
seguidores de Lúcifer debandaram assim que souberam de sua prisão fluídica, eu 
lhe parabenizo, pois, foi evitado que no calor das emoções você cometesse atos 
que lhe incriminassem diante da justiça deste Universo. 

Respondi a ele. 
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De fato, eu teria impedido sim, fui conscientizado que seria deportado no-
vamente, mesmo assim eu teria desmaterializado aquela Cruz, era demais ver 
Cristo sofrer tanto. Eu não me arrependo de nada. 

Alto lá, basta de lembranças ou seremos os dois punidos, disse ele nervosa-
mente. 

Ah, desculpe, não vai mais hoje acontecer, peço que o Senhor prossiga. 
Sim. 
Olha quanto – esperar ser morto por ela – honestamente não sei informar 

se foram os costumes que duraram quatro mil anos, se foram assim mantidos, 
também não sei quem planejou aquelas profecias e como a fez cumprir não sei 
também, afirmo que foram ordens superiores e não sei de quem partiu. 

Está bem Senhor Roncalli, mas quanto ao Cristo que quer informar que não 
está mais prezado em Cruz alguma, quem solicita que seja informado? É o Mestre 
Jesus ou alguns Religiosos? 

Ele respondeu com segurança. 
Irmão e amigo espírita de muitas caminhadas eternas, você já informou em 

obras anteriores e agora a pedido do Mestre vamos informar novamente, foi o 
próprio que solicitou para aquele Enviado. 

Na realidade mostrar uma figura de ferro, ou seja, lá do que for pregado em 
uma Cruz ou amarrado já causa sofrimento e batimentos cardíacos apressados, 
ora, Cristo não deseja isso, que a Cruz seja algo visto como uma vitória, mas 
nunca algo que cause tristeza, lágrimas e choros. 

Que a Cruz seja uma inspiração para vencer as dificuldades que muitos pas-
sam na vida física, realmente foi um sacrifício, uma dificuldade grande que Cristo 
passou naquele momento, mas agora que sirva como inspiração e Fé em Cristo e 
em nós mesmos e vamos tocar a vida, pois, é isso que Cristo Jesus minuto a 
minuto desdobrado em milhares de corpos espirituais faz, está ele na Terra aqui 
conosco e nas centenas de planetas que ele é Redentor e na Construção de pla-
netas para abrigar milhares de degredados de muitos planetas, algumas centenas 
serão do Planeta Terra. 

Aliás, cumpre-me informar que diariamente degredos de nosso planeta es-
tão em curso, milhares vão para planetas pré-primtivos, onde não foi Cristo Jesus 
que construiu. 

Cristo solicita que o apresentem cheio de – vida e de Luz – e não pregado 
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em uma Cruz, salvo para estudos históricos religiosos, isto vale para todas as Re-
ligiões que seguem a Bíblia Sagrada. Certamente que a maioria das Religiões terão 
dificuldades em aceitar que Cristo Jesus é Redentor de – centenas de planetas 
– e alguns aqui no mundo espiritual arriscam dizer que é de milhões, não é so-
mente o planeta Terra que ele tem grande amor, pois, a todos que Deus confiou 
ele ama. 

Óbvio, que as Religiões, na maioria não vão aceitar de imediato um Cristo 
Jesus construtor de Planetas, Constelações e Universos. Mas é a realidade, é um 
fato, todos os irmãos informados aqui no mundo espiritual de muitas faixas de 
vida sabem que é verdade, milhares não são cristãos e sabem que Cristo Jesus é 
o máximo neste planeta, que Deus Pai Celeste é o mesmo para todas as Religi-
ões. 

Deus e Cristo não são propriedades de ninguém e muito menos exclusivos 
de Religião alguma. São iguais para todas sejam cristãs ou não. 

A maioria foi assim condicionada a ver um Cristo pregado em uma Cruz e 
que ressuscitou e está em trono de glória! Ora, isso é muito pouco, e falta de 
informações e esperamos que todos ao lerem esta obra e outras abrilhantem mais 
seus horizontes e verão que Cristo é muito mais, além ainda do que já informa-
mos. 

E não está em trono de glória algum, a glória para Cristo e ver todos nós 
Cristãos ou não caminhando para a Luz Maior e para Deus Pai Celeste. Todas as 
Religiões sem exceção mostram o caminho para Deus de Luz, quem segue cami-
nhos errados usando a Religião está ditando sua própria sentença. Religião não é 
comércio, não é balcão de negócios, a verdadeira Religião não fanatiza ninguém, 
não proíbe o fiel a estudar outras, nunca se diz dona da verdade, jamais tenta tirar 
a liberdade de ninguém, jamais bitola ninguém. 

Ah, ia esquecendo! Cristo solicita que nas ocasiões da celebração da Páscoa 
não é preciso ninguém se autoflagelar em nenhuma Cruz, se alguém deseja honrar 
a ele que faça algo diferente sem macular o corpo físico, pode levar auxílio aos 
necessitados e uma palavra de carinho às crianças desamparadas e outros. 

A minha amada Igreja Católica e outras precisam abrir a mente para novos 
horizontes, somente repetir e repetir a bíblia sem parar muitas vezes não desperta 
interesse maior, pois, muitos milhares de Espíritos reencarnaram com outra con-
cepção mais avançada, todas as Religiões após recitar a Bíblia que acrescentem 
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novos aprendizados a todos, a informática está aí, a medicina, a engenharia e ou-
tras ciências avançam então as Religiões deveriam fazer o mesmo, isto trará muita 
segurança para os jovens em geral. 

Outro fato que, em muito reduziria as doenças, e eliminaria quase todas é 
ensinar após a leitura bíblica que o álcool, fumo, bebidas alcoólicas, comida indi-
gesta e o mau pensamento e que mais provoca doenças e mata. 

Longe estou de criticar nenhuma Religião, mas os tempos são outros, as 
necessidades são maiores e diferentes, então como informa aquele Enviado que 
as Religiões podem ajudar em muito a Cristo Jesus se pelo menos em parte ensi-
nassem o exposto. 

O próprio Cristão pode se informar melhor, pois, de nada adianta ir à missa, 
ao culto ou a palestra e depois ir ao bar injetar venenos para dentro de si, pois, 
após a doença aparecer quase é nula as promessas e novenas para a cura, pois, 
neste caso foi violado o – a cada um conforme suas obras – e a semeadura é livre 
e a colheita obrigatória. Estas duas máximas leis divinas deveriam ser mais bem 
interpretadas e debatidas e ensinadas por todas as Religiões sejam cristãs ou não. 

Não é difícil aceitar estas duas leis, difícil são a dor e o remorso, difícil é 
aceitar que vai – morrer – e a medicina nada pode fazer para deter à morte, pode 
a medicina atrasar o máximo, mas quando o equilíbrio Espírito-matéria é rom-
pido à medicina somente resta assinar o óbito e a causa. 

O médico sabe que a vida está se acabando no corpo físico doente e por 
mais intenção divina que tenha ele não consegue manter a vida, pois, as duas leis 
violadas não podem ser modificadas, infelizmente milhares de jovens não são 
orientados por ninguém e perdem a vida facilmente, milhares de idosos que já 
sabem que – fulano e beltrano – morreu por causa da bebida e drogas e conti-
nuam a cometer o suicídio lento diariamente. 

Muitos pais têm dificuldades aceitar os gênios, as crianças Cristal e os Ín-
digos e outras feras em conhecimento, pois, eles e elas não aceitam costumes e 
glamour que coloca à vida em perigo, as Religiões precisam se preparar para lidar 
com elas e os País também, pois em muitos deles a – Ritalina – pode não fazer 
efeito algum. 

Não estou aqui afirmando que este medicamento é ineficaz, nada disso, ele 
faz o seu trabalho, mas para as crianças já citadas pode ser ineficaz, visto a volta-
gem espiritual eletroeletrônica e a Ressonância Vibratória em tais crianças poderá 
identificar Ritalina corpo estranho e o anular por completo. É muito sério, e 
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toda a humanidade precisa aprimorar seus conhecimentos e estudar e acrescentar 
outros elevados. Pois, o progresso segue seu curso. 

Podemos ajudar a Deus e a Cristo de diversas maneiras, uma delas é não 
destruir o corpo físico. Muitas das crianças no futuro próspero deixarão a ciência 
arrepiada com as revelações e seu autoconhecimento em energias quânticas, em 
velocidades da luz, espaço-sideral, radiação cósmica, viagens espaciais, captura 
das ondas de luz e calcular o seu quadrado na potência que desejar, haverá mo-
mentos que tornar uma rocha em aço blindado e em gelatina e depois tornar 
novamente sólidas será passível para demorados aplausos. 

Atualmente o ferro é derretido nos altos-fornos das usinas terrestres e de-
pois solidificado, mas derreter uma rocha, um ferro blindado, cortar pedras mili-
metricamente, anular a gravidade e fazer assentar em esquadro perfeito com o 
poder do terceiro olho é como dizem na terra – são outros quinhentos –, ora 
estes quinhentos nada são frente aos raios gamas que uma mente emite sextilhões 
de vezes mais potente que o motor quântico, uma mente desenvolvida mais de 
50% de sua capacidade faz tudo isso com velocidade e força controlada, jamais 
uma tomografia, uma ultrassonografia ou ressonância dos dias atuais localizaria 
na mente de alguém preparado algo sem permissão. 

Muitos Extraterrestres nos causam sensação com seus ÓVNIS, mas nada 
são frente aos Extraterrestres de Outros Universos que já dominam os Raios 
mentais para o que bem entender e como usar, eles não precisam de ÓVNIS para 
visitar planetas como o nosso, simplesmente o Raio Mental localiza e eles inves-
tigam até o menor grão de areia sem sair do seu gabinete de trabalho. 

Há tempos atrás a NASA enviou seus paranormais para investigar os plane-
tas e luas deste sistema solar, parabéns pelo feito, foi de grande valia, no futuro 
seus paranormais não precisarão viajar com o corpo astral, pois, devidamente 
preparados e capacitados somente em seu gabinete de trabalho ficarão e pelo Raio 
da terceira visão de noite ou de dia investigarão tudo sob seu alcance, os telescó-
pios físicos de base fixa, os telescópios que estão no espaço fazem o seu belo 
trabalho, mas ficarão obsoletos assim que paranormais com mais de 50% de ca-
pacidade usarem os Raios da terceira visão. 

Mas para isso é preciso megainvestimentos na Educação para todos, quere-
las políticas e religiosas nada poderão fazer contra o que já está nos planos para 
este planeta, isso se não acontecer um acidente de percurso nos anos 2500. 

Brilhante Sr. Roncalli. Mas o que pode o Senhor informar como foi feito e 
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aprimorado o corpo físico neste planeta? O planeta X ou Nibiru tem algo a ver? 
Há pouco eu disse que acredito que o primeiro corpo físico extraterrestre 

veio para este planeta, não tenho provas no momento, mas acredito, mas é bom 
lembrar que em todas as épocas deste planeta houve aprimoramentos do corpo 
físico, agora como você já informou em obras lançadas está sendo estudado e já 
sendo testado um novo corpo físico com mais um centro de força que é na coluna 
cervical, na obra – A Destruição de um Outro Universo – um Comandante 
Interestelar disse que o corpo físico terrestre era um dos mais belos que ele co-
nhecia nos vários Universos que ele tinha comandado, é verdade sim, e pelo que 
sei o novo corpo físico será mais belo ainda tanto masculino e feminino. Mas 
somente terão direito a ele quem observa na íntegra a Lei máxima que é – a cada 
um conforme suas obras. 

Os irmãos hannunakis do planeta NIBIRU ou décimo segundo ou planeta 
X de um sistema planetário em muito ajudaram a aperfeiçoar, porém eles já ti-
nham encontrado corpos físicos em forma crucífera que era resultado de pesqui-
sas e aprimoramentos feitos por outros Extraterrestres há bilhões de anos, ajuda-
ram eles em construções gigantescas neste planeta, eles já tinham telefones celu-
lares, internets interestelar instantânea com velocidades mais rápida que o pensa-
mento, e comunicações com outras Constelações e muitas vezes tinham audiên-
cia no Governo Central Galáctico e além. 

Eles dominavam com muita precisão a informática, o VRIL, as ondas alfa, 
beta, gama e muitas outras, sabiam capturar a velocidade da luz que é mais lenta 
que no planeta deles, e transformar tudo em energia e matéria. 

Todos os Extraterrestres que passaram por este planeta e os Hannunakis 
tinham ordens para aprimorar o corpo físico terrestre, elas eram expedidas pelo 
Pai desta Constelação e pelo Governo Central Galáctico. Ninguém podia seguir 
nada fora das ordens, em cada etapa da evolução neste planeta sempre houve 
aperfeiçoamento do corpo físico, atualmente ele é muito estudado por povos es-
telares inferiores a nós terrestres, as Supercivilizações grandes aprimoramentos 
fizeram. 

Pois, tinham contatos com cientistas de várias Constelações deste Universo 
Local e além, a internet interestelar interdimensional baseada em ÓVNIS e VI-
MANAS e seus programadores muitas vezes trabalharam além da conta para aju-
dar, eles se comunicavam com habitantes físicos de várias dimensões de vida de 
inúmeros planetas, Teve corpos físicos de Extraterrestres, que por aqui passaram, 
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que variava de 1m a 8 metros, isto à Arqueologia está encontrando, e poderá 
encontrar ainda esqueletos mais altos. 

No caso de pesquisas avançadas era usada à internet direta entre cientistas, 
que era muitíssimo mais rápida, a informática atual em nada se compara daquela 
época, era instantânea, algo menos de frações de segundos, era baseado na anu-
lação tempo-espaço, a comunicação entre Supercivilizações e suas origens nas 
Estrelas muitas vezes era mente a mente como é hoje em planetas avançados. 

Os cientistas sabiam a – Ressonância vibratória – de cada célula do corpo 
físico, sabiam como acelerar e regular as células do corpo para esta vibração pla-
netária, pois, sabiam com precisão absoluta como examinar e reprogramar o có-
digo genético, mas antes os testes eram feitos em conjunto com cientistas daqui, 
que já tinham o conhecimento sobre a matéria com os Cientistas Extraterrestres 
de muitas Constelações condizentes deste Universo e de outros. 

Vale informar que o DNA atual, que abrilhanta a Ciência da Terra, levou 
algumas centenas de milhares de anos para ser aperfeiçoado e continua, pois, era 
preciso observar as peculiaridades espirituais de quem habitaria tal corpo físico 
neste Universo Local, teve momentos que Deus de cada Constelação e Universos 
longínquos que enviariam degredados para este Universo Local auxiliaram os 
Cristos Planetários, forneceram as configurações de como o DNA comandaria 
um corpo físico, mas antes do corpo físico aparecer neste planeta já era um 
sucesso em milhares de outros, visto o DNA do corpo físico terrestre ser igual 
ou muitíssimo semelhante a muitas raças de Extraterrestres, os vegetais, os ani-
mais e tudo que vive neste planeta foi testado em primeiro momento e aperfei-
çoado fora daqui. 

O corpo físico sempre foi e é uma máquina divina e perfeita para os padrões 
da Terra, e em vias constantes de aprimoramento cada vez mais, especialmente 
as Faculdades Psíquicas, se ele adoece abruptamente ou devagar à culpa é do Es-
pírito, que transgride à evolução e as leis aqui ou nos planetas que vai habitar. 
Quem manda no corpo físico é sempre o Espírito, portanto o Espírito que habita 
esta máquina divina deve cuidar bem dele para sempre ter direito a um corpo são 
em todas as reencarnações que tiver aqui ou em outros planetas, pois, as células 
que formarão o corpo sempre serão as mesmas ajustadas às vibrações condizen-
tes. 

Este planeta nunca foi somente mera expiação e provas, teve sua glória, 
tinha momentos que era um paraíso, mas devido o mau uso da liberdade nem 
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poeira delas ficou. Assim que a ciência da terra conseguir algo parecido, uma foto, 
uma comunicação do planeta Marte enviada pelas sondas não levará horas para 
aqui chegar, será instantânea, se já existe tal proeza minhas escusas. 

O planeta NIBIRU também foi colonizado por outros povos das Estrelas e 
seguiram uma liberdade responsável, pois, sabem construir ÓVNIS e outras na-
ves muito avançadas, a ciência deles domina muitos elementos de energias eleva-
das, o VRIL para eles é algo importante, mas não o suficiente, eles capturam 
ondas solares e utilizam para inúmeras finalidades, uma delas e transformar em 
matéria de muitas combinações, eles sabem como viajar para – Outros Universos 
– pelos buracos negros e pelas ondas em espiral, podem anular o tempo-espaço,
visitar inúmeros planetas de diferentes Constelações nos Universos, eles têm per-
missão para tal, possuem corpos físicos multivibracionais – que tanto faz estar
no mundo espiritual ou físico –. A ciência terrestre, embora avançou muito
está longe de chegar perto deles, eles estão alguns anos-luz à nossa frente.

Olha! Ter um corpo multivibracional, que se ajusta em mundos espirituais 
e físicos, e naves do mesmo molde é um grande avanço, dominar a matéria e as 
energias requer megainvestimentos na educação. Se um corpo físico terrestre ti-
vesse essa capacidade de ir e vir até o mundo espiritual daqui já seria um fenome-
nal avanço, mas para isso é preciso saber viver dentro das leis, educar molécula a 
molécula, vibração a vibração, pensamento a pensamento, faculdades psíquicas 
todas elas, não é nada fácil conseguir aprimorar um corpo físico e torná-lo vibra-
cional e multivibracional e muitas vezes invisível. 

Vibracional somente para dentro do nosso planeta e mundo espiritual daqui, 
e na terceira vibração, mutltivibracional aí depende se é somente neste sistema 
planetário ou desta Galáxia e neste Universo Local. Para ir além ainda é mais 
diferente, é assim com tais corpos físicos que muitos Extraterrestres nos visitam, 
aqueles experientes nunca caem com seus ÓVNIS ou deixam se abater, mas têm 
muitos que são aprendizes e nada sabem da vibração daqui e caem ou são abati-
dos. 

Agora como entender isso que falamos? Se muitos jovens jogam fora à vida 
por bagatela e crimes, muitos envenenam o corpo físico, à ciência, muitas vezes 
primeiro olha a utilidade militar para o extermínio e o lucro da indústria do con-
flito, muitas indústrias querem o lucro sem pensar no bem comum, como enten-
der isso enquanto há ideologias e políticas atrasadas que pensam em bitolar a 
mente de milhões para ficar no poder!!?? 
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A ciência precisa avançar mais, as religiões precisam abandonar o conserva-
dorismo de todas as bitolas e o fanatismo. Os livros religiosos sagrados, todos os 
Evangelhos e outros é apenas um começo, um consolo, algo que desperta a fé, 
ensina pensar sempre o bom caminho e andar nele, ajuda a pensar com segurança, 
desenvolve o raciocínio e enriquece o poder de argumento e a segurança psíquica 
aumenta, a autoestima, a confiança no devoto brilha mais, toda a leitura de bons 
livros, revistas e jornais da mesma forma contribuem para enriquecer o pensa-
mento de quem pratica, mas como já disse é apenas o começo, é necessário apren-
der sempre para adquirir outros conhecimentos de luz e perfeição é pode ser via 
ciência e religião, existem religiosos que jamais na era atual aceitarão que o DNA 
do corpo físico terrestre poderá ser igual ou muito parecido com Extraterres-
tres, isso claro que depende da raça dos Ets, mas é possível e verosímil sim, quei-
ram ou não os Religiosos ou Cientistas toda a população da Terra descende das 
Estrelas de vários quadrantes universais. 

O nosso mundo espiritual deste planeta tem cidades e zonas rurais muitos 
tristes, pois, é o reflexo do que existe na Terra, embora tenha belíssimas cidades 
espirituais, universidades, escolas, avenidas e outras maravilhas na parte superior, 
porém nada é frente aos mundos espirituais de planetas de luz, estamos a cami-
nho da luz, embora muito atrasados em relação – as moradas celestes –, somos o 
resultado de nós mesmos. 

Com as Religiões, ciências e as boas intenções de todos baseados em edu-
cação adequada chegaremos mais perto das moradas de luz. 

Será que, os cientistas aceitariam a verdade, de que a Infantaria Teleportada 
do mundo espiritual fortaleceu e blindou o fundo da Represa Três Gargantas no 
rio Yang-tsé na China? Em Itaipu e Belo Monte no Brasil? E outras tantas no 
planeta afora? E os Religiosos o que diriam? Lógico que era preciso blindar as 
fissuras tectônicas para evitar os terremotos, ou a pressão da água represada pro-
vocaria um terremoto, e pode provocar se houver testes nucleares e o desmata-
mento e se as queimadas continuar, pois, à antimatéria está sendo arrasada. 

Foi pensando no bem-estar de milhões de pessoas físicas que o Mundo Es-
piritual assim ordenou. Extraterrestres amigos em naves invisíveis e tripulantes 
em corpos físicos multivibracionais também ajudaram. Esta será mais difícil 
para aceitar, então como passar informações mais avançadas? Não há como, 
não há suporte para tal, é preciso cada vez mais investir em educação onde o 
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jovem precisa aprender a pensar corretamente e usar a liberdade com responsa-
bilidade, à família precisa ser mais abrangente e ensinar no berço que todos pre-
cisamos trabalhar por um mundo melhor sem ganância das ideologias atrasadas 
baseadas no ódio e no retrocesso. 

Têm-se um melhor nível de vida, um avanço na informática, um avanço na 
medicina e outros então alguém foi Cristal e Índigos!!?? 

Alguém se preocupou em construir escolas e Universidade, hospitais e in-
fraestrutura, mas podemos fazer muito mais, basta todos serem orientados cor-
retamente, como que extraterrestres avançados podem nos ajudar a avançar se 
não é feito o dever de casa em muitos casos? 

Extraterrestres mais atrasados que nós não chegam aqui. Sempre nasceram 
crianças Cristal e Índigos, é a maioria foi de origem Extraterrestre dos planetas 
onde Cristo Jesus é o Redentor, elas vieram ajudar Cristo Jesus, ao planeta e a 
nós, muitas estão aí é muitas ainda nascerão. 

O médico disse nervosamente. 
Opa! Basta no momento, obrigado menino rebelde por cooperar, outro dia 

a obra segue seu curso. Passe bem. 
Obrigado pelo menino doutor, respondi. 
Disse o Senhor Roncalli. 
Queria informar mais, mas fica para outra, e lembro que todos podem aju-

dar a Deus de Luz e a Cristo. Amém. 
– Saga de um Extraterrestre, agora é de bilhões – 
Deus de Luz! Por onde temos andado??!! 
Senhor Roncalli. 

Francisco Ederaldo Kornalewski 
Médium Espírita 






