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Mensagem de seres extraterrestres ao povo da .Terra 

/ AB horas, minutos, tudo passa tao depressa e eu nao con sigo-'ver ás coisas depressa e com raciocínio. Na realidade sinto co mo uma mensagem ou tentando me dizer algo. Mas nao compreendo. Os <minutos 'passam...o que será? Gostaria de falar com uma pessoas de --outro planeta,amigo e que gosta da paz, como eu. Os carros passam e 'passam e eu fico quase nao acreditando no que eetou ouvindo. Coisas 1. estranhas e,uma'ânsia de medo. Mas é tao inacreditável, que nao •cmaigo falar cpnf isto. Mas me'diz que é amigo e gosta da paz, como 
ei). Está passatído por aqui;'-ele olha, é'preto, está com um casaco -branco. E vejo alegria em seus passos, ou coisa que transforma em coisas belas e...a nuvem tapa a estrela, mas sera'que essa nuvem I nao é" algo que eu visse? Elea pensariam que eu ficasse com medo. É • Utna coisa que vem à minha mente dizendo, todos ou quase todos e3táo £ felizes. Agora eu estou percebendo uma luz gozada no meio das nú-vens. Os minutos, as horas, parecem qúe diminuem de acordo com o frque escrevo. Tudo que está vindo, nao sei o que é, passando algo- -í que faz barulho. Passa essa...sei lá... Um gu.àrda noturno está vin-',: d ) tia direção em fjente a mim; olha e eu respondo:.tudo bem? ele res_ ponde, tudo bem. Agora eu sinto que consegui falar com o desconheci_ .„ do, mas nao vou falar a ninguém porque poderia perder, o'contato com 

1 S'.es; maa também ninguém acreditaria em mim. 0 silêncio está por vl.r e parece que -nao.. .nao, nao é 2*«uma imaginação minha, isto tudo que eu falei, que é muito gozado, -pouviu?... Todo o mundo se diverte, bricam de amor e de tanta coi3a #'que prejudioa a vida do homem, que fica assustado com a forma que an pessoas agem, de uma maneira cruel e deáumana a mercê das pes->Boas deste mundo que se chama Terra, onde existe a guerra, a atnbi-,çno e o racismo que é difícil de acreditar. Sinto que este mundo do jcLto que vai terá um fim triste mesmo. Mas se mudarmos, poderemos 
Bvv felizes e contentes com a vida que deve ser vivida. Se mudarmos piu-a a çaz, poderemos ter amigos de outros planetas e aprender que nao é so com ódio, guerra e ambição, que ae vive. E teremos aquilo que desejamos, que é a paz e a vida conjugal de muitas pessoas. E nao é só com palavras que se vive e sim com inspirações e outras coisas belas. Ê guardando a natureza que Deus nos deu, é que vivere mos em paz. E é vivendo em paz que a gente aprende o que e a paz da eternidade. Sao com coisas destas que até a própria pessoa que sou eu, nao acredita no que sinto neste momento. Estou acendendo em cri se, quando pensei: será que estou }.ouco? e sinto uma reaposla. Sera quo nata loucura é o outro mundo? Mas que serão? Humanos iguais a nós ou monstros? Ainigos ou inimigos? Robôs?... Mas para eaber isto temos qUe crer era paz, liberdade, livrar-se da ambição e para is30 você tem que ser forte, muito forte. 

'«leu Deus, o que é isto, será amigo ou inimigo? üecebo esta respostaj[ se fôssemos inimigos, estaríamos falando telepática-mente com voce? Digo eu em direção ao céu: se amigos se amam, a paz eu digo, bemvinda a Terra. Amigo ajudail 
> 

(Eüta estranha e curiosa mensagem telepática foi recebida pelo jovem Ronaldo Gomes Marques, de ltí an"s, na noite de 7/7/75, sm sua residência'a rua Santos Dumont nB 628, em Pelotas, R.G.Sul. 0 ori-. ginal se encontra em poder da Sociedade Pelotense de Investigação ' e Pesquisa de Discos Voadores - SPIPDV, em Pelotas -Rs) 
Em tempo: eota mensagem êle a escreveu na ocasião em quê um DV esteve parado r.o ar, e Rcnaldo encontrava-se na janela observando o mesmo. 

"A noite é bela. 2 como a mui ler. Noo aube que vo»tido vai pôr." / 
"0 homem é como o gato, nao sabe para onde vai." 

- I I 

• i r 

ii li 


