
Quando os Óvnis Chegarem: Revista 
Condiciona Leitores a Aceitarem a 

Realidade dos Óvnis e dos Extraterrestres 

Os aderentes da Nova Era afirmam que os óvnis existem e estão tentando ajudar os terráqueos a 
atingirem um novo e superior estado de consciência que permitirá o aparecimento do Cristo. 
"Você pode imaginar o que irá acontecer se... extraterrestres aterrissarem no jardim da Casa 
Branca... e o Messias se apresentar ao mundo, tudo isso em um curto período de tempo? [Behold 
a Pale Horse, de Bill Cooper, pg 177]. 

A Nova Ordem Mundial está chegando! Você está preparado?  

Compreendendo o que realmente é essa Nova Ordem Mundial, e como está sendo 
implementada gradualmente, você poderá ver o progresso dela nas notícias do dia-a-

dia!! 

Aprenda a proteger a si mesmo e aos seus amados! 

Após ler nossos artigos, você nunca mais verá as notícias da mesma forma. 

Agora você está na 
"THE CUTTING EDGE"  

 

A maioria das pessoas provavelmente acredita que os 
óvnis e os extraterrestres são produto da imaginação fértil 
dos autores de ficção científica. Pouquíssimas pessoas 
considerariam a possibilidade de os extraterrestres e óvnis 
serem parte do período profético do fim dos tempos, ou 
parte do plano para produzir o Anticristo. 

Todavia, este é o exato papel dos extraterrestres e dos 
óvnis, conforme revelado pelos próprios autores da Nova 
Era. 

Antes de chegarmos à recente história de capa da revista 
americana Popular Mechanics sobre extraterrestres e 
óvnis, vamos examinar o papel que eles têm no plano 
para produzir a Nova Ordem Mundial, também conhecida 
como o Reinado do Anticristo. Você irá notar que nossa 
fascinação por esse assunto remonta a muitos anos atrás. 

 

Extraterrestres e Óvnis no Passado 

Resumo da Notícia 1: "Você não pode se preparar para uma luta contra um inimigo que não 
conhece", Patrícia Edmonds e Peter Eiser, USA Today, 5-7 de julho de 1996, matéria de capa. 

"Os extraterrestres nos atacaram com a 'Guerra dos Mundos', de 1938, pelo rádio. Eles invadiram 
de novo na versão de 1953 para o cinema. Eles estão vindo para nos destruir neste verão com 



'Independence Day'... que sugere que os militares têm uma base no Novo México que esconde 
evidências concretas de que os extraterrestres estão à solta. E os militares continuam a negar." 

Resumo da Notícia 2: "Estado de 'Independência': Em Ritmo de Recorde", Steve Jones, USA 
Today, 5-7 de julho de 1996, Página 2A. 

"Independence Day está causando confusão nos cinemas — tanto nas telas quanto fora dela. O 
suspense sobre uma invasão alienígena, estrelado por Will Smith e Jeff Goldblum, está a caminho 
de ter a maior bilheteria do fim de semana de estréia de todos os tempos, tendo recebido US$ 
28,2 milhões de dólares até quarta-feira... O filme já estava lotando os cinemas em todas as 
exibições da noite... Se mantiver este ritmo, Independence Day... poderá chegar a US$ 70 
milhões até domingo. Vai bater o recorde dos cinco primeiros dias de estréia de 'Exterminador do 
Futuro 2' com US$ 52,3 milhões em um fim de semana similar no feriado de 4 de julho, em 
1991. 'Será a maior estréia de todos os tempos', disse John Krier, da Exhibitor Relations..." 

Não há dúvidas de que as pessoas estão fascinadas com tudo o que se refere aos extraterrestres 
e óvnis. E não nos surpreende, pois temos sido alimentados com uma dieta controlada desde 
1938, com tremenda ênfase nesse assunto desde a Segunda Guerra Mundial. As pessoas adoram 
ser entretidas, e não há nada que as deixe tão entusiasmadas do que extraterrestres de outro 
mundo. Desde a Segunda Guerra Mundial, os filmes desse gênero têm exibido extraterrestres 
hostis em alguns, e amigáveis em outros. 'E. T.' é um bom exemplo de filme que mostra 
extraterrestres como seres amigos que têm nossos melhores interesses em seus corações.  

Enquanto a maioria das pessoas acredita que os extraterrestres são entretenimento inofensivo, 
os aderentes da Nova Era os levam muito, muito a sério. Além disso, afirmam que os 
extraterrestres realmente existem e estão tentando ajudar os terráqueos (nós) a alcançarem os 
novos e superiores níveis de consciência que permitirão a aparição do Cristo. Se você não 
acredita em mim, entre em qualquer livraria de Nova Era e observe os vários títulos sobre 
extraterrestres e óvnis. Ou, se navegar pela Internet, digite "Nova Era" em um site de busca. Em 
seguida, role a tela para baixo e percorra a listagem, notando quantas vezes os extraterrestres e 
os óvnis são referenciados. 

Mas por que os aderentes da Nova Era estariam tão entusiasmados com os extraterrestres e os 
óvnis? A resposta irá iluminar e ao mesmo tempo surpreender você.  

O Passado Profético 

Vamos fazer uma pausa em nosso exame sobre esse fenômeno dos extraterrestres/óvnis por 
alguns momentos e observar a estrutura de tempo em que estamos vivendo e o contexto bíblico 
aplicável. Demonstramos anteriormente que estamos vivendo nos últimos dias, os tempos que 
verão o aparecimento do Anticristo, a Grande Tribulação e a Segunda Vinda de Jesus Cristo. 
Também demonstramos anteriormente que a marca característica do fim dos tempos será a 
enganação sem precedentes na história. Vamos examinar essa enganação que está profetizada.  

2 Tessalonicenses 2:1-3 — Nesta parte das Escrituras, Paulo trata da confusão na igreja de 
Tessalônica de que o Dia do Senhor já havia ocorrido. Paulo declara enfaticamente 
"Ninguém... vos engane". Jesus fez a mesma advertência acerca da enganação que ocorreria, 
em Mateus 24:4; Ele havia sido questionado por seus discípulos sobre qual seria o sinal do fim 
dos tempos. Jesus falou sobre mais de um sinal, mas Sua primeira resposta foi: "Acautelai-vos, 
que ninguém vos engane." Ele repetiu essa advertência mais duas vezes, nos versos 11 e 24. 
No verso 24 Ele adiciona que: "... surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão 
grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos." (Os 
eleitos de Deus). 



Em outras palavras, a enganação do fim dos tempos será sem paralelos; será acompanhada por 
extraordinários sinais e maravilhas. Não podemos nos deixar enganar. Certamente, a enganação 
espiritual sem precedentes na história é a marca característica do fim dos tempos. Portanto, 
como a palavra "Cristo" se refere ao oficio político do Messias, essa passagem significa que 
devemos esperar uma enganação política sem precedentes no fim dos tempos. Se as pessoas 
pudessem tomar consciência da realidade que os líderes políticos, nos dias atuais, estão nos 
enganando de uma maneira sem precedentes, muitas dúvidas sobre nossos líderes atuais e suas 
políticas seriam esclarecidas imediatamente! 

Agora, vamos considerar a enganação espiritual sem precedentes prevista para o fim dos 
tempos. 

Vamos retornar à passagem da Escritura em 2 Tessalonicenses 2:3, "Ninguém de maneira 
alguma vos engane; porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se 
manifeste o homem do pecado, o filho da perdição." 

Este é o grande afastamento predito daqueles que professavam serem cristãos. Já gastamos um 
tempo considerável expondo a grande apostasia, sem paralelos, em que a maioria das 
denominações cristãs está participando nos dias de hoje. Estamos neste ponto da história 
mundial hoje: cumprindo essa parte da profecia. Paulo continua, "... e se manifeste o homem 
do pecado..." É claro que esse homem do pecado é o Anticristo bíblico, como predito em Daniel 
9:27 e confirmado por Jesus em Mateus 24:15.  

O que queremos que você compreenda é que o resultado final dessa enganação espiritual sem 
precedentes será o aparecimento do Anticristo. Como isto é muito importante, vou repetir: O 
resultado planejado desse enorme programa de enganação é a crença da grande maioria das 
pessoas no Anticristo.  

Paulo continua no verso 9, "A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás..." Esse 
verso nos diz que a fonte da enganação dos fim dos tempos será Satanás. Não se engane, o 
poder sobrenatural de Satanás produzirá a mais incrível enganação que o mundo jamais 
testemunhou. Essa enganação parecerá tão inacreditável, que as mentes das pessoas serão 
literalmente impactadas. Neste ponto, devemos lembrar aos ouvintes que Satanás e seus anjos, 
também conhecidos como demônios, são capazes de se transformar em formas humanas ou não-
humanas para enganar as pessoas. Como Paulo declarou eloqüentemente, "... o próprio 
Satanás se transfigura em anjo de luz." Mantenha isso em mente durante este estudo sobre 
os extraterrestres e os óvnis. 

Voltando às revelações de Paulo: "... com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, E com 
todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para 
se salvarem."  

As únicas pessoas que serão enganadas serão os incrédulos; essa verdade se encaixa 
perfeitamente com a afirmação de Jesus em Mateus 24:24, em que Ele diz que os eleitos, o povo 
escolhido de Deus, não será enganado. "E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, 
para que creiam a mentira." Esse verso revela que o próprio Deus se envolve nisso, 
deliberadamente endurecendo os corações e mentes daquelas pessoas que rejeitaram a verdade 
do Evangelho. Se essa é a sua situação, você não deve resistir mais ao chamado de salvação do 
Espírito Santo. Volte-se agora para Jesus Cristo; enquanto o mundo ainda está no Período da 
Graça, antes que Deus mande essa poderosa enganação sobre o mundo incrédulo.  

Finalmente, Paulo revela a verdadeira intenção dessa grande enganação, enviada por Deus, 
"Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na 
iniqüidade." Essa grande enganação será parte do julgamento de Deus sobre os ímpios. 



Agora, vamos examinar essa fenomenal invasão de extraterrestres e óvnis. Eles são exibidos nos 
filmes, programas de televisão e romances de ficção científica como: 

• Iguais a nós em muitos aspectos. 
• Mais inteligentes e tecnologicamente mais avançados. 
• Seres amigos que vivem em paz, sendo capazes de ensinar aos humanos, que travam 

guerras, a viverem em paz. 
• Têm apenas os nossos interesses em seus corações. 
• "... Em 1982, Michael London do jornal L. A. Times reuniu oito pessoas que já haviam tido 

encontros com extraterrestres e óvnis para uma sessão especial de exibição do filme de 
Steven Spielberg "E. T." . Ele observou as seguintes reações do grupo ao filme: 

'Este é um filme realista, não um romance. É parte de UM PROCESSO DE CONDICIONAMENTO 
PARA NOS PREPARAR PARA CHEGADA DOS SERES ALIENÍGENAS'. 'O filme é um veículo... Ele 
convida a audiência a ter menos medo do paranormal. E que melhor lugar para começar do que 
com as crianças?'... Tudo está sendo realizado por meio das crianças..." (Johanna Michaelsen, 
Like a Lamb To The Slaughter, pg 12-13). 

Tudo está sendo realizado por meio das nossas crianças, e têm sido assim há mais de trinta 
anos. Além disso, a primeira geração que foi condicionada dessa forma está agora tendo filhos, 
que também estão sendo condicionados. Qual a razão disso? Lembre-se que a indústria do 
cinema e a televisão são abertamente hostis ao cristianismo e são obviamente favoráveis à Nova 
Era. Lembre-se também que o objetivo número 1 da Nova Era é produzir com sucesso o 
aparecimento do Anticristo.  

QUANDO O ANTICRISTO APARECER, ELE SE AUTOPROCLAMARÁ UM MESTRE EVOLUÍDO DE 
OUTRA DIMENSÃO, ISTO É, UM SER EXTRATERRESTRE. ELE É TÃO AMIGÁVEL QUANTO AQUELES 
EXTRATERRESTRES QUE VOCÊ VIU NA TV E NOS FILMES. ELE TERÁ APENAS NOSSOS MELHORES 
INTERESSES EM SEU CORAÇÃO E QUERERÁ LEVAR O MUNDO A UMA NOVA E PACÍFICA 
EXISTÊNCIA. 

Os líderes da Nova Era acreditam que as pessoas estarão muito mais abertas a aceitar as 
declarações do Anticristo se forem anteriormente condicionados a acreditar na existência de 
extraterrestres amigos. Neste ponto, devemos parar mais uma vez para examinar as passagens 
Bíblicas relevantes. 

* 1 João 4:1-2: "Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de 
Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o 
Espírito de Deus: Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de 
Deus." Esta afirmação, no verso 2, mostra positivamente, que "Todo o espírito que confessa que 
Jesus Cristo veio em carne...", mas também carrega um sentido negativo. Podemos afirmar com 
exatidão que esses espíritos "desejam separar Jesus de Sua divindade. Isto é precisamente o que 
os falsos cultos, especialmente as religiões de Nova Era tentam fazer.  

Observe que o apóstolo João não questiona a existência dos espíritos; ele sabe que os demônios 
existem. João está dizendo "Teste os espíritos [que se levantarão], para saber se são de Deus." 
Observe também que o contexto cronológico dessa passagem é a Era do Anticristo; esses 
espíritos negarão que Jesus realmente se tornou um homem e veio em carne; de fato, tentarão 
separar o Jesus histórico e humano do Jesus divino que foi e é Deus. Isto é precisamente o que 
essa enganação dos extraterrestres e dos óvnis está tentando fazer.  

Agora, considere outra passagem das Escrituras aplicável a este caso, nas palavras de Jesus: 

* Mateus 7:18-20: "Não pode a árvore boa dar maus frutos; nem a árvore má dar frutos bons... 
Portanto, pelos seus frutos os conhecereis." 



Vamos examinar os frutos dos óvnis verificando os relatos das pessoas que foram contatadas 
por eles. Uma excelente fonte é o livro do cientista francês Jacques Vallee, intitulado Messengers 
Of Deception: UFO Contacts and Cults. Vallee é um cientista mundialmente renomado. Ele traz 
uma visão científica empírica e secular a este estudo. 

Vamos examinar primeiro os assuntos que os óvnis estão ensinando para as pessoas que eles 
contatam, a quem eles chamam de "contactados". 

• Experiências fora do corpo (pg 73). 
• Comunicação espiritual (pg123). 
• Escrita automática (pg 123). 
• Algumas pessoas entram em transe, e vozes lhes passam mensagens. (pg 85). 
• Os óvnis usam o poder dos cristais, até mesmo para fornecer energia para suas 

espaçonaves. (pg 109). 
• Algumas pessoas que passaram por essa transformação espiritual começaram a 

experimentar um aumento de suas capacidades psíquicas. (pg 83-84). 
• O processo pelo qual suas consciências humanas foram aumentadas é exatamente a 

forma como as forças demoníacas trabalham. É por meio do "transplante de 
pensamento" (pg 78-79). Neste ponto, quero que você se conscientize dos perigos da 
hipnose, e de como os hipnotizadores utilizam essa técnica. Quando uma pessoa se 
submete à hipnose, está rendendo sua consciência ao hipnotizador. Ela poderá ser 
programada de diversas maneiras, especialmente ao ponto em que reagirá a certas ações, 
em resposta a comandos específicos. As pessoas que afirmam terem sido contatadas por 
extraterrestres estão sendo convidadas a passar pela hipnose para que possam 
"regressar" à cena e "recordar" suas experiências com os extraterrestres, memórias que 
supostamente foram reprimidas por suas mentes conscientes. No entanto, isso não é o 
que realmente acontece. O que acontece é que o hipnotizador implanta cenas na mente 
da pessoa que foi contatada. Essa pessoa, então, "lembra" aquilo que foi programado em 
sua mente, e a "memória" parece tão real ao "contactado" que ele realmente acredita na 
mentira. Desta forma, essas pessoas se tornam testemunhas tão confiáveis que poderão 
convencer outras pessoas. Fique longe da hipnose, mesmo que seja para procedimentos 
médicos.  

• Sessões espíritas (pg 69). 
• Doutrinas sobre a existência de raças superiores, de pessoas com uma missão definida na 

vida, referências à Atlântida e astronautas da antiguidade..."(pg 57, 103). Observe que 
isso liga os óvnis ao nazismo. Lembre-se de que a Nova Ordem Mundial é o nazismo 
renascido. 

"A expectativa de encontrar uma inteligência superior está começando a se tornar semelhante a 
uma forma de adoração..." (pg 66). 

• Os extraterrestres se utilizam da terminologia padrão da Nova Era quando se comunicam 
com seus "contactados" humanos. A melhor ilustração desse fato é o ensino que eles 
trazem aos "contactados" de que "A Hierarquia dos Mestres Ascensionados" está se 
preparando para intervir mais uma vez na história mundial, para levar a raça humana a 
um nível superior de consciência. "Eles selecionarão uma pessoa e a capacitarão com 
poderes e conhecimento sobre-humanos. Esse homem nos levará a um governo mundial e 
à paz mundial".(UFO: End Time Delusion, David Lewis, pg 46).  

Quem é esse homem? Maitréia, o Cristo: O bíblico Anticristo!! Essa relação coincidente nas 
palavras e nos conceitos mostra claramente que os "espíritos-guia" dos autores da Nova Era são 
os mesmos espíritos-guia dos extraterrestres. Ou isto quer dizer que os extraterrestres são os 
próprios espíritos-guia que têm instruído os autores de Nova Era por todos estes anos?! 

Todas essas práticas são clássicas do ocultismo! Além disso, como diz o autor cristão David Lewis 
em seu livro referido, "Sem exceção, todas as pessoas que afirmaram ter experimentado um 



contato com extraterrestres... tinham uma coisa em comum. Cada uma delas tinha envolvimento 
anterior com atividades metafísicas ou ocultistas. Algumas estiveram envolvidas com adoração a 
demônios, bruxaria, fenômenos psíquicos, Nova Era, canalização... As pessoas envolvidas 
diretamente em contatos com extraterrestres e óvnis já tinham uma conexão com o lado negro 
do mundo sobrenatural."  

Portanto, aqueles que se envolveram em atividade satânicas em algum grau, são os mesmos que 
estão sendo usados para enganar os outros a acreditarem em óvnis e extraterrestres. Em 
seguida, o autor Lewis adiciona esta afirmação confortadora, "... nenhum cristão jamais teve 
algum contato direto com um suposto extraterrestre." (pg 15-16). Portanto, Deus está 
protegendo Seus eleitos dessa enganação satânica. Louvado seja o santo nome do Senhor!! 

Agora, vamos examinar os objetivos dos óvnis e compará-los com os objetivos do Movimento de 
Nova Era, que procura estabelecer a Nova Ordem Mundial. 

1. NOM: Abolir todos os governos estabelecidos. 
ÓVNIs: Abolir a democracia em favor da ditadura (pg 103, 113).  
2. NOM: Todas as religiões devem ser abolidas. 
ÓVNIs: Todas as religiões devem ser abolidas. (pg 93).  
3. NOM: Estabelecer o Governo Mundial Único 
ÓVNIs: Estabelecer um governo mundial único, uma Ditadura Utópica Benevolente (pg 113).  
4. NOM: Todas as religiões do mundo são iguais e devem ser, um dia, combinadas em uma. 
ÓVNIs: Todas as religiões do mundo são iguais. (pg 121).  

Portanto, os objetivos dos óvnis se encaixam muito bem com os da Nova Ordem Mundial. Além 
disso, os extraterrestres estão ensinando aos seus "contactados" conceitos que, se alcançados, 
cumprirão as profecias bíblicas sobre os últimos dias.  

• Economia mundial (pg 57)  
• Eliminação do dinheiro (economia sem papel-moeda) (pg 57).  
• Haverá paz universal (pg 57, 103).  

Lembre-se da advertência profética do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11:14: "... o próprio 
Satanás se transfigura em anjo de luz." Para condicionar as pessoas a acreditarem nos 
conceitos da Nova Ordem Mundial, Satanás está fazendo seus demônios manifestarem-se 
fisicamente como extraterrestres, viajando em óvnis, completos como máquinas de alta 
tecnologia. Não subestime Satanás; ele é o Senhor deste mundo, e recebeu permissão do 
Espírito Santo para intervir de forma sem precedentes no mundo de hoje. 

Os resultados serão espetaculares. No entanto, quando esses extraterrestres demoníacos 
aparecerem em suas máquinas obviamente mais avançadas que as nossas, muitas pessoas 
perderão sua fé no cristianismo, pois a Bíblia ensina claramente que Deus criou este mundo de 
forma muito singular e que enviou Seu Filho ao mundo para salvar o homem de seus pecados. 
Uma pessoa que não tem uma fé firmada na Bíblia pode perder sua fé ao contemplar seres que 
são obviamente superiores e que ensinam que existe vida em todo o universo. Esses 
extraterrestres começarão a ensinar os dogmas padrão da Nova Era, como indicados 
anteriormente — ensinos que contradizem os ensinos bíblicos. 

Sua fé será forte o suficiente para rejeitar essa enganação dos extraterrestres e dos óvnis, 
quando você puder vê-los e tocá-los? A maioria das pessoas acredita mais no que os seus cinco 
sentidos lhes dizem do que naquilo que diz sua fé espiritual. Como Satanás e seus demônios 
podem temporariamente alterar a realidade física se Deus assim o permitir, poderão enganar a 
grande maioria da humanidade. Mais pessoas perderão sua fé por causa da aparição dos 
extraterrestres demoníacos e dos óvnis do que em qualquer outra época da história mundial! 

Considere mais uma vez o ensino bíblico sobre o reinado do Anticristo:  



* Apocalipse 13:13: "E faz grandes sinais... E engana os que habitam na terra com sinais 
que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na 
terra que fizessem uma imagem à besta..." 

Esses milagres sobrenaturais ou com aparência de sobrenaturais levarão os homens direto à 
adoração ao Anticristo. Esse é precisamente o resultado planejado com os extraterrestres e os 
óvnis.  

A chocante realidade é que Satanás está manipulando os eventos mundiais para alcançar seu 
governo mundial, sua economia e sua religião únicos por meio das sociedades secretas, do 
comunismo, do nazismo, da Nova Era, e dos óvnis. A fusão final está quase completa. 
Extraterrestres em óvnis são nada mais do que demônios que receberam a permissão do Espírito 
Santo de se manifestarem nesta época final em nossa realidade.  

Não se engane sobre o fato de que a vasta maioria da população mundial está pronta para ser 
enganada. O autor cristão David Lewis afirma em seu livro UFO End Time Delusion que um 
cristão "teria dificuldades em explicar a idéia da existência de demônios para as pessoas comuns, 
que não são religiosas, e até certo ponto, até para algumas pessoas religiosas. A maioria das 
pessoas nos círculos cristãos... tem pouca consciência a respeito de qualquer tipo de atividade 
sobrenatural." 

Esse conceito pode chocar qualquer pessoa que tenha crescido em uma família que acredita na 
Bíblia de forma literal. No entanto, o Dr. Lewis está correto ao dizer que a maioria das pessoas 
atualmente, inclusive muitas que se consideram cristãs não têm entendimento algum sobre a 
realidade dos demônios. Este tem sido o plano de Satanás desde o início. Considere os feitos de 
Satanás, entre os povos do mundo que eram anteriormente cristãos fundamentalistas, que 
levaram-nos ao ponto da ignorância bíblica.  

• Há várias gerações, a maioria das pessoas vem rejeitando a verdade de Jesus Cristo. 
• O resultado final inevitável dessa rejeição é que as pessoas pararam de ler a Bíblia e de 

aplicá-la de alguma forma em suas vidas.  
• Satanás conseguiu capaz de implantar a idéia de que a Bíblia não deve ser aceita 

literalmente, e que é apenas um conjunto de mitos e lendas. 
• Uma vez que as pessoas começam a aceitar a idéia que seres sobrenaturais, sejam da 

parte de Deus ou de Satanás não existem, Satanás pode então passar para a próxima 
etapa. 

• Convencer as pessoas de que a única realidade aceitável é aquela que pode ser 
experimentada por meio dos cinco sentidos. 

• Satanás avança então para a próxima etapa: convencer os homens de que se alguma 
coisa funciona, então deve ser verdade. Assim, os homens se tornam suscetíveis às 
atividades dos demônios, pois o sistema demoníaco funciona com grande "poder". 
Portanto, esses homens são incapazes de identificar propriamente esse poder demoníaco 
por que mentalmente já descartaram a possibilidade da existência de seres sobrenaturais. 

• Finalmente, Satanás começa a avançar em estágios de freqüência e poder cada vez mais 
crescentes, para essa enganação final a respeito dos alienígenas. O fenômeno dos 
extraterrestres e óvnis começa a se manifestar com freqüência cada vez maior. Como os 
homens não acreditam na existência de seres sobrenaturais, aceitam a realidade desses 
demônios, acreditando nas mentiras que eles dizem: que são de uma raça alienígena 
vinda de outro planeta. Esse outro planeta é supostamente mais avançado tecnológica e 
espiritualmente do que a Terra. Portanto, quando os extraterrestres desse planeta mais 
avançado nos falarem sobre sua religião, esperam que nós a adotemos, rejeitando as 
nossas ignorantes, desinformadas e inadequadas religiões, principalmente o cristianismo. 

"Na antiguidade", essa história de enganação continua, extraterrestres visitaram a terra e 
intervieram na história dando ao homem mais conhecimento, com os quais ele pôde construir as 
maravilhas antigas, como as pirâmides. Finalmente, essa história ensina que os extraterrestres 



realizaram experiências genéticas que transformaram o homem da Idade da Pedra no homem 
moderno dos últimos milhares de anos. 

Agora, chegou o tempo, dizem os extraterrestres, de intervir mais uma vez na história do mundo. 
Desta vez, eles intervirão para salvar o homem de si mesmo: de suas guerras e ódios, de seu 
analfabetismo espiritual e dos danos ao meio ambiente. Esses extraterrestres conseguirão 
alcançar todos esses objetivos levantando um homem que será imbuído com um nível especial de 
consciência, que poderá levar o mundo ao mesmo grau de consciência. Logicamente, esse 
homem será Maitréia, o Cristo, ou seja, o Anticristo.  

Não se deixe enganar. Como escreveu Bill Cooper, em seu livro Behold a Pale Horse, pg 177 [leia 
a resenha], "Os planejadores da Nova Ordem Mundial têm planos para trazer acontecimentos 
como terremotos, guerras, o Messias, uma aterrissagem de extraterrestres e o colapso 
econômico. Eles deverão trazer praticamente todas essas coisas apenas para terem certeza de 
que o plano irá funcionar... Os Illuminati têm todas as bases cobertas..." 

Os demônios do exército de Satanás irão se manifestar fisicamente em 
breve, como extraterrestres chegando em frotas de espaçonaves que 
chamamos de óvnis. O plano determina que eles apareçam de repente 
em diversos lugares simultaneamente. Alguns aparecerão na Casa 
Branca para conferenciar com o presidente; outros aparecerão nas 
Nações Unidas; outros aparecerão na sede administrativa de governos 
importantes em todo o mundo. Os extraterrestres aparecerão diante da 
casa e no quintal de algumas pessoas. A população mundial ficará 
literalmente chocada. Este é o plano. Ele poderá ocorrer antes do 
arrebatamento da igreja; de modo que devemos estar preparados para 
lidar sabiamente com esse fenômeno planejado. 

O Condicionamento Atual Para a Aceitação dos Extraterrestres é 
Chocante  

Resumo da Notícia: "Quando os Óvnis Chegarem: O que você fará? O Governo americano já 
tem um plano ultra-secreto e multimilionário pronto para ser posto em prática", Popular 
Mechanics, fevereiro de 2004, pg 52-57. 

Nota: Este título é extremamente sugestivo; ele implica que a aparição dos óvnis é inevitável, 
sendo o tempo de chegada a única questão a ser respondida. Afirmamos que esse título leva toda 
a questão sobre os extraterrestres e óvnis a um nível mais alto, mais urgente. Extraterrestres 
viajando em óvnis vão chegar. O que você fará? 

"Dentro da comunidade científica, a questão não é mais se existe vida extraterrestre, mas se os 
extraterrestres são inteligentes o suficiente para fazerem uma operação matemática de divisão 
com números grandes. Os cientistas estão divididos em linhas de pensamento com relação à 
existência de inteligência extraterrestre. Os céticos reconhecem que formas simples de vida 
podem ser encontradas em outros planetas, mas insistem que a vida inteligente existe 
unicamente na Terra... O campo oposto vê a chance de descobrimento de vida extraterrestre em 
termos mais matemáticos. O critério é a Equação de Drake, que relaciona a probabilidade de se 
descobrir inteligência extraterrestre com fatores como o tamanho do universo e o número de 
estrelas com planetas semelhantes a Terra. Com a descoberta de cada novo planeta além do 
sistema solar da Terra — existem agora mais de 100 — as possibilidades de se encontrar vida 
inteligente fora da Terra aumenta." 

Todos esses cálculos matemáticos são pura bobagem! Eles não levam em consideração o Ser 
Criativo que fez o universo e que criou o sistema matemático que esses cientistas esperançosos 
estão usando. Se Deus quisesse criar apenas um único planeta com vida inteligente, ele assim 



faria sem qualquer compromisso com os cálculos 
matemáticos. Tal criação divina seria um evento 
histórico único totalmente fora do campo dos 
cálculos matemáticos probabilísticos. O próprio fato 
de esse assunto estar sendo discutido deve muito à 
Teoria da Evolução, que depende totalmente de 
mutações acidentais; se aceita, essa teoria sobre 
vida extraterrestre em outros planetas pode estar 
sujeita aos cálculos da probabilidade matemática. 

Estude esta gravura com atenção, pois retrata 
exatamente o que a Nova Era espera dos 
extraterrestres. Eles acreditam firmemente que os 
seres humanos que tiveram suas consciências 
elevadas a um nível suficientemente alto poderão 
se comunicar com os extraterrestres por meio da 
telepatia. Em termos bíblicos, isso tem duas 
explicações. 

* Esta representação da telepatia é simplesmente 
possessão demoníaca. 

* Esta representação é a concretização prática da "grande enganação" profetizada pelo apóstolo 
Paulo: "E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira; 
para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na 
iniqüidade." [2 Tessalonicenses 2:11-12]. 

A Cutting Edge sempre sustentou que essa "grande enganação" precisa ser entendida em seu 
contexto, tendo em mente que "texto fora de contexto é pretexto". Como 2 Tessalonicenses 2:1-
12 trata apenas sobre o Anticristo, seu desejo de ascender e seu reinado, o verso 12 deve ser 
também interpretado como uma referência ao Anticristo. Em meus estudos sobre o movimento 
de Nova Era, sempre fiquei surpreso com o fervoroso desejo dos aderentes da Nova Era de fazer 
algo para ajudar o "Cristo" a aparecer agora! Essas pessoas passam horas em meditação, 
agonizando mental e espiritualmente pela aparição de seu amado "Cristo" (o bíblico Anticristo). 
Quando ele aparecer de fato, é sobre essas pessoas que Deus enviará a "operação do erro", não 
para o pobre pecador mediano que um dia ouviu falar do Evangelho, mas o rejeitou. 

Vamos retornar ao nosso tema, para entender como o governo americano está planejando 
responder ao primeiro contato dos extraterrestres.  

"Nenhum funcionário de alto escalão do governo veio a público declarar que os óvnis são reais, 
muito menos uma ameaça. Mesmo assim, com um pequeno alarido público, eles começaram a se 
preparar para o evento mais importante da história humana: o primeiro contato. Isto é, o 
momento em que os terráqueos descobrirão provas irrefutáveis de que não estão sós... Os 
princípios gerais para uma resposta da Terra ao primeiro contato extraterrestre estão definidos 
em um acordo internacional chamado Declaração dos Princípios Referentes às Atividades 
Posteriores à Detecção de Inteligência Extraterrestre. Essa declaração, elaborada por um comitê 
de cientistas organizados pelo SETI Institute, explica o que os astrônomos devem fazer, e o que 
não devem fazer, imediatamente após o primeiro contato…" 

"Apesar de a comunidade mundial de astrônomos querer fazer o primeiro contato, o Tio Sam tem 
suas próprias idéias e elas se baseiam no pressuposto de que um extraterrestre é, em primeiro 
lugar e principalmente, um alienígena ilegal… Se os ETs aparecerem nos portões da NASA… terão 
uma surpresa. Ao invés de receberem apertos de mãos do chefe da NASA, serão algemados por 
agentes do FBI vestidos com trajes especiais de biosegurança do nível 4. Ao invés de serem 
convidados para dormir no quarto de Lincoln na Casa Branca, os extraterrestres serão levados ao 



Centro de Doenças Animais do Departamento de Agricultura, na Ilha Plum, na costa de Long 
Island em Nova York... Os céticos freqüentemente perguntam por que as aparições de óvnis 
parecem acontecer apenas em locais remotos em vez de em ruas movimentadas nas cidades. 
Talvez os extraterrestres saibam o que os terráqueos têm em mente para eles quando 
aterrissarem." [Ibidem]. 

Claro, o governo dos Estados Unidos não reagirá de maneira alguma com esse cenário de 
agressividade. Acreditamos que é mais provável acontecer o que é mostrado no filme "Contato", 
lançado alguns anos atrás. Como o autor de Nova Era Bill Cooper afirma, extraterrestres 
aterrissarão nos jardins da Casa Branca e na sede de outros governos em todo o mundo, 
incentivando os principais líderes mundiais a apoiarem o Anticristo. 

Lembre-se desta seqüência: Os extraterrestres não aparecerão até imediatamente depois que o 
Anticristo aparecer no cenário mundial. Veja o que explica um dos principais autores da Nova 
Ordem Mundial: 

"Neste meio tempo, Jesus de Nazaré terá retornado, e a Terra também terá sido visitada pelos 
extraterrestres, como há muito tempo se suspeitava."[Peter Lemesurier, The Armageddon Script, 
pg 225, leia a resenha]. 

Outro líder de Nova Era — Bill Lambert da Casa de Teosofia de Boston — revelou a interação 
entre o Anticristo e os extraterrestres no momento da aparição inicial de Maitréia, o Cristo da 
Nova Era. 

"Os óvnis e os extraterrestres fazem parte da Nova Ordem Mundial. Eles são seres benevolentes 
que auxiliarão a humanidade a alcançar o objetivo de se tornar uma só. Eles aparecerão no 
momento oportuno para capacitar a humanidade a dar um Salto Quântico na Consciência Coletiva 
— quando o Anticristo aparecer." [leia o artigo N1757]. 

O próprio fato de vermos uma revista como a Popular Mechanics dedicar sua capa ao assunto dos 
óvnis e extraterrestres com a suposição de que a aparição deles é inevitável, é apenas outro 
claro sinal do fim dos tempos. Enquanto o mundo se apressa para completar o governo, 
economia e religião globais que Apocalipse 17:12-17 prevê que deve ocorrer antes da ascensão 
do Anticristo, essa ênfase nos óvnis e extraterrestres parece ser muito significativa.  

Concluindo com o Entendimento Bíblico 

Finalmente, vamos examinar as passagens pertinentes que podem falar sobre esse plano 
óvni/extraterrestres:  

Apocalipse, capítulo 9, fala sobre demônios que são libertados do poço do abismo. Semelhantes a 
gafanhotos para o apóstolo João, eles percorrerão a Terra para afligir e atormentar os incrédulos. 
O líder deles é Abadom ou Apoliom. Incrivelmente, os escritos da Nova Era referem-se a esses 
seres constantemente, pelo nome, como sendo líderes "iluminados" da Nova Era. 

Em Apocalipse 16:13-16, vemos três espíritos demoníacos saindo da boca do Anticristo, do Falso 
Profeta e do Dragão (Satanás); eles realizarão tão grandes sinais e maravilhas que enganarão os 
governantes mundiais. É precisamente nesta parte do plano que os extraterrestres deverão 
atuar. Eles irão enganar especialmente os presidentes, primeiros-ministros, reis e rainhas dos 
governos em todo o mundo. Em todos os lugares, a mensagem será a mesma: "Viemos ajudar a 
levar nossos irmãos terráqueos ao novo nível de consciência sobre o qual Maitréia, o Cristo, está 
falando." Os extraterrestres e óvnis pairarão literalmente ao redor de Maitréia quando ele 
aparecer. Este é o plano. 



Qual será a reação da vasta maioria das pessoas? Elas ficarão absolutamente pasmadas, além do 
que podemos imaginar. Como suas mentes já rejeitaram o conceito da existência física de 
demônios, e foram condicionadas a aceitarem como realidade qualquer coisa que possam 
observar com seus sentidos físicos, elas irão aceitar esses extraterrestres e suas incríveis 
afirmações. O condicionamento sobre os extraterrestres por meio dos livros, revistas, TV, filmes 
e até mesmo revistas de variedades terão tomado conta. As pessoas acreditarão e se deixarão 
levar ao erro. Elas aceitarão as afirmações de Maitréia, o Cristo: o bíblico Anticristo, e serão 
condenadas para sempre. Aqueles que se entregaram às práticas ocultistas da meditação para 
por meio delas terem comunhão com seus espíritos-guia, estarão predispostos a acreditarem nos 
extraterrestres. Da mesma forma, aqueles que se entregaram a práticas ocultistas como a 
hipnose, em que foram pré-programados a acreditar, serão enganados. Aqueles que saturaram 
suas mentes com livros de ficção científica estarão predispostos a acreditar. E toda a humanidade 
acreditará, pois está sem a verdade de Jesus Cristo. Sobre todas essas pessoas, a enganação 
cairá, para estabelecer permanente e eternamente seu engano. 

A profecia bíblica terá se cumprido. O Anticristo enganará toda a população incrédula do mundo. 
Ele prosseguirá para confirmar o acordo de paz com Israel e a Grande Tribulação terá início.  

 


