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Capítulo 1. Alerta

A terra tem um caminho evolutivo a seguir, necessário para que 
alcance a próxima oitava de luz superior. Todas as pessoas e habitantes deste 
planeta ou desta terra têm papel fundamental nesse processo e deveriam 
trabalhar como colaboradores para o desenvolvimento do planeta., não 
adianta pesquisar outros planetas se esse não está tendo a devida atenção.

Porém, a humanidade não está realizando a sua parte. As agressões 
contra a natureza imperam em todo planeta e são evidentes. A violência 
cresce a olhos vistos. A fome e a miséria imperam em toda parte, quando 
há alimento su�ciente para todos, basta uma nova gestão, uma nova visão 
de vida, pois a Mãe Natureza não cobra de ninguém pelos alimentos que 
germina, mas exige o respeito com suas leis que a rege.

Este livro psicografado por Francisco Ederaldo Kornalewski ditado 
pela Entidade Espiritual General Antônio de Sampaio e outras entidades, é 
um alerta do que pode acontecer a Terra se não forem tomadas providências 
imediatas em relação à proliferação de Armas Nucleares, biológicas, 
químicas, plasma, harrp, geofísicas e outras, é necessário a proteção ao 
meio ambiente em todo planeta e educação ao alcance de todas as pessoas 
que habitam esta Terra planetária em todas as épocas.

O espírito belicoso do ser humano precisa acabar e sua avidez pelo 
poder, a ganância precisam dar lugar a fraternidade e ao respeito e ao 
cuidado com a natureza e com os seres que dela fazem parte.

Que a covid-19 e outras sirvam de exemplo o que pode acontecer, 
com o �m das matas em todo o planeta, na terceira dimensão, os vírus 
e bactérias poderão �car sem controle, ebola, dengue, chicungunha, h1n1 
ou o nome que forem batizados poderão exterminar a raça humana em 21 
dias e toda forma de vida.

As armas citadas nada resolvem contra os vírus e bactérias em caso de 
descontrole e protejam a Mãe natureza em todo o planeta. Cada um deve 
fazer a sua parte sem intromissões ideológicas.

Somos todos �lhos do mesmo Pai, que é o criador e Grande Arquiteto 
do Universo. Estamos aqui para evoluir, para mais um aprendizado. Nossa 
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passagem por estas Terras é apenas uma etapa do aprendizado, para que 
possamos habitar outras Terras ou outros planetas e necessário aprender 
tudo aqui nesta sem violar as Leis Divinas e Físicas, pois Cristo Jesus disse 
que na casa de meu pai há muitas moradas.

Já foram descobertos planetas dez mil vezes maior que a Terra 
daqui, que não passa de um grão de areia frente a outros gigantes, somente 
em nossa Galáxia e em toda Via-Láctea segundo amigos Espirituais 
existem mais de cem bilhões de planetas pequenos, médios, gigantes e 
hipergigantes.

Que a consciência do homem desperte com este alerta e o faça rever 
seu posicionamento frente aos seus irmãos, a natureza, ao planeta.

Somos todos irmãos, somos �lhos de Deus de Luz de todos os 
Universos, é a nossa origem divina que jamais poderemos negar, respeitando 
as opiniões em contrário.

A última notícia que tive por intermédio de um Comandante 
Interestelar do Alto-Comando Planetário, que ajudou a Cristo Jesus 
a construir este planeta e outros sob ordens de Deus de Luz, pois bem 
segundo este Comandante Cristo Jesus estaria muito triste com a grande 
massa de jovens que retornam ao plano espiritual antes da data prevista, na 
maioria vítimas da violência de todos os tipos.

Pois o recomeço para eles será muito difícil neste planeta ou para onde 
forem degredados. Também muitos irmãos idosos voltam antes da data 
vítimas de álcool e outros, mas por outro lado estaria feliz pelos jovens e 
outros que aproveitam o máximo de aprendizados e boas virtudes em todas 
as encarnações.

Aliás, segundo este amigo do Alto-Comando, nos últimos duzentos 
mil anos nunca foi tão fácil para quem quer aprender vários, pois a 
tecnologia via ciências é um poderoso auxiliar.

Secretário das Relações Externas
Cidade Espiritual – Conselho Planetário.



9

– Informações
Conforme relato do Sr. Hare.
Em 1998, após testes nucleares uma grande invasão foi organizada 

para destruir a terra começando destruindo a Lua e todas as bases que 
lá existem, antes os invasores queriam destruir outros planetas no mesmo 
nível de evolução da Terra.

Estavam decididas a enfrentar o Governo Central desta galáxia e 
até mesmo o Governo Central desta Via-Láctea, então as dimensões de 
vidas físicas que existem sobre o planeta Terra além da terceira dimensão 
deixaram de lado seus con�itos e cederam para a Artilharia e Infantaria 
Interdimensional armas inimagináveis para a mente humana atual, 
deixando as duas armas com poder de fogo inimaginável.

Estas dimensões de vida física de outras vibrações começam no planeta 
na parte intraterrestre e vai até a Lua. Os governos dessas dimensões não 
aceitavam a invasão e a dominação.

Hangares e muitos Vimanas de ataque mutantes para a Infantaria, 
inúmeros O�ciais Arcontes se alistaram na Artilharia, um Arconte é uma 
arma terrível, ele pode localizar uma arma invisível nos portais e nos 
buracos negros e destruir tudo com um olhar do terceiro olho.

Por mais que Cristo Jesus e seus engenheiros pediam calma e o 
Governo Central aqueles invasores estavam irredutíveis, então ocorreu o 
que ninguém esperava, centenas de Comandantes Interestelares de várias 
vias-lácteas deste Universo Local �caram sabendo, eles foram alunos 
de Cristo Jesus, como consta na obra – O Cristo Jesus Construtor de 
Planetas – deram um grande ultimato ao Governo Central desta Via-
Láctea e Galáctico, no sentido de eles deter a invasão ou eles fariam, 
também um grande comandante desa�ou os invasores.

As negociações falharam e os comandantes da Artilharia e Infantaria 
e muitos outros do mundo espiritual e de dimensões vizinhas a terceira 
dimensão atual não aceitavam a invasão e disseram que jamais se renderiam 
os invasores tinham o apoio de muitas Federações das Estrelas.

Foi à maior mobilização de forças e armas neste quadrante estelar 
depois da Rebelião de Lúcifer ocorrida há 200 mil anos passados. A maioria 
das dimensões além da terceira se uniram, algumas poucas não.
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O Temor era caso a Esquadra dos Arcanjos entrasse no con�ito, pois 
essa invasão iria desencadear um con�ito gigantesco e caso a Esquadra dos 
Arcanjos fosse acionada seria muito desastroso, então o Governo Central 
desta Galáxia com aval do Governo Central da via-láctea resolve decretar 
o planeta Terra seu protetorado., fora comunicado ao governo desta 
Constelação, que aceitou.

Ninguém se atreveria lutar contra esse Governo, então houve severa 
negociação e os invasores desistiram.

Perguntei ao Sr. Hare.
E agora qual é a situação real daqueles invasores?
E de fúria total, tudo o que foi combinado naquele acordo diante do 

Governo Central pouco se realizou, eles os invasores alegam que o planeta 
Terra tornou-se mais perigoso que antes agora tem armas hipersônicas, 
plasma, harrp, geofísicas e outras de orientação extraterrestre, eles dizem 
que é inadmissível, se os governos destroem sua própria humanidade o que 
farão com outras caso descubram tudo sobre a antigravidade e como anular 
tempo e espaço?

O que sabem sobre antigravidade e portais não é o su�ciente para 
deter uma invasão das estrelas.

A situação é séria e o Governo Central dessa Galáxia poderá intervir 
aqui ou um gigantesco con�ito pode explodir, os governos físicos da Terra 
têm pouco tempo para controlar tudo e estabelecer um governo sério sem 
con�itos armados.

Nada mais adianta bases para proteger Extraterrestres de moral 
duvidosa em todo o planeta. Todos os governos grandes receberam grandes 
conselhos de mais de 100 raças de ETS sobre energias de muitas formas, 
educação, informática, transporte e muitas outras, mas somente mostram 
interesse pelas armas e sobre os portais interdimensionais, receberam 
alguns conhecimentos que podem ser anulados. Existe algo estranho no 
continente Antártico, este algo pode acabar com todo esse planeta, que as 
grandes potências tomem juízo.

– Ele disse que torce muito para que isso não aconteça.
Não quis informar nada mais, recomenda a leitura dessa obra por 

todos.
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Essa invasão está mais detalhada no livro – A Menina das Estrelas 
no Jardim Divino -, capítulo – Galáxia em Chamas -. E na obra – O 
Cristo Redentor Jesus.

Entidade Espiritual
Ir. Hare.
Francisco Ederaldo Kornalewski
Médium Espírita
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– Re�exão

É preciso investimentos pesados na Educação até a perfeição de todos.
Os livros psicografados – A Menina das Estrelas – O Cristo 

Planetário Universal – o Cristo Redentor Jesus – A Destruição de um 
Outro Universo e No Outro lado da Vida, trazem informações que o 
respeito à Mãe Natureza é devido por todos os habitantes.

Somos todos �lhos do mesmo Pai, do mesmo Deus de Luz que é 
o criador de todos os Universos. Estamos aqui para aprender para mais 
um avanço. Estamos de estágio por esta Terra, é apenas uma etapa do 
aprendizado, pois já passamos por outras bem maiores que esta, para que 
possamos habitar outras Terras ou outros planetas é necessário aprender 
tudo aqui nesta sem violar as Leis Divinas e Físicas, pois Cristo Jesus disse 
que na casa de meu pai há muitas moradas. É eu posso garantir a quem 
interessar possa que são aos Sextilhões no mínimo.

Já foram descobertos planetas dez mil vezes maior que a Terra daqui 
que não passa de um grão de areia frente a outros gigantes, somente em 
nossa Galáxia segundo amigos Espirituais existem mais de cem bilhões de 
planetas pequenos, médios, gigantes e hipergigantes.

Em um único planeta gigante cabe toda essa constelação.
Que a consciência se ilumine via aprendizado e desperte para a Luz 

Superior.
Somos todos irmãos, não importa a religião que professamos, somos 

�lhos de Deus de Luz de todos os Universos, é a nossa origem divina que 
jamais poderemos negar, respeitando às opiniões em contrário.

A última notícia que tive por intermédio de um Comandante 
Interestelar do Alto-comando Planetário, que ajudou a Cristo Jesus a 
construir este planeta e outros, sob ordens, de Deus de Luz, pois bem 
segundo este Comandante Cristo Jesus estaria muito triste com a grande 
massa de jovens que retornam ao plano espiritual antes da data prevista, na 
maioria vítimas da violência de todos os tipos.

Pois o recomeço para eles será muito difícil neste planeta ou para onde 
forem degredados ou deportados. Também muitos irmãos idosos voltam 
antes da data vítimas de álcool e outros, mas por outro lado estaria feliz 
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pelos jovens e outros que aproveitam o máximo de aprendizados e boas 
virtudes em todas as encarnações.

Aliás, segundo este amigo do Alto-comando, nos últimos duzentos mil 
anos nunca foi tão fácil para quem quer aprender vários, pois a tecnologia 
via ciências é um poderoso auxiliar.

Paz e Luz.
Secretário das Relações Externas da Cidade – do Conselho Planetário –.

Francisco Ederaldo Kornalewski – Médium Espírita.
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– Alguns Tópicos
– Armas.

O Comando Supremo do Planeta, direto da sede do Governo 
Espiritual, através de seu Comandante Supremo, convoca a todos os 
Diplomatas Físicos do planeta e Governos, e especialmente os cientistas, 
para que parem de produzir e pesquisar mais Armas e outras energias 
perigosas, antes que seja tarde demais, ainda há tempo para reverter o que 
foi feito de errado, e aplicar os conhecimentos da ciência e da razão a 
serviço da Luz.

– Universo.
É difícil manter a Ordem no Universo e agradar a todos, infelizmente 

a tão condenável força das Armas, em muitas vezes, evitou o caos no 
Universo onde alcança nossa força mental e conhecimentos astrofísicos, 
em outros con�ns sabe lá o que acontece General Antônio.

– Galáxia.
É pura ingenuidade pensar e admitir que no Universo tudo é Paz., 

não é verdade, cada Galáxia está recheada de problemas, com exceção de 
planetas que atingiram a Luz Superior com suas humanidades e mudaram 
em de�nitivo de vibração, e passaram a trabalhar mais perto de Deus, e dos 
Cristos em favor de seus irmãos retardatários.

Mas nesta Constelação, a que pertencemos, existem con�itos entre 
planetas muito violentos, muitos Meteoros e Asteroides são o resultado 
destes con�itos, em nossa Galáxia existem inúmeros con�itos. Existem 
muitos ÓVNIS e VIMANAS que são originários destes con�itos, estão em 
fuga à procura de planetas condizentes para morar.
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– Entidades Espirituais –

General Antônio de Sampaio – Comandante da Terceira Base 
Militar Espiritual da Cidade Espiritual Fraternidade pela Paz. Esta cidade é 
a antepenúltima do Governo Espiritual Terrestre. Esta Entidade Espiritual 
foi um dos O�ciais do Exército Brasileiro conhecido como o – Bravo dos 
Bravos. Recusou-se a usar pseudônimo dizendo que nada tem a esconder 
de ninguém. Sua origem ninguém sabe ao certo, é segredo, no momento 
continua sendo como o Planeta Terra.

Secretário das Relações Externas – Esta Entidade Espiritual é 
responsável pela Diplomacia Interestelar em parte na Cidade Espiritual 
do – Conselho Planetário– penúltima cidade Espiritual antes do Governo 
Espiritual Terrestre. Irmã Marta, muito querida, também deixou sua 
mensagem sobre – Deus –.

Senhor Ministro e Comandante Interestelar – Esta entidade é 
responsável pelo – Alto-comando Planetário – sediado na Cidade Espiritual 
do Espírito Santo, última cidade antes do Governo Espiritual Terrestre. 
Foi cedido pelo Governo Central desta Via-Láctea a pedido do Governo 
Central desta Galáxia, para assessorar os Cristos desde tempos remotos. 
Sua origem seria de um – Outro Universo -, mas ao certo é segredo.

Sagradas Ordens da Vida Universal – É o Governo Central desta 
Via – láctea, que tem como auxiliares o Governo Central desta Galáxia, e 
o governo central desta Constelação e também o Governo Interplanetário, 
é uma Instância Superior em Administração e aplicação da Justiça 
Divina, quando autorizado, é a Instância que intervém nos planetas em 
caso de perigo de destruição planetária com seu poder militar, segundo 
Comandantes Interestelares subordinados a ele, não existe nada conhecido 
que derrote este Governo.

Ir. Hare. Participou das obras – O Cristo Planetário Universal, Saga 
de um Extraterrestre, No Outro lado da Vida.

Dr. Kellermann – participou das obras o Cristo Multivibracional e a 
Saga de um Extraterrestre. O Cristo Jesus Construtor de Planetas.

OBS: As entidades Ir. Hare e Dr. Kellermann, con�rmaram e 
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rati�caram todo o conteúdo dessa obra e atualizaram conforme ordens 
superiores do Governo Espiritual Terrestre.

Porto Alegre, 24.12.1999

Prólogo
Nos tempos da guerra fria, o Mundo Espiritual Superior da Vida, e 

as Sagradas Ordens da Vida Universal, ambas, temeram a destruição do 
Planeta Terra. Este temor vinha desde 1945 quando por pouco não houve 
uma Intervenção Interestelar.

Na corrida Nuclear eram investidos bilhões de dólares diariamente 
na pesquisa de armas nucleares, químicas e biológicas, mas o que mais era 
temido pelas ambas as Instâncias Superiores Espirituais era a Intervenção 
Interestelar, não somente de uma Federação Interestelar, mas de várias 
que localizaram este planeta pelos testes nucleares executados e pelas 
informações de agentes interestelares que monitoravam tudo no planeta 
Terra.

Em cada laboratório sempre esteve e está alguém invisível e 
indetectável a monitorar tudo, as Federações Interestelares sabiam 
tudo pela interceptação de todas as comunicações e das intenções de 
cada cientista ligado à pesquisa de armas.

Observaram todos os con�itos armados e a Destruição da Natureza 
com muita cautela, suas astronaves dotadas de invisibilidade e não 
detectadas pelos radares terrestres e pelos satélites atuais, analisaram e 
continuam analisando tudo no planeta Terra.

Muitas destas Federações sabem das intenções terrestres, e não 
hesitariam em nós atacar, seja para destruir, ou pulverizar tudo ou 
simplesmente não �caria nem poeira cósmica tudo desapareceria, houve 
algumas tentativas de invasão com variados propósitos, somente não 
aconteceu pelo fato de Comandantes Interestelares com ordens Superiores 
e com poder de fogo inimaginável para a mente Humana �zeram com os 
Comandantes Contrários retrocedessem.

Há quarenta e dois anos aproximadamente, nos anos 80, as Instâncias 
Superiores, temeram a Terceira Guerra Mundial, e um con�ito Nuclear, 
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que levaria a um descontrole nuclear sem retorno, bastaria à insensatez de 
alguns governantes físicos e estaria armado este grande con�ito e fatalmente 
haveria uma Intervenção Interestelar.

As Federações Interestelares de toda essa galáxia e algumas da via 
– láctea, temem algo das Armas Nucleares, alegam que já passaram por 
algo parecido e, por precaução teriam atacado o Planeta Terra desa�ando 
os Comandantes Interestelares, teria acontecido um gigantesco con�ito 
Interestelar é parte deste Universo Local pegaria fogo, ao menos que 
o Comando-geral da Esquadra dos Arcanjos deste Universo Local 
impedisse, mas pode acontecer não por causa exclusiva do Planeta 
Terra, mas de muitos planetas que atingiram o mesmo grau de evolução 
que a Terra.

Nos dias tensos entre 1990 e 1991, todas as instâncias espirituais de 
todas as dimensões físicas que são muitas, ligadas ao Planeta Terra temeram 
este con�ito, e a possível Intervenção Interestelar, a diplomacia interestelar 
teve grande trabalho e negociações para evitar esta intervenção em caso 
de con�ito, os dirigentes e governantes Espirituais de todas as cidades no 
mundo espiritual pediam as preces pela Paz para formar certas Energias 
de Bloqueio para evitar o con�ito, então em 1991 o Sr. Gen. Antônio de 
Sampaio que é contra os con�itos armados solicitou através de Mensagens 
Espirituais muitas preces de energia para ajudar a formar estas Energias de 
Bloqueio.

Disse-me, que tinha um trabalho muito grande a ser realizado, 
é solicitava à minha ajuda mediúnica para tal trabalho, a�rmava ser 
ordenado para ele por Instâncias Espirituais Superiores, para conscientizar 
os governantes físicos na Terra sobre o perigo das Armas Nucleares �carem 
fora de controle e a possível proliferação.

Solicitava a ajuda mediúnica em nome do Altíssimo, não sendo eu 
obrigado a aceitar, mas devido à urgência esperava contar com a minha 
colaboração, não falava sobre a Intervenção Interestelar. Voltou a solicitar 
preces pela Paz e sempre assinava como Gen. Sampaio.

Nunca soube quem era este General, apenas sabia que era um General 
dos tempos Imperiais do Brasil, pelas informações em 1993 descobri tratar-
se do Senhor Gen. Antônio de Sampaio morto na Guerra do Paraguai, 






