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O tamanho
do cosmo
De acordo com a sua idade avaliada, que é de 13,5 

bilhões de anos, há também estimativas sobre o seu tamanho 
atual, que é de 156 bilhões de anos-luz. É preciso ressaltar 
que a velocidade de expansão do universo é muito superior à 
velocidade da luz.
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E se parássemos para
olhar estrelas?

Será que estaríamos
emperrados no tempo, olhando para
um passado que não existe ou talvez
um presente que se foi ? Quiçá um
futuro que ainda chegará ou já tenha
se tornado passado ?

O que importa é que
ao olharmos estrelas vislumbramos as
luzes da criação, do caos em que
participamos organizadamente em
comunhão. É livre tal observar, é
quântico e dinâmico vermos os seus
brilhares, é música muda para nossos
ouvidos surdos, é paz que achata
nosso respirar oxigenando o nosso
pensar, é brilho em nossa luz opaca
que tenta também brilhar.

E lá se vão iluminadas
na expansão universal e se contraem
em si mesmas adentrando aos bu-
racos negros que engolem o suspiro
de suas existências para renascerem
além em novas dimensões a bri-
lharem. São a poeira cósmica que
arrastam os desertos de vidas que se
foram e a própria vida que se forma.
Eis sim a questão: ser estrela ou não
ser estrela, brilhar ou não brilhar.

E se vão em devaneios
olvidando o olhar do poeta que se
julga uma delas, se escondem na
calada da madrugada para maquiadas
de brilho divino reacenderem na noite
boêmia em paixão com seus amantes
que as circundam gravitando poemas
de amor.

E em ironia se aquie-
tam paradas piscando para nossa
inocência que as imaginam tão perto.

Há se parássemos de
verdade para olhar estrelas ver-
dadeiras, seríamos sim verbetes de
rima galáctica em declamatória poé-
tica ao amor eterno, seríamos sim
apenas humanos à imagem e a se-
melhança do poeta maior que nos fez
versos de seu amor Onipotente com-
placentes a observar iluminados pelo
simples, singelo e infinito estrelar.

Pare! Olhe sim, estrelas!

Adriano Luís Turelli Spezia

E d i t o r i a l

“
Somos sim 
interdependentes,  
seres eternos, 
viajantes no 
tempo cósmico, 
as Mônadas 
viajoras
na busca da 
evolução

”

Parando para olhar estrelas
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Retalhos
Na minha adolescência, gos-

tava muito de construir caleidoscópios. Juntava
retalhos de espelhos que encontrava na sucata
de uma vidraçaria que ficava perto da minha
casa em Lajeado, formava um triângulo e
colocava dentro pedacinhos de flores que
encontrava no jardim.

Me fascinava observar que
aqueles pedacinhos de flores se transformavam
em lindas formas de mil cores, como pequenos
cristais, formando lindas mandalas que ir-
radiavam luz. Aqueles pedacinhos de flores,
sem beleza, sem sentido sozinhos, dentro do
caleidoscópio, se transformava, em algo má-
gico. Eram agora a essência de muitas flores!

Fiquei pensando... E se colocás-
semos também retalhos das nossas vidas,
fragmentos da nossa alma, alegrias, dores,
tristezas, sonhos, amores, encontros e
desencontros, dentro de um caleidoscópio,
como veríamos tudo isto - que quase sempre
não entendemos o sentido- se transformando
em muitas formas, cores e luzes? Será que
compreenderíamos que estes retalhos fazem
parte de um plano maior, que nada é por
acaso, que tudo está perfeito no Universo, na
nossa predestinação? Que somos essência da
divindade, do Criador de tudo o que é? E o
caleidoscópio da vida seríamos nós, no Uni-
verso infinito onde todos somos Um?

O espírito sonha e o corpo
realiza. Um pensar filosófico sobre Alquimia,
que vê tudo em um processo de permanente
transmutação. E assim poderemos seguir a
nossa caminhada transformando pedacinhos
da vida em formas coloridas e brilhantes que
estruturadas formam nossa essência com Tudo
o que É!

Ana Maria Lopes Rodrigues

Estou como Anamaria Lopes Ro-
drigues, nessa passagem pelo nosso
lindo planeta, nascida em Soledade
/ RS. Sou uma buscadora da es-
sência que habita esse corpo que
tenho para chegar até o jardim da
minha alma. Fiz uma trajetória aca-
dêmica como mestre em educação e
docente na área de história na
UFSM por 25 anos. Também percor-
ri um caminho holístico que já per-
dura por 27 anos e que incluem
Reiki, Cromoterapia, Florais, Regres-
são Terapêutica, Feng Shui Lógico,
entre outros. Mas foi na Alquimia
(Escola Joel Aleixo), que encontrei
meu propósito de vida. Percebi que
através desse trabalho como alqui-
mista terapeuta, posso realizar a
mêsma alquimia do caleidoscópio,
reunindo “fragmentos” pessoais pa-
ra revelar o desenho de uma man-
dala pessoal, ajudando a enxergar o
caminho do propósito de vida do
espírito na materialidade.

Vamos
publicar
teu livro?
A Editora Gaya

espera teus
Originais

para análise.

Rozelia Sheifler Rasia
Armênio Oyarzabal
Editores



Os fatos atuais nos remetem a busca de
respostas mais convictas em relação a casuística ufológica e
as manifestações espirituais. Todavia, devemos levar em
conta que atravessamos um período de mudanças e trans-
formações humanas onde os conceitos psicológicos e sociais
se prendem a uma certa endemia fanática alicerçada em
dogmas extremamente materialistas sobrepostos a verda-
deira essência que buscamos. Embora tais fatos estejam a
roldão pelo planeta, é valido salientar que a sobreposição
do correto e do bem ainda é, sem dúvidas, a busca e o
interesse da grande maioria da população.

Correntes políticas, redes sociais, tecnolo-
gia, manifestações populares, domínio de mídias, imprensa,
família, religiões e a ciência se articulam em preparo para
essa busca por se dizer de poder e conhecimento. Mas há
de se reavaliar tais conceitos, pois na era da informação que
se multiplica em velocidade quântica, é preciso ter o discer-
nimento à luz do crivo da razão. Allan Kardec ao codificar a
Doutrina Espírita, se fez farol em noite de breu e iluminou o
caminho da busca de uma nova ciência sob o crivo da razão.

As manifestações mediúnicas, associadas
as pesquisas científicas dos grandes laboratórios, conse-
guem vislumbrar novos horizontes em relação a busca cos-
mológica do homem. As provas científicas vão surgindo
sistematicamente e métodos diversos, como a hipnose por
exemplo, conseguem desvendar a mística da reencarnação
e uma compreensão melhor de nossa situação perante o
Cosmos; há sim um vislumbre de uma nova era de enten-
dimento e de descoberta do novo, a pluralidade dos mun-
dos habitados em suas etéreas profundezas cósmicas é
plausível de discussão e de observação.

Novas tecnologias espaciais buscam des-
vendar as profundezas infinitas e o salto quântico da Era do
Espírito mais próxima nos revela conhecimentos irrefutáveis
de que não estamos sós no Universo. Uma nova convicção
nos assegura que quanto mais desvendarmos e entender-
mos o paradigma da vida após a morte, maior aproximação
teremos com a espiritualidade superior e seus ensinamen-
tos inspirados para a nossa evolução, bem como a convi-
vência com seres de outras esferas.

Artigos

A intrínseca relação entre o

fenômeno UFO e a espiritualidade
Adriano Luís Turelli Spezia

Portanto, podemos nos questionar: as ma-
nifestações Ufológicas são de natureza advindas de dimen-
sões superiores, de mundos paralelos materiais ou imate-
riais , são “eles” o “nós” de amanhã, a quintessência da ma-
téria, o espaço tempo e a infinitude cósmica permitirão em
breve o contato e a convivência com uma nova humanidade
em intercâmbio com o amor universal em sua essência
pura?

Há muito que se estudar e desvendar, e a
melhor forma é a experiência, o comprometimento, a resi-
liência para atingirmos a mudança íntima de cada um de
nós, cuja centelha divina brilhará na vida futura que nos
espera. Portanto sejamos buscadores comprometidos com a
razão e o discernimento necessários para o aprendizado que
nos incita e nos revela a verdadeira essência que devemos
nos tornar.

Ilustração:
Fotomontagem

Do autor. 
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Causos, a casuística ufológica no Vale do Taquari
Ufo de Lajeado – O caso Jacir Martini

Por volta da 1h da madrugada do dia 14 de abril
de 2019, o empresário lajeadense Jacir Martini avistou
da sacada de seu apartamento onde residia um objeto
parado no céu.

Por oportuno, filmou e fotografou o mesmo,
cujas imagens foram avaliadas por ufólogos do Rio
Grande do Sul e de de outros estados brasileiros.

O mesmo acredita que realmente seja um
fenômeno extraterrestre ocorrido sobre um dos
bairros da cidade de Lajeado. “Podem dizer o que
pensarem. Sei o que avistei. Se tratava de uma nave “.

O assunto foi tema em matéria publicada no
jornal “ A Hora”. Jacir afirma que mesmo não
podendo afirmar de forma científica o fato, tem
certeza de que não se trata de sua imaginação, já que
detém as imagens as quais inclusive foram enviadas
para um dos maiores ufologistas do Brasil e do
mundo. Ele sempre acreditou que seria muita
prepotência imaginar que estamos sozinhos no
universo e que sempre foi atento para o assunto, mas
mesmo assim foi pego de surpresa pelo fato.

Jacir acompanha desde a adolescência o assunto
que o fascina. Sua afirmação é de que presenciou o
fenômeno por mais duas vezes e que é parecido com
o registro que ocorreu no Kansas, Estados Unidos. Em
uma declaração mais apurada e detalhada, o
empresário relata que ao se deparar com o fenômeno
ficou sem reação e diante do fato estranho resolveu
usar seu celular para fazer o registro fotográfico e as
filmagens. De acordo com suas declarações, observou
que aparentava ser uma estrutura triangular a uma
distância de aproximadamente 4 quilômetros ou algo
assim em relação a sua posição na sacada de sua
residência, no bairro Florestal, provavelmente sobre o
bairro Montanha... Parecia flutuar parado e foi se
afastando aos poucos, desaparecendo após uns 5
minutos. O objeto era diferente de qualquer outra
aeronave conhecida, possuía um clarão muito forte
lembrando o pôr do sol.

Relato semelhante só ocorreu em 2005. Na
época, uma estudante afirmou ter avistado um objeto
cilíndrico de cor dourada, fato noticiado pelo jornal O
Informativo em 14 de dezembro de 2005. O fato ficou
em evidência e fica agora registrado com
exclusividade na edição número 01 da Revista Cosmoé
com a autorização do empresário que vivenciou o fato
e continua a afirmar de sua veracidade e possíveis
estudos para uma melhor conclusão do ocorrido.

Empresário Jacir Martini.

Primeira imagem.

Segunda imagem.

Terceira imagem.

O analista de imagens e 
pesquisador em ufologia 
Walter Martins afirma 
que analisou duas 
imagens que melhor 
apresentaram  
referências para definir 
o objeto, que tinha um 
vidro aparentemente na 
parte superior, dois 
faróis frontais e dois 
suportes para pouso ou 
turbinas propulsoras.
E faz dois destaques:
a) Muitos objetos 

quando em voo num 
“ar” mais frio, 
emitem dissipação 
de calor e, numa 
determinada 
distância do 
observador, junta-se 
com a cor do casco, 
formando uma 
distorção visual nos 
frames de captura 
de imagem. 

b) Em tecnologias mais 
avançadas, muitos 
objetos emitem 
campo plasmático 
eletromagnético, 
impedindo sua 
visualização. 



Geral

Nota do editor:
Sobre a matéria destacada

na página anterior (Ufo de La-
jeado – Caso Jacir Martini),
existe uma coincidência inte-
ressante nas imagens captadas
pelo contatado, principalmente
as cores e até o formato com as
imagens do também contatado
médium e escritor Pedro de
Campos, que dedica uma par-
cela relevante de suas pesquisas
e investigações no meio ufoló-
gico como consta em matéria
exclusiva na revista Espiritismo
e Ciência, ano 5 – nº 55.

Floresta cósmica

Silvio Parise

Estava acampando com uns amigos num lugar verdadeiramente parasidíaco por
realmente se encontrar ao lado de uma grande montanha, tendo como base um
pequeno vale juntamente com dois lagos fantásticos onde durante o dia nadamos
apreciando toda a beldade.

Quando a noite chegou ao pé da fogueira reunidos estávamos, comendo,
conversando e observando o céu totalmente estrelado quando, de repente, vimos
várias luzes que, rapidamente de nós se aproximaram, e foi exatamente naquele
momento, que parecia ser sagrado, boquiabertos vimos
De estranhos discos descerem seres extraterrestres que, telepa-ticamente conosco
conversaram e claramente disseram que, tudo que literalmente nos cercava e que tanto
admirávamos eles tinham verdadeiramente criado e, que o cosmo é uma floresta
repleta de seres, de fato.

Partiram silenciosamente, da mesma maneira como chegaram, deixando-nos
perplexos com esse encontro, que aqui atesto, ter sido verídico, é claro, por isso nunca
naturalmente esqueci esse fato.



Geral

Nós, Deus e o universo
Com bela profusão 
galáctica e refinada
infinita imaginação
faz de nós quase nada

Mas na mesma imersão
Com amor e energia
Transcender de dimensão
Surge a Divina maestria

Um meticuloso detalhe
Em cada poeira cósmica
Não há poeta que cale
Nessa engenhosa dinâmica

Um raio solar já basta
Para dar vida e alquimia
na magia protoplasmática

Tudo emerge e tudo retorna
Numa realidade unificada
Uma alquimia síncrona
Da consciência cosmificada

O tempo e a eternidade
O corpo como transporte
A alma e a imortalidade
Sair daqui com alguma sorte

Todo nosso divino potencial
Explicado na física quântica
Numa frequência vibracional
Ou na jungiana semântica

Unus MundusDecimar Biagini

Um novo telescópio*
Apresenta nova escala
de grandeza inimaginável
Mas Deus ainda se cala

Nos vemos numa estrela
medíocre, perdida ramificação distante 
de uma galáxia espiralada
um sopro insignificante
ordem planetária minorada

Ciência humana, quem diria
Continua sôfrega, asmática
Vivendo sem Deus, tão fria
Ele ri, da pedante lástima
Pois O procuraram lá fora
Sem O sentir na própria lágrima  
24 de julho de 2022

*James Webb, o maior telescópio do mundo, tem a homérica missão de mostrar as primeiras estrelas a iluminar o universo.



A NASA busca responder à pergunta: A vida
já existiu em outro lugar que não na Terra? Tenho a
concepção que sim, com toda certeza, sempre fui e
continuarei sendo um apaixonado pela Cosmologia.

Somos perseverantes sim como leva nome
o rover enviado à Marte cujo percurso levou sete meses de
viagem espacial a um custo aproximado de 2,5 bilhões de
dólares. Mas ao encontro a pergunta indagada, poderíamos
ou deveríamos formular uma contra pergunta: E a vida aqui
na Terra, continuará a existir?

Também tenho a concepção que sim, mas
os bilhões gastos em produção bélica não seriam melhor
destinados a mantê-la ou até mesmo a procurar vida em
nossos coirmãos do sistema solar.

Rever a vida de nossos coirmãos terrá-
queos assolados pela fome causada pelas guerras, pelo
desequilíbrio de renda per-capita, pelo abandono, pelas
doenças, pela ignorância do poder e pela falta de caridade
poderia ser algo fantástico e de relevância, tal qual a
descoberta de vida em Marte.

Bem, uma certeza tenho: há vida sim em
nossa amada Gaya, preservar é preciso, amá-la incon-
dicionalmente é obrigação, que possamos perseverar no
cuidado de nossa casa tão linda.

Chico Mendes sonhou, realizou, lutou,
plantou uma semente cujas raízes se entrelaçam em nossos
corações projetando um caule de sustentabilidade, galhos
de conscientização, folhas de amor, flores que perfumam
nossas mentes e frutos que sustentam os anseios dos que
defendem a vida de nossa Esfera Amada. Sigamos seu
exemplo, vamos preservar nossa esfera amada. Escrevas um
livro, tenhas um filho e plante uma árvore (ou melhor:
muitas árvores). Preservar é amar!

Artigos

Perseverança
Adriano Luís Turelli Spezia

Ilustrações capturadas na internet.



Os enamorados gostam de observar e descobrir estrelas
cadentes, as quais os cientistas chamam de meteoros. Distantes, a cortar o céu com
sua luminosidade, as estrelas cadentes pareciam inacessíveis. Sendo disponíveis
apenas ao se transformarem em meteoritos e raramente caírem no solo, ou nos
oceanos. Ao serem recolhidos como rochas, transformavam-se em pesos para papel,
peças de museu e, recentemente em objetos de estudos científicos.

Por milênios, a origem e a natureza das estrelas cadentes era
desconhecida, pareciam presentes de Deus a iluminar a noite. Hoje, sabemos que os
corpos luminosos, especialmente vindos do Cinturão de Asteroides que circulam em
torno do sol entre as órbitas de Marte e Júpiter, são fragmentos de asteroides que ao
entrarem na atmosfera da terra, tornam-se incandescentes e encantadores.

A viagem à lua, instigante tema de Júlio Verne (1865),
conquistou-me na infância, à primeira leitura e, logo busquei outras obras de ficção
científica para experimentar a mesma estranheza diante do Cosmo que se abria a cada
aventura dos personagens.

O cineasta francês Georges Méliès foi um dos pioneiros no uso
da ficção científica na narrativa cinematográfica. Dentre seus mais de 500 filmes, o
clássico A Viagem à Lua (1902), inspirado na obra de Verne é um dos mais famosos.
Verne instigou a curiosidade e influenciou pesquisas e descobertas, que tornaram
realidade as viagens de soviéticos e americanos ao satélite da terra no século 20.

Após as primeiras viagens à lua, os cientistas e governos das
maiores potências mundiais passaram a dedicar mais tempo e fortunas em novas
tecnologia de observação, comunicação e viagens espaciais, as quais eram promovidas
e realizadas apenas por agências governamentais como a Roscosmos (Rússia), a Nasa
(Estados Unidos) e a Agência Espacial Europeia (ESA).

Em 20 de julho de 1969, a bordo da Apolo 11, chegaram à lua
Michael Collins, Edwin Aldrin e Neil Armstrong, o primeiro ser humano a pisar no
nosso satélite, enquanto as imagens chegavam ao vivo para surpresa e incredulidade
de todos.

Apesar da ampla divulgação e registros científicos, os
descrentes duvidam que eles foram à lua, alguns até afirmam que a NASA divulgou
imagens reais do lançamento no Cabo Canaveral e outras gravadas nos estúdios de
cinema simulando as condições lunares e Armstrong pisando o solo cenográfico.

A partir dos anos 2000, investidores bilionários inauguraram o
mercado espacial com tecnologias para o turismo, através de empresas como Virgin
Galactic, Blue Origin e SpaceX. Apesar de milhares de pessoas se inscreverem, estas
empresas levaram apenas 18 pessoas ao espaço em 2021.

O turismo espacial oferece a oportunidade aos cidadãos mais
ricos e aventureiros de admirarem os deslumbrantes cenários da Terra vista do
espaço, a conhecerem a Estação Espacial e, logo, pretendem vender pacotes de
viagem à lua. Então, outros cidadãos poderão repetir o gesto e as palavras de
Armstrong.

Além de muito dinheiro, é preciso coragem para a pessoa
entrar em uma cápsula acoplada a um foguete, com tecnologias novas e ser lançada
ao, ainda quase desconhecido, espaço.

Mas estas viagens realizadas podem ser consideradas ao
espaço sideral? A Nasa define uma fronteira de 80 Km acima da superfície da terra,
como consta em um artigo de Jonathan McDowell (2018), astrofísico e rastreador de
satélites. Porém, há outro marco divisório, acordado em convenção internacional, que
é aceito pela Federação Aeronáutica Internacional (FAI), denominado Linha de
Kármán, a 100 km de altitude, que foi demarcado pelo físico húngaro-americano
Theodore von Kármán.

Portanto, as viagens de turismo espacial tripuladas, realizadas
até agora não ultrapassaram a atmosfera da terra, assim ainda não atingiram as
fronteiras demarcatórias, mas a visão da Terra em toda a sua beleza e majestade,
podem compensar a aventura.

Acredito, brevemente, que as viagens de exploração ao
espaço com vistas à mineração de asteroides no sistema solar marcarão uma nova era
de investimentos e lucros bilionários aos empresários e mineradores aeroespaciais.

A ficção abriu novos cenários em 1968, com a publicação de
Arthur C. Clarke 2001: Uma Odisseia no Espaço e o roteiro do filme com o mesmo
título por Stanley Kubrick, onde eles abordam temas como exploração espacial,
inteligência artificial, ameaça nuclear, tecnologias e evolução humana.

Naquela época, os Estados Unidos e a Rússia comandavam as
pesquisas e a exploração do espaço e não por coincidência, no ano seguinte a Nasa

enviou uma nave tripulada para a lua.

Artigos

Ficção e realidade:

mineração de asteróides
Rozelia Scheifler Rasia

Alien, o Oitavo Passageiro (1986), filme dirigido por Ridley
Scott, roteiro de Dan O’Bannon, baseado em uma história escrita por ele e Ronald
Shusett, apresenta uma trama de exploração e mineração no espaço, quando uma
nave com refinaria e rebocadora com 20 milhões de toneladas de minério, ao retornar
à Terra carregando sete tripulantes em criossono, foi atacada por um ser alienígena
que matou a tripulação.

No futuro próximo, as potências que dominavam as
tecnologias espaciais, na época destas produções cinematográficas e outros países
emergentes, entre os quais, atualmente, desponta a China, disputarão as riquezas do
espaço.

O alvo será o Cinturão de Asteroides, especialmente aos
corpos que circulam em torno do sol entre as órbitas de Marte e Júpiter, ricos em
minério de ferro, ouro, níquel, platina e outros minerais, alguns ainda desconhecidos.

A mineração destes asteroides exigirá bilhões de dólares em
tecnologias de viagens, maquinário de prospecção e mineração no espaço, mas
renderá trilhões, quatrilhões. Acredito que a corrida para a formação de consórcios de
empresas para explorar, industrializar e exportar estes minérios já começou entre
governos e empresas privadas.

Neste cenário imaginário, mas possível, haverá grande
procura por investimentos em pesquisa e formação de novos profissionais em ciências
e áreas do conhecimento que ainda não existem, além de nova tabela periódica para
minérios e gases dos asteroides, de planetas e de outros corpos da via láctea. E talvez,
no futuro distante de outras galáxias.

A ficção e a realidade que se avizinham, exigirão políticas e
legislações espaciais de turismo, de exploração, mineração e comercialização dos
ambientes e dos produtos do espaço.

Mas quem irá elaborar os códigos e os padrões para conceder
licenças para estas novas indústrias no espaço? Quais serão os beneficiados com os
produtos descobertos e minerados? A humanidade iniciará um ciclo de prosperidade
com as riquezas adquiridas? Haverá seres de outros planetas explorando estes
asteroides? Estaremos preparados para enfrentar os extraterrestes e suas
tecnologias? Os humanos terão condições biológicas para estas viagens e para as
tarefas de mineração? Ou elas serão realizadas por transumanos e robôs? A mineração
no espaço acontecerá ainda no século 21?

Diante das dificuldades e custos exorbitantes, talvez, as
riquezas dos oceanos e das profundezas da terra sejam mais compensadoras, para
pesquisa, exploração, mineração e comercialização, como marco de uma nova era de
prosperidade.

E vem à baila outra obra de Verne, Viagem ao centro da terra
(1864) com enredo que mescla ficção e ciência. Apesar da evolução em todos os
campos do conhecimento e da tecnologia, o centro da terra continua praticamente
inexplorado e inacessível, assim guardando riquezas inimagináveis.

Como pessoa otimista desejo que as qualidades humanas
permitam que as riquezas da terra, do mar e do espaço possam ser úteis a todos sem
distinção em qualquer ponto do planeta. Entretanto, o alerta disparado pelos registros
das grandes navegações me diz que poucas pessoas serão beneficiadas, tal qual
acorreu com o ouro, a prata, a madeira e outros produtos que os colonizadores
levaram das Américas para a Europa.

No universo da ficção, a mineração de asteroides, no espaço,
é possível e ingenuamente podemos pensar que, pode se tornar realidade, e seus
produtos poderão gerar riquezas, as quais serão divididas com todas as pessoas. Mas a
ética e as ciências esbarram nas limitações humanas e na ganância dos mais ricos para
explorar os mais pobres.

No cenário da exploração espacial, as desigualdades serão
acentuadas, com a polarização de algumas potências multitrilhonárias com armas
espaciais e nucleares, enquanto a miséria levará os povos, com pouco domínio sobre
ciências e tecnologias, à extinção.

As estrelas cadentes podem inspiram a ficção e a realidade a
ultrapassarem fronteiras e reinventarem o universo como fonte de riquezas
inesgotáveis no cinturão de asteroides?



Geral

Antes da invenção da morte

Anjos, humanos e demônios acasalavam,
seus filhos nasciam sob a lua escura,
levitavam à luz da lua brilhante,
e povoavam a terra.

Desde os tempos primeiros,
o sol era testemunha do duelo entre as duas luas
que disputavam a atenção do planeta terra
e provocavam eclipses espetaculares. 

A lua escura, vencida e rejeitada
saiu em busca de outra órbita. 
O planeta terra tentou buscá-la
e se afastou do sol.

As águas se revoltaram, 
as tsunamis desenharam cordilheiras,
animais gigantescos devoravam-se,
os titãs fugiram do planeta em fúria. 

As chamas do centro da terra se apagaram,
o gelo cobriu o mundo de branco.
Os anjos buscaram a luz
e os demônios foram aprisionados no submundo.

A terra atraída por seu único satélite,
traçou nova elipse em torno do sol.
O fogo acendeu as profundas crateras 
e as geleiras derreteram. 

Rozelia Scheifler Rasia

O último relato de visualização das luzes,
azuis segundo piloto de um voo da Latam, foi na noite de 05
/ novembro / 2022, imediatamente relatado a uma
controladora de voo que estava de serviço naquele
momento. Alguns minutos depois foi um piloto da Azul que
relatou ter visualizado três luzes bem fortes, girando em
espiral. Segundo esse piloto, a visualização aconteceu desde
o Aeroporto de Confins, Belo Horizonte.

A possibilidade de as luzes observadas
serem um OVNI – Objeto Voador Não Identificado não é
descartada pelas autoridades e por especialistas no assunto.

As misteriosas luzes no céu

da capital dos gaúchos
Relatos dão conta de que pilotos de

aviões de passageiros de duas companhias aéreas que
chegavam ao Aeroporto Salgado filho observaram
ditas luzes.

Luzes azuis em espiral 
avistadas em Porto Alegre.


