“Certas pessoas serão transportadas de um a outro lugar
por estes espíritos maus e até sacerdotes, porque eles não serão
conduzidos pelo bom espírito do Evangelho, que é um espírito de
humildade, de caridade e de zelo pela glória de Deus.”
(Nossa Senhora de La Salette)

“Nesta batalha final, há muitos agentes do inferno soltos na terra. Eles estão
viajando em transportes. Não sejam seduzidos por uma falsa teoria de vida além
dos céus, com exceção do Reino de Deus. Saibam que é Satanás quem envia estes
veículos à vossa frente. Eles são para confundi-los e atrapalha-los. Esses objetos
que alçam vôo em toda a sua terra são do inferno. Eles são apenas os falsos
milagres de seus tempos.
Reconheçam-nos, Meus filhos, pois eles não são uma invenção da imaginação
do homem. Eles estão presentes em sua atmosfera, e eles se tornarão mais
dominantes na luta pelas almas.”

(Nossa Senhora das Rosas, Bayside EUA, 24 de dezembro de 1973)

Em 24 de fevereiro, "Peter Jennings, na reportagem: UFOs - ver para crer" tem um novo
olhar sobre o fenômeno UFO. "Como um jornalista" - diz Jennings - "eu comecei esse projeto com
uma dose saudável de ceticismo e com a mente aberta o quanto foi possível. Após quase 150
entrevistas com cientistas, investigadores e com muitos daqueles que afirmam ter testemunhado
objetos voadores não identificados, há questões importantes que ainda não foram completamente
respondidas, e uma grande quantidade não totalmente explicada."

Além de simplesmente poderes naturais...
O cientista francês Dr. Pierre Guerin(*) afirmou: "o comportamento dos UFOs é mais
parecido com a magia do que com a física como a conhecemos... os UFOnautas modernos e os
demônios do passado são provavelmente idênticos." (Dr. Pierre Guerin, FSR vol. 25, N ° 1)
(*) - Pierre Guerin - Astrônomo francês, que morreu em 2000. Foi um dos poucos cientistas que defenderam publicamente os UFOs na
França. Em seu livro "UFOs: os mecanismos de desinformação" (OVNI. Les mécanismes d'une desinformação, 2000), publicado pouco
antes de sua morte, Guérin expressou a opinião de que a política norte-americana de sigilo sobre os UFOs não estaria perto de seu fim,
porque a revelação de uma presença alienígena seria um choque muito grande para a humanidade.

Física e comportamento dos UFOs certamente não combinam. Este escritor tinha um
professor de física do ensino médio que um dia disse com uma expressão muito satisfeita: "Eu
posso provar que os UFOs não existem." Ele então escreveu a fórmula para a força física em
relação à massa, velocidade e tempo; observando que vários avistamentos de UFOs relatam
manobras instantâneas de ida e vinda em ângulos de 90 graus em velocidades incríveis. Ele
explicou que uma reviravolta instantânea em tais grandes velocidades exigiria tanta energia que
ela seria virtualmente infinita. A força-G sobre os ocupantes também seria extraordinariamente
fora do padrão conhecido. Portanto, as manobras destas naves quebram as leis da física e uma
vez que nenhum poder meramente natural pode quebrar as leis da física, elas não podem ser
reais.
Fossem estes UFOs meramente naturais, eles teriam sido corretos. Mas esses UFOs são
realmente manifestações diabólicas que não estão vinculadas às leis naturais da física.
O site TLDM.org relatou um avistamento, em 1953, por uma família em San Carlos, Califórnia,
em que três OVNIs, viajando a uma velocidade incrível, pararam instantaneamente e, em
seguida, fizeram uma curva de 45 graus. O pai da família era um instrutor de radar da Marinha e
estimou que os UFOs estavam indo a uma velocidade em torno de 1000 mph (milhas por hora)
quando fizeram a parada instantânea. Pelas leis da física, simplesmente isto não é possível.

UFO - ‘Extraterrestres’: "Deus não existe"...
Entre as muitas abduções relatadas está o caso de Barney e Betty Hill. Em 19 de setembro de
1961, este casal de meia-idade de New Hampshire estava voltando das férias para sua casa e
dirigindo tarde da noite pelas Montanhas Brancas (As Montanhas Brancas, em inglês: White Mountains, são uma
cadeia montanhosa que ocupa a quarta parte do estado de Nova Hampshire, e uma pequena parte do oeste do estado de Maine, nos Estados
Unidos. Pertencem à cordilheira dos montes Apalaches, e são consideradas como as mais abruptas da Nova Inglaterra. São muito visitadas

quando se depararam com um OVNI cujos ocupantes
alienígenas supostamente os levaram a bordo e os submeteram a um exame médico completo.
devido à sua proximidade a Boston e a Nova Iorque)

A narrativa da abdução não foi conscientemente lembrada pelos Hills, mas mais tarde foi
extraída pelo psiquiatra Dr. Benjamin Simon utilizando-se de hipnose. Entre os muitos detalhes
que se tornaram conhecidos durante suas aterrorizantes lembranças estava uma declaração feita
a Betty por um dos "extraterrestres": "Deus não existe". Esta abdução deu origem a um filme
para a TV.

Outro exemplo da mentalidade anti-Deus dos "extraterrestres" está relacionado pelo
Tenente Coronel aposentado Robert Friend, ex-chefe do Projeto Livro Azul:
"Dois oficiais de inteligência da Marinha foram enviados para investigar as afirmações de uma
mulher que alegou ter estado em contato com extraterrestres. Após entrar em transe, ela
respondeu facilmente a perguntas científicas e técnicas que lhe foram feitas. Então a mulher disse
a eles que os extraterrestres estavam dispostos a se comunicar diretamente através de um dos
oficiais da Marinha. Isso, então, ocorreu com um dos policiais respondendo perguntas que lhe
foram feitas pelo seu colega.
Uma das perguntas que foram feitas às entidades foi: Eles favoreciam grupos religiosos? A
resposta foi? - Não. Ao perguntar se eles podiam ver uma nave espacial, eles foram orientados a
ir até a janela e olhar. Eles fizeram isso, e eles observaram um UFO. Uma ligação telefônica foi
feita para obterem confirmação (daquela imagem) por radar e a eles foi dito que aquela área de
quadrante foi apagada do radar naquele momento.

Sinais do diabólico...
Uma comentarista cristã relatou o seguinte fato: "Digo a vocês que estas questões sobre
discos-voadores são muito grandes. Um amigo meu teve uma aparição de um UFO. Veio sobre
sua casa e ele disse ‘eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo’ - e ela desapareceu.”
Uma família católica que vive em Alberta, Canadá, relatou-nos vários encontros com UFOs.
Uma vez, quando um de seus filhos estava no campo, ele viu uma aproximação de um UFO.
Após recitar a Oração de São Miguel, o UFO imediatamente fugiu. A mãe da mesma família
lembrou ter sido acordada uma noite por luzes extremamente brilhantes que apareceram do lado
de fora da janela do seu quarto, e uma criatura materializou-se em seu quarto. Neste momento,
ela ficou paralisada e nem conseguia se mover nem falar, a fim de acordar o marido. Quando ela
interiormente rezou a "Ave Maria", a criatura e o UFO também imediatamente desapareceram.
Esta paralisia é comumente relatada em muitos dos seqüestros e tentativas de seqüestros.
Em um livro sobre abduções lê-se: "Em algum momento, no início deste processo, o
experimentador [abduzido] descobre que ele ou ela teria sido anestesiado ou totalmente
paralisado por um toque da mão ou um instrumento utilizado por um dos seres."
Alguns "abduzidos podem sentir como se o conteúdo de suas mentes tenha sido totalmente
conhecido, e até mesmo, em certo sentido, copiado". Outros relatam que os “extraterrestres”
pode mudar de forma à vontade. "... os extraterrestres aparecem completamente
metamorfoseados, muitas vezes aparecem inicialmente para os abduzidos como animais corujas, águias, guaxinins e veados estão entre as criaturas que os abduzidos têm visto
inicialmente."
Uma mulher Metodista relatou que, após um sequestro, ela vinha tendo sonhos recorrentes
que "a faziam sentir como se alguém ou alguma coisa estivesse controlando seu corpo, como se
estivesse "possuída" [palavras suas] por demônios".
Outro abduzido se lembra de uma "criatura de luz", uma "forma de anjo amarelo amorfo",
que, em seguida, tomou a forma de um “extraterrestre”. Esta criatura - o abduzido relata - "é
apenas uma forma de luz, emergindo da luz." Verdadeiramente, ninguém com um pingo de

discernimento e conhecimento bíblico não se lembraria imediatamente das palavras de São Paulo
que "o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz" (2 Coríntios 11:14).
Procedimentos invasivos, como o estupro, também são relatados por muitos dos abduzidos.
Claramente, esses "extraterrestres" não são nada amigáveis.
Também parece haver uma alta correlação entre abduções e atividades ocultas na vida dos
abduzidos. Observa-se que muitos "ufólogos preferem encobrir o fato de que vasta atividade
oculta prévia pode ser encontrada na vida de quase todos aqueles (ou de seus parentes) que têm
experiências, contatos e/ou abduções." Há também muitos objetivos semelhantes entre os UFOs
"extraterrestres" e o movimento ocultista da Nova Era, como um único governo e religião
mundial.
John Keel observa: "As mensagens infinitas do povo do espaço agora enchem uma
biblioteca, e, conquanto os comunicadores aleguem representar algum outro mundo, o conteúdo
dessas mensagens é idêntico às longas mensagens recebidas por médiuns e místicos." (Operação
Cavalo de Tróia, John Keel , p. 183)

John Keel também escreve: "As manifestações de OVNIs parecem ser, geralmente, apenas
pequenas variações do fenômeno demoníaco antigo." (Ibid., p. 299) Essa é a opinião da
especialista em Nova Era, Constance Cumbey, que mencionou especificamente as aparições de
Bayside/EUA, em uma entrevista à Igreja Radio Sudoeste. Ela notou que as advertências nas
mensagens de Bayside são semelhantes às conclusões de sua própria investigação.

Objetivo: decepção mundial e a chegada do anticristo...
Quando os apóstolos perguntaram a Jesus qual seria o sinal da sua segunda vinda e do fim
do mundo, Jesus respondeu:
"Acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo:
Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Não vos
perturbeis. Porque estas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará
nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários
lugares: agora, todas estas coisas são o princípio das dores.“ “Então, se alguém vos disser: Eis
aqui o Cristo, ou ali, não acrediteis nele. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão
grandes sinais e prodígios, de modo a enganar (se possível) até os escolhidos. Eis que eu vos
tenho predito." (São Mateus 24: 4-8; 24, 23-25).

São Paulo nos adverte que este Dia do Senhor não ocorrerá até que ocorra primeiro a grande
apostasia: "Que ninguém vos engane, por qualquer meio, porque não será assim sem que antes
venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O qual se opõe, e se
levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora; de sorte que se assentará, como Deus, no
templo de Deus, querendo parecer Deus. " (2 Tessalonicenses 2:3-4).
Nossa Senhora das Rosas e Jesus (Bayside/EUA, 1968 a 1994) mencionaram muitas vezes
que esses UFOs são falsos milagres de Satanás. Se houvesse vida em outros planetas, a Bíblia
Sagrada nos teria dito sobre isto.
Eu advirto-os novamente para não ouvirem essas vozes que vêm das
profundezas do inferno que dizem que existe vida em outros planetas do seu
universo. Isso, meus filhos, não é verdade. Se fosse diferente, eu lhes teria dito
no Livro da Vida. Saibam, meus filhos, sua batalha deve enfurecer-se sobre a
terra. Satanás está criando muitos falsos milagres, e um deles são as
manifestações sobrenaturais que vocês chamam de ÓVNIs. "(Jesus, 25 de março
de 1978)
"É preciso compreender que os UFOs fazem parte do plano de Satanás. Eles são
falsas imagens para promover a falácia de que há vida em outros planetas. Não
há vida, pois eu só criei a vida na terra. "(Jesus, 10 de fevereiro de 1978)

David Lewis escreve que esses "alienígenas" deixaram claro que pretendem intervir na
história humana em um futuro próximo. Lewis afirma "Eles selecionarão um homem e o
capacitarão com poderes e conhecimentos sobre-humanos. Esse homem nos levará a um
governo mundial e paz no mundo." (UFO:. End Time Delusion, David Lewis, p 46).

Muitos acreditam que essa pessoa vai ser o senhor Maitreya, o anticristo da Nova Era. Ele
pode posar como o embaixador perfeitamente esclarecido desses "alienígenas", com poderes
satânicos para persuadir, como mencionado na Bíblia Sagrada: "A manifestação do ímpio será

acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda a sorte de portentos, sinais e prodígios
enganadores" (2 Tessalonicenses 2:9).
Como um website cristão relatou: "Essa enganação parecerá tão incrível, que as mentes das
pessoas serão literalmente encantadas."

Visões e mensagens recebidas pela vidente Verônica Lueken:
"No entanto, minha filha, todos devem ser cautelosos, porque quando ele, o
homem de engano, for conhecido pela humanidade, ele causará a confusão que
levará a caminhos de decepção (caminhos enganosos); ele, também, será uma
figura de virtude. Ele estará coberto como uma ovelha com vestes de pureza, mas
olhe dentro de seu coração, minha filha."
Verônica Lueken - Oh, eu vejo uma coisa feia, de horrível aparência negra, que
esta lá em baixo no abismo. É dentro deste homem que eu encontro... ele parece...
ele parece santo e humano, mas ele é realmente uma daquelas coisas. Ele é
realmente uma criatura do inferno.
Nossa Senhora - "Agora, minha filha, eu lhe darei um segredo desconhecido para
muitos, mas você deve dá-lo a conhecer à humanidade. Este homem de engano
tentará seguir meu Filho. Ele convencerá a muitos de que ele é o Messias. Você
deve tornar conhecido agora que o Messias não virá a menos que Ele desça com
as legiões de anjos do céu, como Ele subiu. Repita de novo, minha filha, este
falso messias não será aceito sobre a terra. Meu Filho, Jesus, é o único Messias.
Ele já veio à terra, mas Ele voltará. Mas Ele descerá dos céus, como Ele subiu com
as legiões de santos, aqueles que se lavaram e se purificaram com o Sangue do
Cordeiro". (Nossa Senhora das Rosas, 13 de abril de 1974)
TRANSPORTES VINDOS DO INFERNO
"Não procure por (outra) terra, não procure por vida em outro planeta, pois não
há. Só aqueles que te iludem te dizem isso. O que você viu, minha filha, no
passado, chamado de disco voador pela humanidade, nós temos permitido que
muitos vejam isso. Eles são transportes vindos do inferno. (...) O que você tem
agora, por causa dos pecados da humanidade, todo o inferno está solto na terra.
Satanás agora sabe que seu tempo está se encurtando. Essa é a verdade, minha
filha. Eu digo a todos: seu tempo está se esgotando." (Jesus, 18 de junho de 1992)
ABISMO DO INFERNO
Verônica - Oh! Oh , eu vejo um - oh , é um grande poço, eu acho, um buraco. E
sentado ali na borda do buraco algumas coisas horríveis. Eles se parecem com
animais, mas têm quase que as figuras de pessoas.
E eles estão sentados em volta agora do que parece ser um vidro. E o vidro está
refletindo-se pelo buraco, e é quase como um espelho, porque ele... Os raios existem raios sendo disparados a partir deste vidro, e os raios estão subindo deste
buraco. E eu estou vendo os raios. E eles são atirados ao solo. E enquanto eles

estão subindo, essas coisas feias, horríveis, estão montando esses raios, estes... eu
sei que eles são demônios. Eu sei.
Agora Nossa Senhora diz: "Observe, minha filha, o que mais está saindo do
buraco."
Verônica - Oh, meu Deus! Há coisas que se parecem com luzes brilhantes, mas
eles têm como uma cúpula na parte superior. E eles não têm janelas, eles são
apenas grandes luzes.
E Nossa Senhora agora está de pé na borda do buraco, e ela está apontando. Ela
está dizendo: "O homem não aceita a verdade. Estes são transportes do inferno."
Verônica - Oh, Nossa Senhora está se referindo a estas coisas que estão sendo
vistas na terra.
Nossa Senhora diz: "Faça saber, minha filha, que os falsos milagres dos tempos
finais estão agora sendo mostrados. Satanás procura confundir vocês. Faça com
que saibam, minha criança, que não existe vida além de sua terra, como vocês a
conhecem. O Homem vai sair para o espaço. Melhor seria que ele usasse esses
esforços para encontrar seu caminho de volta para Deus." (Nossa Senhora das
Rosas, 30 de maio de 1973)
Preste atenção especial para a palavra "ilusão." Isso nos diz que aqueles que acreditam no
anticristo interpretarão erroneamente o que verão nele. Eles vão pensar que ele vem de Deus.
Muitos têm escrito sobre as sociedades esotéricas de iniciados que levaram Hitler ao poder. Um
dos mais conhecidos é o falecido Dave Hunt. Trinta anos atrás, ele examinou o Movimento Nova
Era na profecia. Ele escreveu: "Com credenciais científicas impecáveis, um dos principais
ufólogos do mundo, Jacques Vallee concluiu, após 20 anos de investigação que os OVNIs podem
estar psicologicamente nos programando para algum engano final que é horrível demais até
para imaginar neste momento."
Fontes: http://www.tldm.org
http://www.tldm.org/news5/ufos.htm
As profecias acima transcritas foram recebidas por Verônica Lueken (Bayside, NY, 1968 a 1994).
Também recomendamos a leitura:
UFOs and “alien” abductions: diabolical manifestations
http://www.tldm.org/News5/UFO-quotes.htm
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