
ENCONTRO COM O VIAJANTE ESTELAR

FAZENDA RECREIO – VALE DO ARCO-ÍRIS

O foco de luz dentro da floresta na cachoeira emanava forte clarão espargindo luz prateada nas frestas 
das árvores copadas, acima da gruta, emitindo quatro feixes brancos para o céu como holofotes. Sete 
minutos  de  alvorada  no  vale  antes  da  aproximação  do  viajante  estelar.  Acomodados  debaixo  das 
mangueiras, atentos, ouvimos o alerta do visitante:

Viajamos  no  espaço  entre  as  estrelas,  para  transmitir-lhes  informações  para  este  momento  de 
transformação planetária.  A luz  que  viram é  o  nosso aparelho  de  locomoção com a  aproximação 
estudamos a reação dos presentes.

O mais importante não é a luz que vem de fora, mas sim, a que vem de dentro. Por que sofrem homens  
da Terra? A vida é tão simples. Em vão é o sofrimento, tudo é causado pelo distanciamento de si  
mesmo. Viver das aparências é pura ilusão. Por essa razão descubra na intimidade, na forma simples, 
aquilo  que  são  luz  pura.  O nosso  objetivo  maior  é  despertar  a  luz  interior  dos  homens.  Quando 
reconhecerem que vocês são "a grande luz", não precisarei mais me ocultar, apresentando-me como eu 
sou. No tempo do despertar da grande luz e quando viverem com ela, a nossa missão, neste planeta, 
estará terminada. Assim, retornaremos às nossas moradas com o dever cumprido.

Este planeta é belo e decisivo na história dos mundos. Dos orbes habitados do sistema solar e das 
estrelas  distantes,  vieram os  colaboradores  para  a  formação das  florestas,  animais  e  humanos.  Se 
harmonizem com os familiares e com todos, pois, toda a Terra é uma só família. Reajam em defesa da  
natureza, conscientizando-se que tudo está interligado. Na forma metódica da devastação das florestas, 
recursos naturais e poluição, através dos computadores galácticos, concluímos que a Terra poderá se 
congelar ou carbonizar por inteiro no prazo de décadas. A oscilação acelerará doravante entre calor e 
frio, despertando-os a tempo para lutarem em defesa do equilíbrio em seu mundo. Deixem a Terra 
renovada como herança para os seus filhos.

Esta mensagem fluirá com maior intensidade no futuro, convidando-os para uma mudança de vida, e 
assim, sintonizar melhor com a nova energia que irradiará do planeta. Verão que todos são filhos do 
mesmo PAI, criador dos universos infindáveis, e o destino de cada um é o espaço, tornando-se assim 
como nós, jardineiros do universo!

Brasília – DF 19/09/1987



LUAS DA TRANSFORMAÇÃO

Transcrevo partes significativas ao povo Brasileiro das quatro visões envolvendo poderosas luas e suas 
influências em nosso mundo:

Primeiro sonho – Vejo sobre a Ceilândia imensa esfera prateada do tamanho da lua, estática, notando 
outra próxima ao Plano Piloto. Desta, uma estrela azul cintilante projeta-se em ziguezague, e outra, 
pára sobre os três poderes piscando continuamente forte luz vermelha.

Segundo sonho – Fito o horizonte sobre as montanhas de Padre Bernardo ao entardecer, e vejo uma 
gigantesca lua prateada faiscando em sua superfície descargas elétricas como poderosos raios. Atinge o 
cume dos montes e equilibra o seu campo de força e dirige-se vagarosamente para o centro da planície 
entre os montes.

Terceiro sonho – De 09 para 10 de fevereiro de 1993, prossegue a revelação da chegada das imensas 
luas sobre a capital, com desfecho aterrador.

Fito o sol branco rente ao poente com duas luas próximas com tonalidade vermelha, e noto o surgir da  
lua  cheia  da  Terra.  Forma-se  na  linha  do  horizonte  quatro  esferas  luminescentes,  desaparecendo 
simultaneamente  em  poucos  segundos.  Nos  segundos  finais,  no  lago  sul,  ordeno  aos  meus  que 
abandonasse imediatamente seus lares e fossem para as montanhas.

Entre as montanhas na fazenda, na boca da noite perscrutávamos apreensivos ao longe a capital. De 
repente uma das luas fez-se presente, irradiando forte luz sobre o monte com enorme fulgor magnético. 
Sentimos uma poderosa onda telepática irradiar da esfera pedindo que registrássemos na memória o 
que iriam nos mostrar.

Forte  onda  de  magnetismo  e  luz  semimaterializada  desprendeu-se  daquela  esfera  de  luz  branca 
concentrada, desmaterializando-se rapidamente, formando um cenário ao nosso redor. Volta tudo ao 
normal  com  a  mesma  semi-escuridão  de  antes.  Naquele  instante  percebi  que  receberíamos  uma 
revelação de um acontecimento final de libertação para todos na Terra.

No silêncio do campo, em átimo, a expectativa. Tudo estava parado, quieto demais. De repente, grosso 
volume de nuvem atômica, eleva-se sobre a capital, acompanhada de faiscantes chamas, vermelhas e 
claras, a refletirem em meio à disforme massa gasosa. Grande e ardente cogumelo cinza elevava-se 
acompanhado da imensa fornalha aterrorizante a mesclar-se com as nuvens em estonteante força e 
rapidez. No prazo de um suspiro de susto e temor, atrás da montanha, potente clarão termonuclear 
assolava toda a fazenda, envolvendo o pequeno monte, à frente, derretendo-o com a fissão. Vimos 
então, todo o Distrito Federal em chamas, chegando-nos potente vento, com tremendo impacto e calor, 
inflamando em chamas rápidas, derrubando e calcinando árvores ao redor, deixando rastro de fogo 
vermelho aonde nossa assustada  vista  alcançava.  Em poucos segundos,  chega-nos o ensurdecedor 
trovão atômico, o estalar das chamas em toda a negra planície, o retumbante vendaval quente e mortal, 
a transpassar-nos. Mesmo sendo um acontecimento na forma holográfica, tamanha era a precisão e 
efeito  que sentimos o calor  e a emoção de uma explosão atômica.  Estarrecidos com aquela visão 
apocalíptica, chegamos mesmo a segurar com força a grama, com receio de sermos carregados pelo 
intenso vendaval de fogo.

Tudo volta ao normal, vendo-se o ressurgir da lua sobre o monte. Plasma imensa tela sobre o campo e 
projeta filme, o qual mostra cada pessoa enterrando seu cachorro negro, morto pela poderosa energia 
que está por vir.

As luas dirigem-se para a grande planície entre os montes de Padre Bernardo, estacionando-se sobre as 
brancas nuvens em obediência ao comando da "Mulher revestida do Sol com a lua aos seus pés!" 
(Apocalipse 12)



LUAS DE CAMPINORTE

Sobre a invasão das águas do mar, impulsionadas pelas luas gigantes, transcrevo o último sonho com a 
presença das luas, dia 03 de dezembro de 2000.

Em Campinorte Goiás, de frente a casa de Viano e Joaninha, conversávamos sobre a festa do dia. A 
tarde estava bem clara, o sol refletia os raios no paredão de nuvens tornando-as brancas como algodão.  
Naquele momento a lua cheia da Terra surgia bela no leste chamando minha atenção. Enquanto eu 
admirava o fulgor da lua e o sol no poente, Michelle alardeia: "Vejam! Outra lua está surgindo atrás 
das  nuvens!"  Todos  da  família  correm  para  a  rua  e  começam  a  falar  do  fenômeno.  Enquanto 
apontavam em direção às luas com admiração, Roberto descobre a terceira acima das nuvens. Com o 
alvoroço envolvendo a todos, não perceberam mais oito luas transparentes bem acima das visíveis, sem 
tomar parte na manifestação física, ficando como escudo no plano invisível.

Com as luas posicionadas e a cidade inteira em expectativa, passaram-se duas horas de emoção. De 
repente, eis que soa um trovão longínquo do lado leste. Ao cair da noite todos perceberam a chegada 
ao longe das águas salgadas nas partes profundas do vale entre as montanhas. Como a pororoca do rio 
Amazonas, as águas do mar tocaram os pés de quem mora nas regiões mais baixas na região de Goiás.

Foram noites e mais noites de correria e ajuda mútua. Os dias que se seguiam não eram dias, mas, sim, 
períodos escuros mesclando com noites intermináveis, devido às chuvas torrenciais que abatiam sobre 
a cidade e o mundo. Ficamos completamente isolados de qualquer povoado vizinho, devido às erosões 
a cada metro do asfalto e o alagamento dos baixios. Ginásios e salões públicos foram usados como 
áreas de reuniões, distribuição de alimentos a agasalhos à comunidade.

Passaram-se semanas, meses sem nenhum contato por rádio, telefone e televisão. Teatro improvisado 
acalmava os ânimos da multidão enfraquecida e inquieta. Com alguns meses as chuvas diminuíram, 
dando certa  estabilidade no tempo.  Aproveitando a  calmaria  da natureza,  ainda  sem comunicação 
nenhuma, grupos de pessoas se formavam para retornar à capital a pé, porque não havia condução 
nenhuma devido às crateras nas estradas.

Enquanto caminhávamos cansados, via-se árvores arrancadas pelas raízes ao longo das estradas. Não 
se via vivente algum nos campos, pois, os que conseguiram fugir foram para o povoado mais próximo. 
Mesmo vendo um céu límpido a mesclar com o verde das matas, sentíamos tristeza por tudo que foi 
destruído e pelo o que íamos encontrar pela frente.



RÉPLICAS DA LUA

Em janeiro de 2000, na serra de Ibiapaba Ceará, Tereza teve a seguinte visão em sonho:

Na calma da noite repouso tranqüilo e tenho intrigante revelação. O sol já havia se posto, mas, o dia 
ainda estava claro. Em seguida vislumbro uma linda lua prateada rente ao nascente. Apesar de ser 
completa e brilhante, ainda não era dia de lua cheia. Para meu espanto,  imediatamente surge uma 
segunda lua detrás do satélite da Terra, com o mesmo tamanho e brilho. Fiquei fascinada. Mantive a 
calma em expectativa, aguardando o desenrolar do acontecimento insólito.

Quando a segunda lua se posicionava ao lado da primeira, perco a tranqüilidade e corro rápido à casa 
da minha jovem sobrinha Suelem. Arrasto-a com força pelas mãos, correndo sobre o chão batido de 
areia  branca.  No  centro  do  grande  terreiro,  seguro-a  apreensiva  e  fito  o  firmamento.  Para  nosso 
espanto, surge a terceira lua detrás do nosso satélite com intenso brilho como as outras duas, formando 
um imenso triângulo de luas prateadas e reluzentes fixas no céu azul. Ficamos encantadas com aquela 
cena fora do comum. O imenso triângulo prata deslocava-se vagarosamente para cima. Em pouco 
tempo não vimos mais as luas, só escuridão. Tudo ficou registrado em minha consciência com tamanha 
nitidez, devido à limpidez da projeção do meu sonho.

LUAS DE RAQUEL

Os  dois  sonhos  aconteceram  no  dia  04-02-01.  No  primeiro,  estávamos  eu,  Fausto  e  Flávio  que 
segurava um enorme cachorro branco em uma corrente.  Era bastante peludo e extremamente alvo 
como jamais vi igual. Fiquei apavorada com o estranho animal, porém Flávio dizia insistentemente 
para que eu colocasse a mão dentro da boca do animal e não tivesse medo de ser mordida, pois este era 
segundo ele, um "alienígena". Continuei assustada e não entendia por que ele queria que eu fizesse 
isso. Entretanto, ele continuava pedindo várias vezes e Fausto também dizia para eu não ter medo e 
colocar a mão na boca do cão. Embora visse Flávio e o animal, apenas escutava a voz do Fausto. 
Acordei repentinamente, sentei-me na cama, e durante dez minutos tentei relembrar cada detalhe deste 
sonho bizarro e ilógico. Em seguida voltei a dormir.

O segundo sonho foi ainda mais estranho e parece não ter nenhuma conexão com o primeiro. Estava 
deitada em meu quarto, porém, não era na casa onde estou atualmente, e sim em outra residência na 
qual eu e minha família moramos durante muito tempo. Em um determinado momento, levanto-me da 
cama e vou para o quintal. Lá chegando, deito-me no chão do corredor que fica ao lado da cozinha 
(todos os detalhes descritos da casa do sonho são idênticos ao da casa real). No final do corredor há 
uma porta que leva à garagem e ao portão da rua. No momento que deito, vejo um céu completamente 
estrelado  com uma  lua  grande  e  resplandecente  iluminando  aquela  noite  belíssima.  Admirei  toda 
aquela  beleza.  De  repente,  surgem  mais  duas  luas  e  ficam ao  lado  daquela  que  estava  no  céu. 
Imediatamente lembrei que Gil sempre falava dessas tais luas nos seus sonhos, sem eu saber do que se  
tratava em profundidade. Movem-se formando um imenso triângulo no céu. Fico de pé e vejo uma 
espécie de luz muito branca que surge entre as luas, formando com nitidez um triângulo eqüilátero 
perfeito. A luz tinha um brilho tão intenso, como um potente flash ofuscando minha visão por alguns 
segundos. Assim que volto a enxergar, vejo sair do intenso triângulo luminoso, um poderoso facho de 
luz branca a tocar o solo. Percebo um céu completamente revolto. As estrelas desaparecem e começam 
a cair algo parecido com pequenos meteoros. O triângulo formado pelas luas continuava fixo no céu a 
emanar  seu  raio  poderoso  em  direção  ao  nosso  planeta.  Em  meio  às  intensas  emoções,   penso 
novamente que aquelas luas só poderiam ser as tais que Gil sempre falava. Embora sem saber a estória 
toda, disse-me que elas iriam aparecer para mudar o mapa do mundo. Naquele momento senti que algo 
terrível estava preste a acontecer, e que aquelas luas eram o presságio de algo terrível que estava por 
vir. Aterrorizada e piorando mais ainda a situação, comecei a sentir que o chão estava se movendo e 
tive a impressão que seria engolida a qualquer momento para o fundo da terra. Rapidamente corro para 
dentro da casa e novamente tento acender as luzes que para minha surpresa não funcionavam.



Rapidamente,  lembrei  que  Fausto  poderia  me  ajudar  naquele  momento  difícil.  Peguei  o  telefone, 
porém, estava mudo. Nesse momento saio correndo de casa, atravesso toda a casa até o portão. A rua  
estava deserta e na mais completa escuridão. Houve um "black-out" generalizado e tive certeza que 
isto tinha alguma relação com aquele triângulo lunar. Corri em direção a casa de uma vizinha que é  
minha amiga há vários anos. Ela e os familiares são evangélicos (Adventistas), acreditam nas profecias 
bíblicas do Apocalipse que prevê o final dos tempos, a destruição da Terra. Vivia me dizendo que 
quando isso acontecesse,  o  povo de Deus deveria  abandonar  as  cidades,  deixando tudo para  trás. 
Deveriam se refugiar no campo e nas montanhas, afastadas dos grandes centros urbanos. Somente 
estas pessoas se salvariam da grande destruição que viria em seguida. Percebi então que aquelas luas 
tinham  alguma  relação  com  toda  esta  estória.  Para  meu  desespero,  quando  cheguei  na  casa  de 
Magnólia (minha amiga) vi uma casa deserta. Armários abertos e vazios, com apenas algumas peças de 
roupas caídas no chão. Todos os móveis estavam na casa, levaram apenas o necessário. Não consegui 
entender como eles tinham partido sem mim. No momento de aflição, encontrei um pequeno bilhete 
deixado  por  eles  que  dizia:  "Raquel,  você  já  sabia  que  isso  ia  acontecer,  nós  tivemos  que  partir 
rapidamente". Recordei que ela sempre me contava essas coisas, dizia que as pessoas teriam um tempo 
muito pequeno para sair  das cidades e fugir.  O desespero aumentou ainda mais por saber que eu 
deveria ter partido com eles. Deixo a casa da amiga e retorno para a rua.

Esta já não estava mais deserta, havia várias pessoas e vizinhos entre elas. Parada fiquei a olhar aquele  
cenário, sentindo mais e mais angústias sem limites. As pessoas agiam normalmente como se nada 
tivesse  acontecendo.  O  pior  aconteceu  quando  olhei  para  o  rosto  dessas  pessoas.  Não  consigo 
descrever o que eu vi. Apenas sei que não era semblante de um ser humano normal, era algo horrível e  
tão assustador que saí correndo em direção à minha casa.

Ao chegar, estava chorando muito e mais uma vez peguei o telefone. Queria contar a Fausto tudo o que 
estava  acontecendo.  O  telefone  continuava  mudo,  aumentando  mais  ainda  o  meu  descontrole. 
Imediatamente procuro por meus pais, e para minha surpresa e horror, eles estavam iguais àquelas 
criaturas  que  vi  na  rua.  Eles  então  perguntam  para  mim:  "Porque  você  está  assim?  Não  está 
acontecendo nada  de  mais".  Para  meu  alívio,  acordo assustada  com o coração  batendo  em ritmo 
acelerado. Parecia que eu tinha acabado de fazer um intenso exercício físico. Olhei no rádio-relógio, 
eram 3:00 h da madrugada.

Tentei  dormir  novamente,  mas estava  tão  impressionada com este  sonho,  que  fiquei  com medo e 
acendi a luz do quarto. Naturalmente não consegui dormir, mas, no domingo, apesar de ter ido deitar  
bem  tarde  e  não  ter  dormido  bem  na  noite  anterior,  tive  uma  insônia  terrível.  Eram  os  efeitos 
"colaterais" do sonho da noite anterior.



A FUGA DOS PÁSSAROS

No início de novembro de 2000, a revelação em sonho mostra os efeitos que as luas provocarão na 
natureza:

Fomos para a Serra da Mesa em caravana, dar prosseguimento às construções de moradia. Paramos em 
um bar ao lado da Belém Brasília, próximo a Jaraguá Goiás. Enquanto lanchávamos ao cair da tarde,  
vimos nuvens de pássaros deslocando-se apressados em direção ao poente, chamando a atenção de 
todos no local.

Na segunda parte do sonho, paramos noutro bar, próximo ao Rio das Almas. O sol já se encontrava 
rente  ao  horizonte,  com a  abóbada  celeste  repleta  de  pássaros,  papagaios,  periquitos,  maritacas  e 
muitos outros, voando rápido em formação na direção do por do sol. Pergunto ao dono do bar se 
aquela revoada era normal. Admirado, disse que era novidade para eles.  Curiosos, prosseguimos a 
viagem, conversando sobre o que ocorria para deixar os pássaros agindo daquela maneira.

Na última parte da visão, paramos no terceiro bar em Jardim Paulista, próximo a ponte do rio das 
Almas. Pensativos, vimos um horizonte vermelho, quase escuro, notando três últimos pássaros grandes 
voando cansados e sumindo rapidamente aonde o sol se escondera. Perguntamos ao dono do recinto o 
que ele achava daquele dia inusitado. Disse-nos: "Moro neste local a vida inteira e nunca vi tamanha 
revoada de pássaros tão distintos nesta região".

Naquele momento, enquanto fitávamos a faixa vermelha mesclada com a boca da noite, desapareceu 
no poente a última ave. Abateu-me uma grande tristeza mesclada com saudade profunda de tudo que 
ficou para trás, pois, doravante tudo seria diferente no mundo.

A GRANDE ONDA

No início de 1999, em sonho gravo a seguinte revelação:

Caminho tranqüilo em rua movimentada de uma cidade litorânea. O entardecer ainda estava bem claro, 
começando a hora do rush. Rua estreita, com prédios de vinte andares nos dois lados da avenida que 
estava  cheia  de  pessoas  alegres  e  agitadas  no  vai  e  vem  dos  seus  afazeres.  De  repente,  notei 
automóveis se batendo com motoristas em desespero, assustados com algo. Olho para trás, e vejo em 
uma pequena enseada sem edifícios, ondas de dez metros jogando carros e pessoas de encontro às 
lojas. Tento correr junto com a multidão, mas já era tarde demais. Sons contínuos de trovão surdo 
ecoam atrás do paredão de prédios. Paro e observo além das clarabóias de acrílico, ligando os edifícios 
acima das ruas, nos últimos andares, e vejo um imenso vagalhão de águas salgadas, com centenas de 
metros de cor verde escuro arrojando-se sobre a cidade. O paredão líquido emitia sons ensurdecedores, 
derrubando tudo pela frente. Como não tinha mais nada a fazer, admirei o poder do vagalhão caindo 
sobre  as  clarabóias.  Delas,  sons  estridentes  de  metais  retorcidos  e  vidros  estilhaçados.  Blocos  de 
concreto, metais e vidros caiam sobre nossas cabeças, acompanhado de águas turvas, com sons fora do 
comum, sem contar o pavor da multidão que deixava-nos mais ainda em estado de suspensão. Senti na 
pele a fantástica força das águas, e nossas vidas foram ceifadas para sempre em minutos.

Acordo assustado ainda ouvindo os estalidos de metais e vidros da cidade em escombro. Mesmo com 
os olhos abertos, continuo por alguns segundos a ouvir a destruição da metrópole, situação esta que 
nunca me ocorreu em sonho.

Passo dez minutos memorizando o sonho e retorno ao repouso.

A visão continua, vendo-me junto a Ivan em sua residência em Brasília, mostro-lhe no mapa o estado 
brasileiro, cidade e rua onde me encontrava na hora do maremoto. Ao lado do mapa, escrevi para o 
amigo o dia e a hora do acontecimento, sem lembrar-me desses detalhes quando acordei.



Volto a dormir após alguns minutos e o sonho prossegue em sua última parte. Encontro-me com Flávio 
o jovem que presenciou na realidade a manifestação das luas, dia 14 de abril de 1995, informado dois 
anos antes de acontecer. Em seguida Ilina surge ao nosso lado, vinda da Finlândia. Ela tem contato 
constante com os irmãos das estrelas. Fomos apresentados em Brasília em um encontro "Defesa da 
biosfera da Terra".

O clima estava úmido e frio, com o céu carregado de nuvens. No relento, ventos frios  e cortantes  
sopravam do Leste. Ilina aponta o mapa do Brasil apoiado sobre uma pedra cúbica de um metro de 
aresta, escura e molhada devido às intensas chuvas que transcorreram por meses a fio. Ergue o braço e 
aponta na direção dos quatro pontos cardeais. Em todas as direções encontrava-se desolação, com a 
água do mar batendo ao longe. Vimos no mapa grande parte do Amazonas, Mato Grosso, Bahia e  
nordeste,  sem contar toda a extensão do litoral  brasileiro cobertos pela a água do mar.  Notei que 
estávamos na imensa planície de Tocantins, local onde Ilina indica no mapa e diz: "Aqui erguer-se-á a 
nova capital do seu país".

Nota:

Ø      O primeiro sonho realizou-se na lua cheia de agosto de 1993, São Jorge Goiás.

Ø      Registraram em foto uma lua artificial ao lado da lua da Terra.

Ø      O segundo sonho concluiu-se às 20:30 h do dia 14-04-95, sexta-feira da paixão, São Gabriel.  
Potente  lua  prateada  fez-se  presente  ao  lado  da  lua  natural,  em meio  a  cinco  clarões  de  flashes, 
intercalado de dois em dois minutos. Grande clarão de luz elétrica prateada iluminava as nuvens em 
seu interior. O carro estaciona em cima de uma lua desenhada no asfalto com apenas um metro de 
diâmetro em uma extensão de 250 km de asfalto. Confirmando para nós que a visão é real, e que a  
terceira e última vinda das luas para modificar o mapa do mundo é imprescindível.

OS SETE DIAS ANTES DA GRANDE ONDA

Em 1970, informaram como se comportará a natureza e os animais nesses dias. Ondas de 600 metros 
assolarão as praias do Brasil. Em alguns lugares da Terra chegarão perto de 1000 metros. Calcula-se 
que o novo nível do oceano será perto de 400 metros. (Lucas 21 vs. 25 ...e os bramidos dos mares 
apertarão as noções.)

Ø      No 1° dia haverá um por do sol com intensa cor rosa em todo o horizonte.

Ø      No 2° dia, nos litorais e regiões baixas, os pássaros silenciarão o dia todo, chamando a atenção do 
povo.

Ø      No 3° dia, em revoadas, os pássaros fugirão para o interior em direção às regiões mais altas.

Ø      No 4° dia os animais quadrúpedes, em especial os cavalos, correrão nos pastos tentando fugir.

Ø      No 5° dia, nos aquários os peixes pularão para fora, enquanto os do litoral fugirão para o alto 
mar.

Ø      No 6° dia haverá inquietação coletiva, provocando angústia nas pessoas sem motivo aparente.  
Nesse dia o mar começará a recuar e todos pensarão que o oceano estará secando.

Ø      No 7° dia, em dia calmo com céu azul, pessoas catarão mariscos aonde o mar secou. De repente,  
uma montanha azul se formará no horizonte, varrendo os litorais do planeta.



O AVANÇO DO MAR

Antes de narrar sobre o sonho relacionado ao avanço do mar, descrevo parte de alguns sonhos que tive  
no passado envolvendo a Aeronáutica.

Em um sonho acontecido nos anos oitenta pude visualizar uma imensa coluna de fogo em um dos 
hangares da Base Aérea. Tal coluna chegava a cinqüenta metros de altura, apresentava uma fumaça 
espessa  que encobria explosões em seu interior.

No início da década de noventa, em outro sonho, tive uma visão de militares estrangeiros tentando 
entrar em acordo com a Aeronáutica. Percebi que havia um conflito entre estes. Novamente presenciei 
neste sonho a mesma visão que tive no primeiro, ou seja, chamas de fogo, porém, em um ângulo 
diferente.

No ano 2000, ao encontrar-me com um  coronel da Aeronáutica, tive a oportunidade de falar-lhe sobre 
um sonho no qual o então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso fazia uma visita à 
cidade  de   Alto  Paraíso  de  Goiás.  Tal  sonho  realizou-se,   com exatamente  uma  semana  após  a 
revelação. O coronel acima citado, com o acontecido, ligou-me admirado.

Passaram-se os anos e em outro sonho estive na Base Aérea de Alcântara onde pude perceber muitos 
turistas  visitando o  local.  Percebi,  também,  quadros  valiosos  nas  paredes  sem nenhuma proteção. 
Enquanto os visitantes iam e vinham com liberdade nos corredores do subsolo, eu me lembrava do 
amigo coronel contando-me de seu empenho para criar a primeira guarnição de proteção àquele local.

Após três meses deste sonho exatamente no dia em que os ucranianos assinaram o acordo com o Brasil 
para usar referida Base, às 13:30h  houve a explosão. Desse modo fica clara a realização dos sonhos 
em questão.

Hoje,  dia  07  de  junho  de  2006,  terça-feira,  passo  a  relatar  o  sonho  acontecido  na  noite  passada 
envolvendo outra vez a Aeronáutica.

Eu e minha esposa visitávamos um jovem oficial numa casa de campo próxima ao mar. As paredes da 
sala estavam cobertas de mapas e desenhos de aviões, tipo Hércules, mostrando seu interior, bem como 
anotações diversas. Pergunto ao amigo: Seria um plano estratégico para deixar a Base? Ele responde 
que sim e continua sua fala dizendo que desenvolvem, constantemente, uma saída necessária.

Enquanto olho os desenhos na parede da sala, relato ao jovem os sonhos da década de noventa, o qual 
mostrava o avanço do mar em todo o litoral do Brasil. Ele ouvia a narração sem tirar os olhos de suas 
anotações dando a entender que realizava algo de suma importância para as Bases Aéreas próximas ao 
litoral, mesmo estando em férias. O oficial disse-nos que concordava com uma possível invasão do 
mar, mas, não para breve. Nos despedimos e caminhamos em direção a nossa residência do outro lado 
da rua.

Havia uma avenida pavimentada com tijolos de pedra que estava vazia. Podíamos perceber ao longe 
pequenos morros cobrindo, por inteiro, a visão do mar e às nossas costas, um paredão de montanhas, 
semelhante à região de Búzios. Como a noite estava fria com céu nublado, resolvemos repousar mais 
cedo. Imediatamente após eu dormir, já estava de pé tendo outro sonho dentro do primeiro.

Estava sozinho no meio daquela avenida, momento em que ouvi o troar de trovões surdos, ao longe, na 
direção do mar. Naquele entardecer o céu estava nublado, soprava um vento frio que vinha do litoral. 
Em segundos, imensa pororoca formou-se entre os pequenos montes, pude perceber que vinham da 
direção do mar, derrubando tudo pela frente. Então corro em direção à grande montanha. Enquanto 
fugia,  já  cansado devido ao  declive  acentuado,  notei  imenso paredão com águas  turvas  vindo da 
direção norte.



Enquanto a pororoca de mais de quarenta metros avançava do leste para o oeste, a grande muralha 
líquida, de mais de quinhentos metros, entrava pela fissura dos altos montes, pelo norte, numa direção 
transversal ao litoral. Mesmo correndo com rapidez, não consegui alcançar o alto da montanha, sendo 
tragado pela turbulenta onda que me lançou morro a baixo. Na agonia extrema do último suspiro, 
imerso na fúria das águas, acordo assustado vendo a companheira ao lado o que, de certa forma, me 
tranqüilizou, pois pude perceber que era mais um sonho revelador alertando-me, outra vez, sobre a 
invasão do mar que acredito ser para breve.

Deixo minha esposa repousando e caminho em meio à madrugada indo em direção à pousada do 
oficial. Noto a porta bem fechada, mas, com luz acesa no interior. Pelas frestas da rústica porta pude 
ver outro oficial, de alta patente, parecendo-me estar auxiliando o jovem no plano de fuga. Com receio 
de importuná-los, deixei para avisá-lo no dia seguinte.  Volto para o meio da avenida lajeada com 
tijolos de pedra escura, pela terceira vez. Olhando o horizonte escuro pressenti que a chegada dos 
vagalhões seria rápida e sem aviso, não dando tempo para que o plano de evacuação fosse cumprido.

No dia 09 de junho de 2006, de quinta-feira para sexta, uma noite após a revelação acima, volto a  
sonhar com o avanço do mar: – Junto com os familiares, do alto da montanha, admirava uma bela 
paisagem ao longe.  Víamos montes e mais montes em todas as direções cobrindo a vista  do mar 
formando imenso vale entre nós e o oceano.

Ao entardecer, com o dia ainda claro e um céu pouco nublado, ouvimos um irmão gritar, um pouco 
abaixo do platô: Olhem! O mar está invadindo o vale! Todos nos sentíamos seguros no alto do morro. 
Porém, o que chamou nossa atenção foi a subida da água no vale,  enquanto subia não provocava 
ondas. Começamos a correr para um platô mais alto,  pois, mesmo naquela altura a água tocou os 
nossos pés, obrigando  alguns a subir nas árvores.

A água não parou de subir até cobrir a copa de todas as árvores. Agarramos com força, o piso de 
madeira de uma velha casa construída no morro, e ficamos flutuando sem sair do local. Em um tempo 
relativamente curto, ainda com claridade, as águas foram baixando devagar retornando as madeiras 
para o platô ainda molhado. De repente, o mar que se encontrava no vale, recua assombrosamente em 
direção ao litoral criando imenso paredão nos deixando ouvir um grande estrondo, deixando a seco 
todo o baixio.  Embora  sentíssemos parados sobre a  terra,  pelo  balanço das  águas  notamos  que o 
planeta estava balançando de um lado para o outro o que deixou-nos apreensivos, pois ficamos na 
expectativa de que pudesse retornar o estrondoso vagalhão em nossa direção.


