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Principais Entidades Espirituais

Senhor Roncalli – É o Senhor Ângelo Giuseppe Roncalli, foi o papa 
João XXIII. Muito querido durante seu papado e no mundo espiritual, o 
Senhor Roncalli é respeitado pelos sacerdotes de todas as religiões desde 
tempos remotos. Continua devoto incondicional da Igreja Católica e de 
todas as religiões, embora sugira mudanças. O Senhor Roncalli afirma que 
Deus de Luz é igual para todas as religiões. Foi capelão militar do Exército 
Italiano na I guerra mundial, exerceu várias funções na Igreja Católica até 
ser eleito Papa, desencarnou em 03 de junho de 1963 no Vaticano com 81 
anos de idade.

Sua residência no momento atual é na cidade Espiritual Sagrado Co-
ração de Maria. É professor de Filosofia e Ciências Exatas em zonas tre-
vosas no Mundo Espiritual Inferior para alunos necessitados. Também 
atua em universidades espirituais de muitas vibrações de vida. Teve parti-
cipação nas obras – No Outro lado da vida – Vida no Outro Lado – A 
Saga de um Extraterrestre –.

Sacerdote Khalil – Desencarnado há mais de cinquenta anos no atu-
al Líbano, dedica-se a prestação de auxílio para todos os necessitados no 
planeta inteiro, não faz distinção entre religiões, pois, respeita todas, é ami-
go de todos, afirma ele que tem uma missão junto ao Islamismo, é devoto 
de Alá e o do profeta Maomé. Afirma ter como missão atualizar o Alcorão 
para os dias atuais. Disse que todas as religiões terão que assim proceder.

Imperador Hiroito – Foi o imperador do Japão de número 124. Foi 
durante seu reinado que o Japão entrou na II Guerra Mundial. Era consi-
derado o Deus vivo não Japão, ninguém podia olhar para ele, desencarnou 
em 1989. Não informou sua residência no mundo espiritual. Teve partici-
pação na obra –Vida no Outro Lado –.

General Douglas Macarthur – Senhor Macarthur Foi comandante 
militar dos Estados Unidos da América na II Guerra Mundial no Pacífico 
e em outras regiões. Foi no encouraçado Missouri, que o Japão assinou 
a rendição a ele, após as explosões atômicas em Hiroshima e Nagasáki. 
Lutou na Guerra da Coreia onde, segundo notícias de jornais, houve nove 
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milhões de vítimas. Desencarnou em 1964, nos EUA. Não informou sua 
residência no mundo espiritual, no momento muito afoito trabalha por 
um planeta melhor para todos. Teve participação na obra – Vida no 
outro Lado –.

Tenente-general George S. Patton – Senhor Patton. Também co-
nhecido como General Patton, foi comandante do III Exército dos EUA 
na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Era amado e odiado ao 
mesmo tempo, acreditava que já havia lutado em conflitos em outras vi-
das; desencarnou em 1945 em Heidelberg – Alemanha. Não informou sua 
residência no mundo espiritual. Teve participação na obra – Vida no 
Outro lado –.

Winston Churchil – Foi primeiro-ministro da Grã-Bretanha durante 
a II guerra mundial, autor da frase – nunca nos renderemos e vitória a 
qualquer custo – desencarnou em Londres na data de 24.01.1965, atual-
mente estuda na Universidade Espiritual da Cidade do Espírito Santo na 
divisão Interestelar, trabalha por um planeta mais justo para todos., não in-
formou onde reside no mundo espiritual. Recusou-se a usar pseudônimo.

Diana Francez Spencer – É a Senhora Diana, também conhecida 
como Lady Dy, foi uma princesa do Reino Unido – Grã-Bretanha –, era 
filântropa, combateu às minas terrestres que mutilam milhares, desencar-
nou na França em um acidente rodoviário junto com um amigo, após o 
acidente acordou-se em um hospital sobre o Canal da Mancha, que fica 
entre a França e a Inglaterra, dedica-se no mundo espiritual também a 
prestar socorro às vítimas de toda a sorte. Na espiritualidade na atualidade 
trabalha com a Entidade Espiritual Sra. Madre Tereza de Calcutá.

Recusou-se a usar pseudônimo.
Juscelino Kubitschek de Oliveira – Foi o vigésimo Presidente do 

Brasil entre 1956-1960, construtor de Brasília, desencarnou em acidente 
rodoviário em 22 de agosto de 1976. Desde os anos 1990 sempre enviou 
mensagens de alerta às Autoridades Brasileiras através do médium Fran-
cisco Ederaldo Kornalewski, alertava sobre vários problemas, defensor 
ferrenho do Brasil na pátria Espiritual, mas atualmente muito triste com a 
corrupção política no Brasil, disse estar arrependido de construir Brasília, 
adverte que nuvens negras pousam sobre Brasília.
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Sua Residência atual é na Cidade Espiritual Fraternidade pela Paz e 
Concórdia, esta cidade é a antepenúltima da residência oficial do Governo 
Espiritual Terrestre, recusou-se a usar pseudônimo.

Yeremenko, Andrei Ivanovich – É o Senhor Yeremenko, ucraniano 
de nascimento, desencarnou em 1970, foi comandante dos Exércitos da 
extinta URSS na II guerra mundial, participou da retomada de Stalingra-
do, atualmente São Petersburgo – Rússia –. Ele e o Sr. Nikita Kruschev 
planejavam os combates nas frentes de batalhas, hoje na Espiritualidade 
dedica-se aos estudos e trabalha pelo bem-estar do planeta, após longo 
preparo foi negociador tenaz junto com o Ten-general Wladislaus Anders 
que comandou o II Exército Polonês, ambos foram nos anos 90 negocia-
dores tenazes junto a uma raça de Extraterrestres, que tencionavam inva-
dir e dominar o planeta Terra, está relatado em parte na obra – O Cristo 
Redentor Jesus –.

Nikita Kruschev – É o Sr. Nikita, governou a extinta URSS entre 
1953 e 1964, nasceu na Rússia, desencarnou em 1971, teve participação na 
crise dos mísseis ou crise de outubro de 1962, ele e o Sr. Kennedy evitaram 
a III guerra mundial, visitou o Sr. Roncalli no Vaticano que era o papa João 
XXIII que também teve participação para evitar um confronto nuclear, 
parte desta narrativa está relatado na obra – No outro lado da vida –.

Atualmente também trabalha no mundo espiritual por um mundo 
melhor para todos junto com o Sr. Kennedy e muitos outros.

John F. Kennedy – É o Sr. Kennedy, foi presidente dos Estados 
Unidos nos anos 60, foi assassinado em 1963 em Dallas –Texas, ele e o 
Sr. Nikita evitaram um confronto nuclear durante a crise dos mísseis em 
1962, hoje na Espiritualidade trabalha junto com o Sr. Nikita por um mun-
do melhor, ambos nesta obra deixaram suas mensagens espirituais para os 
governos terrestres.

Obs. Todos os componentes, com exceção de um, que fazem par-
te dessa obra recusaram-se a usar pseudônimo, informam eles que são 
Entidades Espirituais livres e não são propriedades de ninguém, também 
disseram que ninguém possui direito algum sobre suas mensagens, e direi-
to algum sobre eles, somente reconhecem a Autoridade de Deus de Luz 
sobre eles, apenas uma exceção foi o Sacerdote Muçulmano que adotou o 
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nome de Khalil, disse ele que foi a Alta Espiritualidade que assim determi-
nou, ele explica em suas mensagens os motivos.
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Prólogo

Esta obra é um apelo de nós ex-dirigentes e comandantes, pois, fo-
mos convidados a participar e transmitir para os habitantes do planeta 
Terra, especialmente destina-se aos mandatários atuais e futuros, ao corpo 
docente, e para a classe política e religiosa de todas as correntes, entre 
outras, investir na educação sempre atualizada para os dias presentes, com 
projeção para um futuro de paz e progresso, e constante até o planeta e 
seus habitantes alcançarem a perfeição.

Vou repetir que – a humanidade será sempre conforme à educação 
que a ela for proporcionada –, mas é chegada a hora de todos serem cons-
cientizados que, somos responsáveis por este planeta, e todos devem aju-
dar conforme suas possibilidades para que ele continue a pulsar.

Também foi me ordenado informar pelo elenco dessa obra que, ela 
não visa atacar nenhuma religião, e nenhum governo físico terrestre, e sim 
conscientizar que é preciso uma reciclagem e revisão de todas elas, pois, 
o progresso é lei para todos e nenhuma religião deve ficar estagnada em 
suas culturas e dogmas, o mais importante de tudo e que é, solicitado à 
classe dominante, que investimentos em educação são necessários sempre, 
como podemos receber o nascimento das crianças das estrelas sem uma 
reciclagem na educação e nas religiões?

A cultura de fabricar conflitos armados precisa ter fim imediatamen-
te, à cultura de lucros financeiros com lágrimas de sangue já era para estar 
abolida e terminantemente proibida, jamais chegaremos a Oitava de Luz 
se – culturas atrasadas – seja a religiosa ou científica, continuar nortean-
do os rumos das civilizações, se isso continuar somente Extraterrestres 
de índole negativas terão interesse aqui, os Extraterrestres de Luz Maior 
continuarão ajudando, porém de uma forma lenta para evitar que conheci-
mentos avançados venham a ser usados na cultura guerreira.

Quanto à reciclagem? Essa pergunta que cada um faça a si mesmo, 
que cada governo que detém conhecimentos avançados faça a pergunta se 
pesquisar armas geofísicas e outras de destruição em massa resolverá os 
problemas mundiais? Possuir armas de Plasma e Eletromagnéticas resol-
verá os graves problemas deste planeta?
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Somente a educação e a diplomacia que salvarão o planeta da inter-
venção da destruição ou da Intervenção do Governo central desta Ga-
láxia, devem especialmente os educadores e todo o corpo docente deste 
planeta questionar mais e opinar mais diante dos governos a investir mais 
em educação, a informática com o seu avanço abrilhanta os internautas, 
mas nada é para uma criança – gama – nada é para irmãos de outras di-
mensões físicas que estão coladinhos à nossa terceira dimensão., um Es-
pírito – gama – mesmo sendo uma criança poderia desmaterializar todas a 
armas, desde as rudimentares e as nucleares, plasma e as eletromagnéticas.

Então o nosso apelo aos mandatários atuais e do futuro, que é preci-
so – investimentos relevantes na educação – e, todos os governos de 
todas as nações devem ter uma agenda comum, que seja livre de partidos 
políticos e ideologias, seja a que título for, essa agenda é na – educação que 
é o progresso para todos –.

Convido a todos os leitores a viajar no mundo dessa obra, e o que 
lhes chamar atenção apliquem pelo bem do planeta e da paz, cada um 
pode ajudar o grande Pai Celeste à sua maneira, não existem fórmulas 
mágicas, todos podem ajudar conforme seu entendimento, meu desejo e 
que a humanidade via educação adequada seja feliz, somos o resultado de 
nós mesmos, a humanidade é o resultado dela mesmo também, o mau uso 
da liberdade e do pensamento é a causa dos conflitos de todos os tipos.

A segurança do planeta, de qualquer nação está na Educação a todos 
proporcionada com responsabilidade.

Paz e Luz. Paz e progresso para todos.
Irmão Hiroito.

Francisco Ederaldo Kornalewski.
Médium Espírita.



15

Capítulo 1. 27.12.2016 — 16h.

O contato

Há muitos dias vinha recebendo mensagens telepáticas de um Sa-
cerdote Muçulmano que se se identificava pelo nome de Khalil, dizia ele 
que precisava que eu recebesse as mensagens que ele tinha para transmitir, 
informava ele que era em caráter de urgência, e sempre mencionava Cristo 
Jesus e Deus de Luz, mas ele vinha em nome do Deus de Abraão.

Eu estava receoso demais e nunca respondia às suas rogativas, pre-
cisava de mais informações sobre esse que se intitulava Sacerdote, pois, o 
desdobramento espiritual estava para mim proibido até fevereiro de 2017, 
era ordem do médico espiritual.

Mas hoje o Senhor Roncalli que foi o papa João XXIII já meu conhe-
cido de outras obras solicitava via telepatia para este horário um colóquio, 
atendi e cá estou nesta introdução quando ele disse.

Obrigado irmão, temos mais trabalho, será que o irmão aceita?
– Respondi imediatamente.
Mais trabalho? Diga logo sem filosofias ou rodeios! De que se trata? 

Vá direto ao ponto.
– Então devagarinho ele responde.
Ah, pois não, olha amigo um deles é o Sacerdote Khalil que deseja 

falar sobre o islamismo, é aquele que lhe vem pela telepatia solicitando 
seus préstimos, ele vem em nome do Deus de Abraão.

– Surpreso ponderei a ele.
Mas então ele existe? Quem é ele, por favor, informe, eu não estava 

acreditando, ele quer mexer com algo renovador, ou seja, quer recodificar 
o islamismo! Isso é verdade? Por favor, Senhor Roncalli no Senhor eu 
acredito, conte a verdade.

– Mais devagar ele responde.
Sim amigo, por este motivo e outros que fui convidado para parti-

cipar desse trabalho e coordenar, pois, o irmão é um eterno Tomé e não 
acreditaria nele, e está certo sim, é preciso passar tudo pelo crivo da razão, 
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mas ele tem algo importante a acrescentar, ele foi um Sacerdote muçul-
mano no atual Líbano no Oriente Médio, desencarnou mais ou menos há 
50 anos, usa esse nome para evitar contendas e muita cobrança aqui deste 
outro lado da vida, mas é como dizem na Terra gente boa.

– Outra vez ponderei.
Correto Senhor, se ele é de fato Sacerdote e o Senhor confirma va-

mos à luta, e quem são os outros participantes? Não me “diga que estão 
em profunda ansiedade”

Então ele respondeu rapidamente, entendi que ele também estava 
com ansiedade.

Exatamente, e o irmão já sabe quem são, pois, já está em contado 
com eles, são os irmãos, Imperador Hiroito, Generais Patton, Macarthur, 
General Yeremenko, Senhor Juscelino K. Oliveira e o Senhor Mao-Tsé-
-tung, poderão no decorrer da obra outros participar.

Um momento, como o Senhor soube sobre essas comunica-
ções?

Óbvio, eles somente assim lhe contataram após uma autorização su-
perior, e eles sabiam que o irmão não acreditaria, mas, como a coordena-
ção foi delegada a mim ficou mais fácil, como a ansiedade é grande e os 
tempos são chegados, e depois de examinar seus trabalhos e mensagens 
aquele enviado de Cristo após consulta com Cristo Jesus foi decidido que 
é justo o que eles querem informar. Então Cristo ordenou o ajuste vibra-
tório aos poucos.

Cada vez que, alguns deles lhe enviava às mensagens telepáticas, eu 
sabia antes e o médico espiritual também, confesso que eu fiquei surpreso 
e contente com as mensagens que eles querem enviar, caso contrário Cris-
to não teria aprovado. Resta saber se o irmão aceita ser o intermediário, 
aquele enviado de Luz assim solicita e Cristo Jesus poderá estar presente 
em algum momento. Então?

– Claro! Aceito sim, vamos logo a essa obra.
Perdoe-me irmão, mas eu tinha certeza que o irmão aceitaria e eles 

agora estão muito contentes, o Senhor Khalil foi para uma mesquita aqui 
perto orar em agradecimento, esse é o que mais queria que fosse o irmão.

Espere, segure a emoção aí, de que cidade o Senhor está em contato 
comigo?
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Ora, na cidade Sagrado Coração de Maria, em uma das minhas resi-
dências multivibracionais.

– Mas existem mesquitas aí?
Sim irmão, existem mesquitas, igrejas para todas as religiões, casas 

de Umbanda, templos budistas, hinduístas, Krishna, desde os tempos do 
Continente Atlante e das Supercivilizações extintas, todos que querem 
ajudar a Cristo e a Deus de Luz não são obrigados a mudar de religião e 
balançar a fé que praticam, no fim das contas, quando se atinge deter-
minado grau de evolução tanto faz ser Cristão, muçulmano, budis-
ta, umbandista e outros, pois, todos já sabem que Deus de Luz é o 
mesmo para todos.

– Ponderei a ele.
Mas eu estou proibido de ser desdobrado espiritualmente, pois, as 

lembranças de outras vidas fluem ao natural estando no – outro lado da 
vida – como será então?

– Ele responde alegremente.
Amigo! Será pela telepatia, mas haverá desdobramento sim, eu e o 

médico temos certeza que o irmão saberá administrar as lembranças de 
outras vidas planetárias, bem como da destruição de planetas, a ressonân-
cia ou visão remota não lhe assustam mais, e você já sabe algo sobre isso.

Depois, segurança psíquica o irmão tem de sobra, já não lhe assusta 
muito o remorso, todos nós muitas vezes não queremos nos lembrar de 
nossos erros, mas saber administrar eles com equilíbrio psíquico é muito 
mais evolutivo que se corroer com eles, admitir os erros e acertos é muito 
bom, assim se prepara para novas experiências sem errar, se errar é o mí-
nimo, precisamos avançar mais, para mim é uma honra ajudar esses irmãos 
que muito erraram e agora querem consertar no que podem, espero que 
para o prezado também seja.

– Respondi assim.
Sim, é uma honra também, se Cristo autorizou é porque vale a pena, e 

diga para os participantes que escolham a melhor intenção e vamos ajudar 
esse planeta. Amém.

– Alegremente ele respondeu.
Correto, fico feliz, aguarde o desdobramento, vamos começar com o 
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irmão Khalil, depois será conforme a vibração do dia. Vamos juntos nos 
unir com aqueles que estão preparando para o planeta ingressar na Oitava 
de Luz Superior, falta muito, mas o importante e continuar no possível.

Obrigado Senhor Roncalli, ficarei no aguardo.
Papa João XXIII

Francisco Ederaldo Kornalewski
Médium Espírita
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Capítulo 2. 29.12.2016 — 17h

Em uma Mesquita

Então, ao acordar me lembrei da Mesquita Muçulmana existente da 
cidade espiritual Sagrada Coração de Maria, cidade onde reside a entidade 
Espiritual, que foi a mãe de Cristo Jesus na última vez que viveu na terra 
em corpo físico em missão de redenção.

Lembro-me de uma avenida muito iluminada e quando chegamos 
à Mesquita, um prédio belíssimo, o Senhor Roncalli me acompanhava e 
disse.

Parabéns. O médico fez o ajuste vibracional na altura correta, você 
está muito bem.

Obrigado, mas quem serão os participantes?
Serão muitos, o Senhor Khalil chegará em breve, nós vamos ir direto 

ao palco por este corredor, assim que chegarmos às cortinas se abrirão e o 
irmão vai rever algumas Entidades Espirituais conhecidas, mas uma Enti-
dade ilustre no final dos trabalhos, de repente poderá lhe visitar.

– Quem é?
Calma, vamos ver, assistir e você vai gravar tudo nos comandos men-

tais autônomos.
Chegamos ao palco e tinha vários assentos à meia-lua, ao sinal em um 

botão na gola da camisa ao lado do tradutor multivibracional a cortina se 
abriu, fomos aplaudidos de pé pelos presentes, o tradutor que estava na 
minha gola da camisa notei que era um pouquinho maior que uma cabeça 
de prego 12x12, desculpem a analogia, então pude notar que eu estava 
vestido com o mesmo traje quando estive na Superbase da Ásia.

Era uma camisa vermelha suave, calça bege-esverdeada, sapatos 
azuis-claros, fivela no cinto muito brilhante, desconfiado de quem podia 
assim me vestir ia indagar e logo veio à resposta.

Fique quieto, sou eu, depois vamos conversar.
Não sei que forças me ampararam, era o ciborg, aquele uniforme de 

combate do livro – A Menina das Estrelas –. Entendi que era melhor 
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nada sabatinar no momento, mas aí tem algo perigoso, esse ciborg somen-
te vem quando existe perigo real de verdade.

Então notei que é uma Mesquita enorme, com vários pilares de sus-
tentação no meio do recinto, assentos ou cadeira às centenas, todas ocu-
padas, mais os andares acima, contei até cinco. Tinha aquele espaço para 
as orações onde eles se curvam e levantam.

– Perguntei ao Senhor Roncalli.
Por que tantos irmãos aqui presentes? Não era somente o Senhor 

Khalil que ditaria sua mensagem?
– Ele respondeu sério.
Irmão é muito sério o que ele vai falar! Motivo que a conscientização 

começa aqui, aliás, já começou há muito tempo, eu diria que há alguns 
séculos. Uma grande maioria dos Sacerdotes Muçulmanos, discorda fron-
talmente de alguns preceitos islâmicos, que estão sendo praticados atual-
mente. Aguardemos.

Então percebi que nas primeiras filas estavam as Entidades Juscelino 
K. Oliveira, ex-presidente do Brasil remoçado e muito sério, o Senhor 
Tancredo Neves que foi eleito pelo congresso Presidente de Direito do 
Brasil, ele não parava de lacrimejar, o Senhor Imperador Hiroito e sua 
comitiva do Japão, os Senhores Generais Patton e Macarthur que foram 
generais do Exército norte-americano, o Senhor General Yeremenko, que 
foi um dos generais da extinta União Soviética, todos pela direita, pela 
esquerda, os Senhores Nikita Kruschev, John Kennedy, Senhor Mao-Tsé-
-Tung e alguns convidados dele, Agostinho Neto de Angola, o Senhor 
Perón da Argentina, Charles Pompidou, a Princesa Diana que viveu na 
Inglaterra, essa me acenou várias vezes muito sorridente, o Senhor Anuar 
El Sadat ex-presidente do Egito, é a Senhora Golda Meyer ex-primeira 
ministra de Israel juntos, ambos remoçados, embora tristes.

Após, tinha Sacerdotes de variadas religiões, os muçulmanos eram 
maioria, tinha judeus, árabes, palestinos, católicos, hinduístas, budistas, 
xintoístas e muitas outras, o Senhor Roncalli foi que informou e pediu 
para eu parar de analisar.

Nos andares de cima tinha estudantes, socorristas, médicos, humanis-
tas, agricultores, carcereiros, policiais astrais de várias vibrações de vida e 
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outros trabalhadores, novamente o Senhor Roncalli informou sobre eles e 
pediu para parar de contar.

Era um silêncio geral, os ex-mandatários me olhavam com espanto 
geral, perguntei ao Senhor Roncalli.

– Quem organizou todo esse encontro?
Foi o Sacerdote Khalil, ele teve o beneplácito, visto muitos, aliás, a 

maioria que está aqui concorda com ele, quem não concorda quer assistir 
tudo e depois vai decidir de livre e espontânea vontade, pois, Deus de Luz 
não quer ninguém escravo ou trabalhando para ele com medo, visto que 
Deus de Luz é paz, alegria, bondade e justiça, quem ajuda em suas obras é 
de livre e espontânea vontade sem esperar pagamento algum, visto Deus 
sabe de todas as nossas necessidades, basta mostrar interesse e boa von-
tade.

Eu não havia notado nenhum símbolo religioso ali, o sacerdote a 
maioria apenas usava o quipá ou solidéu, ou, alguns paramentos religiosos 
como os patriarcas russos e outros, perguntei novamente.

Onde está o Senhor Khalil?
– Ele respondeu alegremente.
– Olhe à frente.
Então olhei e estava vindo em nossa direção um ser espiritual de 

uns dois metros de altura ou mais, vestia apenas uma calça da mesma 
tonalidade que à minha, camisa azul-celeste dobrada até os cotovelos e 
calçados beges, cabelo estilo militar, olhos pretos, ora azuis, ou seja, olhos 
vibracionais, o seu quipá não parava de brilhar, ele apenas deslizava alguns 
centímetros daquele solo espiritual.

Subiu quatro degraus de escada em meia-lua e virou-se para o públi-
co, quase todos o aplaudiram, os militares lhe prestaram continência.

Ele agradeceu e cumprimentou o Senhor Roncalli dizendo.
Amado irmão, muito grato pelos seus préstimos, o que para mim era 

ficção hoje é realidade.
De nada prezado mano, respondeu seriamente o Senhor Roncalli.
Mas quando ele dirigiu seu olhar para mim notei ele não ser estranho, 

mas vou esperar que ele expresse suas mensagens.
– Ele disse.
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Não consigo encontrar as palavras corretas para lhe agradecer em 
nome do Deus de Abraão sua ajuda para tornar realidade à ficção que já 
mencionei.

– Eu disse para ele.
Deixe as palavras e vamos ao trabalho prezado irmão, eu não posso 

ficar muito tempo aqui, faça as orações e vamos começar e aceite minhas 
desculpas por assim lhe falar.

Então ele solicitou, que todos os presentes ficassem sentados, e gra-
vassem tudo para posterior análise e sugestão.

Enquanto isso o Senhor Roncalli me disse que eu poderia fazer per-
guntas, o Senhor Khalil gostaria muito.

Ora, vamos ver no decorrer, no momento não sei o que perguntar a 
ele, que ele diga o que tem a dizer.

Ele começou a oração, primeiro se curvou três vezes como fazem os 
muçulmanos.

Amado Profeta Maomé, Deus de Abraão, amado Profeta Nazareno, 
Deus de Luz e grande Alá. Amado Deus Pai Celeste de todos nós.

Estamos aqui reunidos como verdadeiros irmãos, em nome de Deus 
e no respeito ao próximo e as suas leis imutáveis de todos os Universos. 
Rogamos sua bênção e permissão para transmitir essa informação que 
será publicada junto à Terra Física. Os ex-governantes e militares aqui 
presentes e os que tomarão conhecimento da informação transmitida que 
sejam abençoados ao reencarnar em novas experiências e aprendizados, 
rogamos sua bênção para todos os seareiros do bem que ajudam aqui e lá 
na terra física. Rogamos sua bênção para aqueles que sofrem com a fome 
e a miséria, as crianças vítimas de toda sorte de maus-tratos, pelo fim dos 
conflitos armados, e pelo fim das fábricas de armas, e sim pelo progresso 
pacífico e educação para todos. Amém. Salve Alá.

Ao terminar essa oração-súplica notei que o Senhor Tancredo Neves 
e Juscelino lacrimejavam e os Senhores Nikita e Kennedy um tanto ago-
niados, os militares muito sérios.

Logo eu disse a ele, pois, eu não podia ficar muito tempo desdobrado 
ali.

– Sacerdote Khalil diga o que quer informar!
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– Ele respondeu assim.
Na realidade não sei por onde iniciar, pois, é muito sério. Mas tenho 

que informar, foi me concedido à permissão para um bem maior.
Eu tinha conseguido ler a mente dele em parte e lhe disse.
Então o Senhor quer modificar a religião islâmica e alguns de 

seus preceitos?
– Ele me olhou assombrado e perguntou, depois disse.
Como descobriu? Quem lhe informou? Na realidade, não é bem isso 

no momento que eu me propus e tantos outros irmãos de várias religiões, 
pois, ao passo que a evolução nos alcança com nossos esforços chega-se à 
conclusão que Deus é igual para todos, e os profetas foram missionários 
enviados para nos ajudar a entender aquilo que o irmão chama de – ori-
gem divina –. Jamais eu e outros irmãos religiosos e muitos médicos pen-
samos em mudar a religião islâmica ou outra, mas todos nós entendemos 
que alguns costumes precisam acabar e evoluir com outros, acompanhan-
do a evolução digital da era atual e o avanço da ciência em geral, pois, nada 
estaciona no tempo e no espaço, alguns costumes e preceitos precisam de 
atualização, isso em todos os livros sagrados, sou muçulmano, sou devoto 
de Maomé e Alá, mas tenho profundo respeito pelas outras religiões e 
muitos religiosos amigos aqui estão, o entendimento nosso é que as reli-
giões precisam acompanhar a evolução ou nunca vamos sair de 2+2 ou 
5x5, eu particularmente respeito todos os preceitos, mas não consigo mais 
aceitar a violência contra a mulher, o estupro e maus-tratos às crianças, 
os conflitos armados, a fome e a miséria, mas pergunto ao irmão como 
descobriu?

Ele demonstrava tamanha ansiedade ao ponto te trancar a respiração.
– Respondi, e disse a ele.
Calma, segure essa ansiedade e não maltrate seu coração. Foi pela 

telepatia com Ressonância Remota, sei que o Senhor está muito abalado 
com o conflito no Oriente Médio, e do uso indevido do nome de Alá e do 
Profeta Maomé, nos ataques aos inocentes e pela matança de crianças e 
pelos crimes horrendos que estão cometendo.

É verdade irmão, gostaria muito que o prezado publicasse tudo o que 
vai ser dito nesta obra, disse ele.



24

Sim, farei o possível, pois, sei que é para salvar muitas vidas, respondi.
Notei que todos prestavam atenção, tinha sacerdote que chegava a 

dobrar e levantar a cabeça procurando o melhor ângulo, pois, na parte de 
baixo os assentos eram no mesmo nível, era plano, e era o mesmo para 
todos.

– Continuei.
Sei que o Senhor não concorda com os homens-bomba e com terro-

ristas que não têm a menor apreciação pela vida de ninguém, nem a deles 
mesmos.

– Ele respondeu bem mais calmo.
É verdade sim, ninguém aqui encontra vinho e mulheres como pro-

metem os idealizadores de tais ações, ninguém janta ou convive com o 
Sr. Maomé se não tiver merecimento de paz e luz, não existe paraíso para 
quem não conquista degrau por degrau de uma forma pacífica, e com 
muito trabalho e estudos. Jamais aqui concordamos com ações suicidas, 
informo a quem interessar possa que o Profeta Maomé jamais concorda 
que em – seu nome – pratiquem atos de violência, seja a que título for, 
jamais o Grande Alá apoia assassinatos, estupros, roubos e conflitos arma-
dos e ainda usando o seu nome.

– Então ele se virou para o público e disse.
Não importa amados irmãos a que Deus servimos! Deus é igual para 

todos, não importa qual nome que nos ensinaram, seja Alá, Oxalá, Deus 
de Luz, Deus Construtor, Deus Pai e outros, somente um Deus é que 
existe, somente um Deus que governa todos os Universos, somos seus au-
xiliares divinos, jamais devemos e não devemos sair mundo espiritual afora 
e precisamente na Terra Física, e usar o nome dos Profetas e de Deus, e 
em seu nome cometer violências e conflitos, somos todos responsáveis 
por nossos atos e não existe Profeta algum que nós salvará dos crimes pra-
ticados, o que falta é muita educação para todos, todo o Ser educado 
corretamente jamais atentará contra seus irmãos, seja qual, for a religião 
que segue e seus preceitos.

Ressalto aqui! Todos somos iguais perante a Justiça Suprema de Deus. 
As religiões são diferentes caminhos que nos conduzem à Deus, é triste o 
conflito no Oriente Médio, onde muitas vidas foram ceifadas, podem ter 
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certeza que seus mentores e os fabricantes de armas terão um severo e 
triste ranger de dentes, os muçulmanos odeiam os Cristãos, mas usam as 
armas fabricadas pelos Cristãos para assassinar muçulmanos e Cristãos e 
outros, os governos Cristãos são duramente responsáveis pelos conflitos, 
pois, instigam conflitos para vender armas.

Ele continuava com ansiedade de faltar o ar. Ressaltei a ele.
Mas o Senhor quer falar sobre o que dispõe o Alcorão referente às 

mulheres, o Senhor concorda que elas não possam estudar? O Senhor 
concorda com o estupro? Com o casamento de adultos e meninas em 
até nove anos de idade ou...? Isso o Profeta Maomé recebeu do Deus de 
Abraão para escrever como Lei?

Ele ficou mais vermelho que brasa de churrasco, seus olhos mudaram 
de cor várias vezes em frações de segundos.

– Ele respondeu seguro de si.
Deus de Abraão, ou seja, qual Deus for nada têm a ver com tais 

ensinamentos, acredito sim que foi um lapso no sentido de estabelecer 
uma ordem naquele momento, jamais à mulher deve ser maltratada, não 
importa qual a religião que professa, pois, ela é um Ser em evolução, é 
filha de Deus. Ela tem todo o direito de estudar e ser respeitada e amada, 
tais costumes bárbaros precisam ser mudados em muitos países islâmi-
cos e nos Cristãos também. Eu jamais concordo com a escravização da 
mulher muçulmana e outras, sobre os maus-tratos as crianças nem em 
sonho. Jamais vou concordar com o casamento de adultos com crianças 
não importa a idade, crianças são sempre crianças, os pais devem proteger 
as crianças até a idade adulta, onde elas possam assumir sua verdadeira 
segurança psíquica.

Se este preceito está no Alcorão onde define maus-tratos a mulher e 
as crianças urge que seja revisto, reciclado e ratificado, pois, a Alta Espiri-
tualidade jamais aceitou isso e jamais concorda com tal conduta. Não ao 
abuso sexual de crianças e de todas as mulheres, não importa qual religião 
que professa. Os notáveis religiosos já deveriam abolir o casamento entre 
adultos e crianças, teriam prestado uma grande – caridade à sociedade – e 
a Alta Espiritualidade deste planeta.

Neste momento um Sacerdote Hindu, coberto de paramentos, assim 
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identifiquei em pé o aplaudiu demoradamente, enfim todos o seguiram.
– Ele continuou.
O homem muçulmano e de outras religiões, precisam rever seus con-

ceitos urgente, isso cabe a todos os Sacerdotes ponderar, existem muitos 
preceitos em todas as religiões que estão fora da realidade atual, é inaceitá-
vel Sacerdotes ensinar os homens a bater em mulheres e muitas delas ain-
da crianças, isso é grave crime perante o Deus de Abraão, aliás, tenho 
certeza que o próprio Abraão não concorda com casamentos de meninas 
com adultos, isso é grave crime diante das leis de Deus Maior.

Muitos dizem que o Profeta Maomé apoia tudo isso, talvez naquele 
momento de sua missão ele cometesse essa falha, mas atualmente não, é 
triste ver adultos casando com crianças, é inadmissível, é lamentável outras 
crianças serem abusadas em todos os países por adultos e maltratadas, 
todos são e serão julgados pela Justiça Divina, não importa o Deus que 
acreditam, quero mais uma vez ressaltar que, nunca houve e jamais haverá 
concordância, que sejam cometidos crimes em nome de Alá e do profeta 
Maomé, ou seja, lá que Deus ou Profeta for.

Informo também, conforme ordens recebidas, que Alá ou Maomé 
jamais ambos descerão na terra física para curar os muçulmanos que des-
truírem seus corpos físicos, não importa se é com ódios, mau pensamento 
ou drogas de todos os tipos, jamais Maomé e Alá vão abençoar quem 
comete e cometeu crimes dizendo que foi em nome deles, seja na terra ou 
aqui neste outro lado da vida.

Deus algum, profeta algum descerá na terra para socorrer quem 
transgride as Leis Divinas, não importa qual a religião que o fiel pertença 
e pratique, cada um é responsável pelo seus atos e fatos, cada um é 
responsável pelo seu destino e futuro que constrói, cada um é responsável 
pelo bom ou mau uso da liberdade e do pensamento, a ninguém é dado 
permissão para maltratar a mulher e as crianças, grave crime quem assim 
procede, não importa a que religião pertença, a nenhum governo é outor-
gado invadir país algum seja a que título for, embora o direito à defesa é 
direito até a volta à normalidade.

Jamais a Alta Espiritualidade dos Profetas e de Deus de Luz 
apoia violências seja a que título for, temos o pensamento e a liberdade e 
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o que fazemos com ela? Eu respondo que maltratar seu semelhante e os 
indefesos e instigar conflitos armados isso e que é – blasfêmia–, isso tam-
bém é usar erradamente a liberdade e o pensamento.

Antes que eu esqueça quero avisar que Maomé jamais pediu que ele 
fosse vingado como muitos dizem – vingamos o profeta – ele nunca pediu 
isso para ninguém –, quem assim procede e por conta e risco do próprio, a 
fé que cultivamos não nos concede direito de tirar a vida de ninguém.

A mulher não importa se é muçulmana, cristã ou outra, tem o direito 
inalienável em estudar, trabalhar e progredir, as meninas também, a mu-
lher não é propriedade de homem algum, somos todos filhos de Deus e 
somos sua semelhança e devemos honrar essa semelhança, todos os reli-
giosos conscientes que tenho dialogado têm esse entendimento, ressalto 
outra vez, que homens-bombas sofrem muito aqui, o radicalismo precisa 
ser banido do planeta em todas as áreas, é preciso investimentos na edu-
cação para todos, o Ocidente tem grande responsabilidade nesta parte, ele 
pode dizer sim ou não para muitas coisas que acontecem no planeta.

– Mais uma vez repito.
Deus não aprova os maus-tratos à mulher muçulmana e as crianças, 

isso vale para todas as pessoas não importa a religião. Basta de radicalis-
mo, basta de conflitos armados, basta de tanta hipocrisia no planeta, basta 
de templos luxuosos enquanto muitos nada têm, os religiosos poderiam 
muito mais ajudar, basta de extorquir os fiéis e prometer um – céu – que 
eles nunca viram e não conhecem, motivo que a educação precisa acabar 
com tudo isso.

Já existe inteligência suficiente diante dos governantes e do corpo 
docente para solucionar tudo, basta de egoísmo e hipocrisia, vamos seguir 
os princípios genuínos, sejamos hebreus, muçulmanos, cristãos e outros, 
mas nunca impedindo a mulher de estudar, nunca obrigando crianças ca-
sar com adultos e depois serem espancadas, informo que é grave crime 
espiritual quem assim procede.

A religião muçulmana é linda, é bela, a religião católica e outras tam-
bém, o problema sério é que muitos fazem interpretação errada dos pre-
ceitos religiosos de todos os livros Santos, isso quando não alteram para 
defender interesses e subjugar, e passam a dizer que foi Maomé, Cristo, 
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Buda e outros que assim ensinaram, não é verdade, precisa-se de interpre-
tação correta e atualizada, somos contra que a mulher seja maltratada, mas 
homem e mulher precisam ambos respeitar-se, nenhum tem o direito de 
agredir outro, então baseado no amor e na evolução a família será sempre 
sagrada.

– Ele finalizou com a voz rouca dizendo.
– Obrigado irmãos.
Ele foi aplaudido por todos novamente, nos andares acima muito 

mais ainda, nos telões instalados ouvia-se os murmúrios, me chamou a 
atenção sobre um comentário que um idoso fazia para um jovem ao seu 
lado.

Ele é corajoso, se estivesse no Oriente médio certamente seria hos-
tilizado, mas é hora de acabar os maus-tratos a todas as mulheres e as 
crianças, se é preciso mudar o corão e a bíblia que no antigo testamento 
em alguns tópicos não são favoráveis a mulher mude-se e ponto final. Pois, 
Deus não estaciona nunca, ele está sempre em progresso.

– E ainda disse seriamente.
Concordo com ele que muitos preceitos religiosos estão atrasados 

e precisam ser atualizados, pesquiso o Corão, Bíblia dos Cristãos, livros  
dos indianos, sobre Buda e sobre o Espiritismo e confesso que muitas 
informações que existem nestes livros eu não acredito – que seja Deus 
ou Profeta – que escreveu, tenho certeza que muitas informações foram 
modificadas para dominar e escravizar os fiéis. Tenho certeza e convicção 
absoluta caro jovem, que Deus algum ou profeta algum, aconselharia vio-
lência contra ninguém.

Mesquita é um templo religioso muçulmano., e falava outro cidadão 
idoso no telão.

Sei que minha vez de voltar a nascer está chegando, vou abraçar a 
carreira religiosa e sem tréguas condenar a violência contra crianças e mu-
lheres, e contra todos os seres humanos e animais, e precisamente contra 
os conflitos armados.

– Após os aplausos cessarem perguntei a ele.
O Senhor esteve com o Profeta Maomé ou outra autoridade religio-

sa? Quem lhe ordenou que assim procedesse?
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– Ele menos ansioso responde.
Prezado irmão, estive com altas autoridades religiosas sim, essas pon-

derações são minhas e de muitos sacerdotes aqui presentes que não concor-
dam como eu em muitos tópicos dos livros religiosos, meu querido irmão 
Roncalli, irmão João Paulo II e muitos outros, levei para aquelas autoridades 
religiosas no Ministério das Religiões nossa preocupação e eles concordaram 
que, devíamos enviar essas preocupações e informações para serem publica-
das na terra física, o irmão Roncalli é testemunha ocular, pois, esteve junto 
comigo, aliás, fui conduzido por ele e apresentado ao Ministro das Religiões 
que disse que levaria ao conhecimento do Profeta Nazareno, o qual respeito 
muito, e ele contataria autoridades mais altas, foi a primeira vez que estive na 
cidade espiritual do Espírito Santo.

Quem lhe informou sobre a resposta? Maomé? Cristo Jesus? 
Buda? Ou...?

Recebi a resposta nesta mesquita, após um culto para os irmãos víti-
mas do conflito no Oriente Médio, uma entidade espiritual muito elevada 
a qual o irmão já conhece, é aquela que foi a Mãe do profeta Nazare-
no, nunca a tinha visto antes, embora muito ouvisse falar dela e de seu 
trabalho Redentor, em muitas caravanas cruzamos com irmãos católicos, 
hebreus e várias outras, sempre após os cultos vou em caravanas médicas 
a prestar socorro a todas as vítimas de toda a sorte, em suas obras muitas 
vezes estive presente.

O que a Senhora Mãe de Cristo lhe disse?
– Foi muito dignificante para mim a resposta– ela disse.
Amado filho de Deus, amado filho de Abraão, prossiga com sua tare-

fa medianeira e tem autorização para informar para a terra o que pedistes, 
prossiga, não importa o que pensem de você, o Profeta Maomé estará 
contigo, Deus de Luz também, todos os Anjos necessários, inclusive Ga-
briel, estarão contigo e com todos que te auxiliarão. Procure o irmão Ron-
calli, ele te ajudará. Paz.

Eu quis lhe agradecer e tocar nas suas vestes transluzentes, mas ela 
antes de ir embora disse.

Já agradecestes filho e irmão querido ao te prontificares a ajudar a 
Deus de todos nós. Amém.
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Então ao procurar o irmão Roncalli ele já sabia e disse que o para-
normal a ser contado seria o prezado, fiquei muito feliz, pois, eu também 
queria que fosse você. Pois, já tinha participado em outras obras como 
irmão e sacerdote muçulmano, mas no anonimato.

Por que você adotou o nome de Khalil? Há quanto tempo você 
desencarnou no Líbano?

Foi para evitar um endeusamento na terra, pois eu não mereço isso, 
não fui Santo, cometi muitos erros no aprendizado, ao desencarnar fui 
aqui conscientizado do grave erro, então comecei a trabalhar para reparar 
o que fiz de errado, adotei esse nome com autorização superior para evi-
tar as hostilidades contra mim também, passei a ajudar nos socorros dos 
homens-bomba que queriam o prometido, como não era e não é possível 
passaram a hostilizar-me muito, ainda estão em tratamento, faz mais de 
meio século que voltei para cá.

Eu vou continuar servindo a Deus de todos nós, sou grato por todos 
estes aqui presentes, que como eu concordam, que é preciso trabalhar por 
um mundo melhor.

– Eu ponderei a ele.
Eu sei que você me conhece, e durante essa obra peço que informe 

de onde, eu sei que você já foi cristão. Espero que mais tarde me informe 
mais sobre Abraão que era extraterrestre e se ainda está neste planeta.

Sim, basta eu ter permissão. E o irmão já sabe que muitos dos irmãos 
aqui presentes também deixarão seus recados.

– Sim, estou ciente.
– Então por hoje vou dispensar a plateia.
Ele agradeceu a todos e foram se dispersando, os cinco andares desa-

pareceram, ficamos na parte térrea assim falando. Ele muito agradeceu a 
mim em nome de Alá e de Maomé.

– Perguntei a ele.
Senhor Khalil, você valou em – origem divina – acaso leste alguma 

obra a respeito?
– Ele respondeu apressadamente.
Sim muitas existentes aqui, inclusive todas as suas que lhe foram dita-

das, achei todas elas de grande fundamento e imparcialidade, duas últimas 
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ainda não foram editadas na Terra Física, mas aqui já foram e com a mes-
ma capa de sugestão dada pelo irmão.

O que mais lhe chamou a atenção nas obras que leu?
Amigo, aquela parte em que informa que o Corão e a Bíblia Sagrada e 

outros é só o começo, não devemos somente ficar presos a tais obras, pre-
cisamos avançar mais, nos atualizar, precisamos acompanhar e evolução 
digital e espacial, eu nunca concordei em ficar bitolado somente aos livros 
religiosos, motivo minha e de muitos irmãos em enviar esse alerta para a 
Terra. Basta de somente reciclar velhos versículos e falar e cultivar e nada 
mais estudar, é necessário sempre aprender.

Qual o livro que o Senhor leu sobre isso?
Foi a – A Saga de um Extraterrestre – a ser lançado, é muita infor-

mação naquela obra, são palavras simples de entender, não adianta escre-
ver uma obra filosofal com palavras rebuscadas difícil de entender, isso 
desestimula muitos leitores, após conhecimentos elevados então se deve 
conhecer mais filosofias, eu sempre assistia suas explanações pelos telões 
como hoje aqui verificado, eu estava há muito tempo à procura de irmãos 
de diversas religiões para ouvir suas opiniões, de fato ocorreu e hoje o que 
era ficção é realidade.

– Eu olhei para o Senhor Roncalli e ele confirmou.
É verdade o que ele informa, também achei justo e atualizado seu 

pensamento, mas os Sacerdotes Indianos de várias culturas religiosas e 
que mais queriam que ele explanasse seu ponto de visto, eles não concor-
dam com a luta de castas, motivo pelo qual apoiam o Sr. Khalil e queriam 
que ele comentasse sobre os preceitos religiosos, os católicos a maioria 
concordam com ele, os evangélicos com restrições, mas concordam, os 
hebreus apoiam total, os que resistem são alguns Sacerdotes Muçulmanos. 
Mas com dificuldade o que foi cristalizado em suas mentes estão conse-
guindo entender, pois, o Senhor Khalil tem muita paciência com eles.

Quanto aos irmãos Budistas, Hinduístas, Xintoístas e outros concor-
dam, houve alguma restrição de Sacerdotes Atlantes, cuja origem extrater-
restre falou mais alto, mas depois concordaram e se prontificaram a ajudar 
o Senhor Khalil.

– Obrigado Sr. Roncalli.
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Senhor Khalil, o que espera dos irmãos muçulmanos ao ler essa 
obra após ser lançada?

Caro amigo, caro irmão, não somente eu, mas todos os cooperadores 
deste projeto, espero que eles entendam e passem tudo pelo crivo da razão 
e aceitem que muitos costumes e leis religiosas estão fora da atualidade. 
Alá e Maomé não concordam que eles procedam em costumes onde a 
violência impera e dizem em nome de Alá ou do profeta.

Espero, que os Sacerdotes, façam uma profunda reflexão que quando 
foi editado o Alcorão a situação era daquela época, hoje a situação é outra, 
existem mais conhecimentos onde os amados irmãos precisam aprender 
e usar melhor sua inteligência sem o uso da força, tenho informações que 
os Católicos não aceitam mais a Lei de Moisés que é dente por dente e 
olho por olho, se fosse aplicada essa Lei o mundo físico acabaria, a lei de 
Moisés serviu naquele tempo assim como as Leis que meu amado 
Profeta Maomé instituiu, hoje é outra realidade que precisamos seguir 
tendo os livros religiosos como bússola.

Devemos aproveitar o que existe de bom neles e seguir, mas devemos 
abolir os preceitos baseados na violência. Deus Pai Maior não aceita e sua 
Justiça é implacável para quem comete crimes.

E que conselhos o Senhor enviaria aos Jovens e todas as idades 
sobre religião?

Confesso que eu estava esperando essa pergunta, claro, sim, uma re-
ligião é sempre uma bússola a nos guiar para Deus. Mas atualmente a 
religião que prega a violência, a extorsão, a discriminação e outras não têm 
apoio de profeta algum ou de Deus seja qual for, aconselho aos jovens 
e demais que tirem o que há de bom nas religiões e deixem os preceitos 
religiosos violentos para trás, jamais sigam eles, eu penso como o irmão 
que em suas obras afirma e é verdade que é – somos o resultado de nós 
mesmos –, outro fato quero aqui reafirmar de quem destrói seu corpo 
físico padece bastante aqui, e terá que reequilibrar as células e todos os 
componentes do corpo físico que fez adoecer., ou não terá direito a um 
novo corpo físico são, seja aqui ou no planeta que for deportado, pois, a 
harmonia universal não pode ser violentada não importa aonde estamos 
vivendo.
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– Concordo com o Senhor, respondi.
É o Senhor sabe que sua origem é extraterrestre?
– Sim eu sei, estudo a respeito sempre que posso.
O Senhor foi cristão em que época?
Sim, muitas vezes, uma delas foi durante as cruzadas, eu defendia 

o profeta Nazareno, foi um erro aquele conflito como todos os outros, 
tenho muito respeito por Cristo Jesus, mas atualmente minha missão e aju-
dar os meus irmãos muçulmanos a encontrar à Luz na prosperidade sem 
violências. É sempre que posso ajudo na Arquidiocese Católica e outras, o 
Senhor Roncalli é testemunha, tudo o que foi relatado na obra – No outro 
lado da Vida – e Vida no outro Lado – é verdade, não temos preferência 
por religião em casos de urgência e estudos, quem precisa de ajuda à or-
dem é ajudar sem distinção.

Então perguntando novamente! Quem lhe ordenou para ajudar 
seus irmãos muçulmanos?

É um Alto colegiado, uma Alta Espiritualidade, onde um enviado 
celeste tem acesso a instâncias celestiais elevadas, para ouvir e receber so-
licitações de outros enviados de Deus de Luz. Também fui informado que 
o Sr. Alá, Deus de Abraão e muitos profetas e grandes missionários se 
reúnem e convidam os mais capacitados para ajudar, é sempre um enviado 
deles com muita bondade nos solicita, jamais nos obriga a aceitar contra a 
nossa vontade, soube que um enviado advogou pela nossa missão e pela 
essa obra junto a eles, segundo ele, o Profeta nazareno foi o primeiro a dar 
seu beneplácito, isso prova que devemos estar prontos para um chamado 
desses, isso implica em estudar, ser amigo de todos, trabalhar como ir-
mãos, pois, após muitos estudos e meditações chega-se à conclusão 
que Deus é o mesmo para todos, isso o Senhor Roncalli e muitos que 
estiveram aqui, especialmente os religiosos sabem, concluiu.

Então no seu entendimento Deus não convoca e não ordena 
nada a ninguém, apenas solicita?

– Ele respondeu devagarinho.
Disseste bem, no meu entendimento, sim apenas nos solicita à nossa 

contribuição ou cooperação, ninguém é obrigado a aceitar, mas quem vai 
negar uma solicitação divina de Deus ou de seus enviados? Acredito que 
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ninguém, desde que esteja preparado, aí o motivo de não perder tempo 
com futilidades e aproveitar todo o tempo disponível para estudar em 
busca de aperfeiçoamento.

Acredito que, um filho de Deus, abrilhantado pelo conhecimento e 
segurança psíquica, jamais negaria ajudar à sua Origem Divina que é sem-
pre Deus.

Quanto ao expedir às ordens e convocar! Acontece sim em momen-
tos adversos quando há perigo de situações sairem fora de controle, então 
as ordens e convocações são executadas sem contestações. Quem discor-
dar de mim eu desde já peço desculpas e que siga nos aprendizados.

– Também concordo com o Senhor, disse-lhe.
Bem chegou a hora de voltar, obrigado pelas informações e por ter 

lido as obras que foram ditadas a mim. Muita paz ao Senhor em nome de 
Deus de todos nós. Amém.

Nós veremos em outras vezes, e será sempre em nome de Deus ir-
mão, disse ele e saiu apressadamente.

Perguntei ao Senhor Roncalli para onde ele foi, ele respondeu que foi 
ao trabalho, junto às caravanas de socorro que estão no Oriente Médio, e 
que em breves instantes ele estaria com elas.

Maravilha, que bom, que a luz divina de Deus os guie.
Amém, respondeu ele e eu me acordei e assim psicodigitei esse ca-

pítulo.
Sacerdote Khalil e Senhor Roncalli.

Francisco Ederaldo Kornalewski
Médium Espírita
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