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PREFÁCIO
Atualmente, assistimos através dos meios disponíveis
na mídia mundial turbulências as mais generalizadas,
que leva-nos a crer que ―algo‖ está errado no
planeta...
Graças ao avanço das comunicações, hoje, mais que
ontem, ficamos cientes dos acontecimentos gerados
em qualquer ponto do planeta em instantes!
Mas a questão é: o que realmente está se revelando
no tempo?
Afinal, estamos frente a um período de longa
transição social, ou tudo não passa de arbitrariedades
nocivas que deverão ser discutidas e equacionadas à
luz dos fatos antigos e vigentes?
O que podemos fazer?
Assistimos ainda passivos a globalização galopante
que se alastra no planeta separando, infelizmente,
castas sociais menos privilegiadas em proveito de
impérios
individualistas
que
almejam
tão
simplesmente o lucro rápido e, às vezes, a qualquer
custo!
No porvir do terceiro milênio ainda constatamos
constrangidos a disseminação da fome, epidemias,
crimes hediondos, consumo crescente de drogas
psicotrópicas, justiça favorável aos privilegiados,
corrupção e desmandos nos meios políticos mundiais,
terrorismo, ameaças de revoltas e guerras enfim,
eventos estes que precisam ser estudados,
analisados e discutidos com propósitos equacionados
em bases concretas para o bem estar e
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desenvolvimento gradual benéfico em favor da
humanidade.
É verdade que avançamos rapidamente na era
tecnológica pertinente aos meios necessários
materiais para o conforto e bem estar da sociedade
como um todo, entretanto, isto não pode ser afirmado
relativo ao comportamento ambiental, moral, ético e
lógico que se mantém praticamente extático no
decorrer dos séculos pelo homem.
Assim sendo, o progresso no planeta não pode ser
considerado satisfatório e, portanto, realmente ―algo‖
precisa ser feito.
Retomando a obra anterior que tratou do contato e
preparação dos personagens, constatamos a estada
em local remoto da Amazônia por quase três anos da
presença do mentor extraterreno PP que, durante o
resgate com evidente repercussão local levou com
sua raça um casal de jovens professores e vinte e
duas crianças a estágio educativo avançado a um
distante planeta de nossa galáxia, do qual era
originado, com período de retorno já prescrito pelo
citado mentor extraterreno.
Nesta proposição, retornam agora, após vinte e três
anos de permanência na distante constelação um
grupo de indivíduos terrenos liderados por alienígenas
de elevada moral e extraordinário saber, em
continuidade à missão de auxilio ao planeta na
pretensão de estudar e equacionar turbulências as
quais a Terra experimenta continuamente no decorrer
do prenuncio do terceiro milênio.
Em função do exposto, nossos amigos procuraram
analisar para posterior discussão um longo período de
turbulências no globo, buscando razões que
justificassem os procedimentos executados pelos
homens na observância daqueles episódios nefastos
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que, diga-se de passagem, em praticamente nada
contribuíram de positivo para o progresso moral de
nosso planeta.
Narrativa de teor - ficção-fantasia - onde o leitor
assimila contrariedades vigentes em nosso meio,
versus a possibilidade real de solucioná-las contanto
que – simplesmente - atendamos aos princípios da
moral, ética e a lógica, não observados e tampouco
executados à luz da razão ainda nestes dias.
Esta é, em suma, a intenção honesta da presente
obra.

Monte Dourado (PA), setembro de 1.992.

ZECA PALUDO
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PRIMEIRA PARTE
Reminiscências
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CAPITULO I
Conseqüências advindas pós-resgat

O calendário apontava: maio, 1.987.
O resgate com destino ao planeta do extraterreno PP
levando o casal dos professores Célio, Eliana e as
vinte e duas crianças contempladas ao estágio,
repercutiram no grande acampamento amazônico,
principalmente entre os políticos presentes ao evento.
Quando o governador do Estado e membros
políticos, pasmos com o inusitado espetáculo de
despedida apresentado na praça central, e
apercebendo-se da seleta comitiva caminhando para
embarque à nave-piloto lá estacionada, perguntaramse como foi possível um ―seqüestro‖ de vinte e quatro
criaturas se realizar e seguirem, em seu pensar, para
aventura incerta e insólita, quanto perigosa, colocando
vidas em risco.
Em meio a tais fatos, as autoridades imediatamente
buscaram os responsáveis para responderem ao
acontecimento.
Gonzales, Frias e o professor Waldir, cientes da
obrigação em prestar esclarecimentos aos mesmos,
alegaram
plena
responsabilidade
neste
empreendimento,
aliás,
já
iniciado
com
o
consentimento espontâneo dos pais e tutores das
crianças contempladas há muitos meses, enfatizando
que a viagem efetivada pelos mesmos compreenderia
um período de ida e retorno próximo dos 23 anos.
O governador, irônico, esbravejou:
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 Como puderam os senhores permitir a insensatez
em uma viagem a meu ver, sem volta, expondo ao
risco nossos cidadãos?
 Excelência não se trata de viagem sem volta, como
alega, mas sim de um estágio a estudos especiais e
necessários para corrigenda viável aos diversos
problemas que atingem nosso planeta – afirmou o
professor Waldir.
 Mas como? Com que autorização legal? –
questionou.
 Com o consentimento dos pais e tutores dos
mesmos, excelência. Não tomaríamos qualquer
decisão se assim não fosse – reiterou Gonzales.
Um deputado atento ao dialogo, observou:

Os
senhores
possuem
documentos
comprobatórios dos responsáveis atestando tais
autorizações?
Frias foi categórico:

Infelizmente,
estes
fatos
ocorreram
informalmente, excelência. Entretanto, poderemos
consultar os responsáveis que confirmarão na integra
a autorização dada ao evento.
Contestou o deputado:
 Perante a lei não são aceitas informalidades, mas
sim instrumentos que atestem oficialmente os fatos,
cavalheiros!
Frias não entendeu a inferência do político:
 Como assim?
Afirmou o mesmo:
 Este evento será considerado um verdadeiro
―seqüestro coletivo‖ para o Estado, meu caro! Terão,
portanto, que responder por isto!
Os amigos relancearam olhares de preocupação
ante a alegação do político, certos de que seriam
responsabilizados perante a lei.
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 Que pretendem fazer? – balbuciou Gonzales
temeroso:
 No momento deverão ser convocados pela policia
local a prestar depoimento sobre os fatos.
Posteriormente, responderão por isto. Poderão
constituir um advogado de defesa?
Assentiu Gonzales, visivelmente preocupado:
 Tomaremos providencias imediatas quanto a isto,
excelência.
Estava informalmente instaurado inquérito ao qual
os amigos teriam que responder.

Realmente, este episódio repercutiu negativamente
sobre os três integrantes do grande acampamento
preocupando-os quanto ao destino que a atuação
política poderia implicá-los não apenas na área cível,
como também no destino que agora teriam de encarar
quanto às suas posições profissionais exercidas no
local, ou seja, nas empresas quanto a Gonzales e
Frias e na escola, quanto ao professor Waldir.
Evidentemente, somava-se à culpabilidade daqueles
integrantes, outra série de eventos gerados pela mídia
presente ao resgate que, obviamente, divulgou o
acontecimento extraterreno no país e em âmbito
mundial.
Além disto, os cidadãos, atônitos, após terem
atestado tão estranha ocorrência na região,
perguntavam-se até que ponto ou rumo tudo aquilo
poderia desencadear. Uns julgavam o evento
fantástico; outros, ainda duvidavam dos fatos
apresentados e documentados na integra.
Adicionava-se, contudo, haver chegado ao
conhecimento dos dirigentes executivos do complexo
industrial amazônico na matriz do sudeste,
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informações nada animadoras de que os eventos lá
presenciados poderiam gerar sérias convulsões
sociais internas e, porque não, externas, colocando
em risco as operações industriais das usinas
beneficiadoras locais.
Os dirigentes, receosos, aderiram convocar reunião
breve, para levarem a bom termo uma solução
plausível que atenuasse, pelo menos, os fatos
gerados naquela coletividade.
Numa tarde de sábado os três integrantes acusados
dialogavam sobre a situação que os constrangia.
Comentava Gonzales:
 Bem; voltemos ao assunto afligente. Qual o
primeiro passo a ser efetivado?
 Certamente será nomearmos um advogado com
urgência – afirmou Frias.
 Perfeito! É isto que devemos providenciar sem
demora. Entretanto, acredito que no grande
acampamento não encontraremos esse profissional –
complementou Gonzales.
 Creio, inclusive, que a especialização no direito
haverá de ser a área criminal, concordam?–
argumentou Waldir.
 Exatamente! E, neste caso, somente em Belém
poderemos encontrar este profissional – concluiu
Frias.
 E quanto ao inquérito policial? – indagou Waldir.
 Bem – acrescentou Gonzales –, conversarei
pessoalmente com o delegado, propondo-lhe
primeiramente que nomearemos um advogado e,
posteriormente, compareceremos com o mesmo para
depormos, concordam?
 Plenamente - assentiram os amigos.
 OK! Segunda - feira entrarei via telefônica em
contato com o pessoal do escritório de Belém, no
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sentido de pesquisarem um profissional competente
que possa defender-nos na difícil causa em que
estamos envolvidos – finalizou Gonzales.
Cinco dias após consulta efetivada pelo escritório da
capital desembarcava no aeroporto do grande
acampamento, dentre outros, um indivíduo idoso. Os
três integrantes, reconhecendo o mesmo pelos
indícios apontados anteriormente pelo dirigente do
escritório belenense foram ao seu encalço.
 Dr. Cintra?
 Sim.
 Muito prazer –, apresentaram-se em efusivos
cumprimentos.
A seguir, adentraram em um veículo e rumaram
para a cidade aonde, ao chegar, tomaram as devidas
providências à acomodação do novo visitante e
posteriormente, realizarem breve reunião no salão
disponível do hotel/pousada em que aquele ficaria
hospedado.
Trajando terno cinzento, camisa na cor palha e
ostentando extravagante gravata ―borboleta‖ na cor
encarnada, o Dr. Cintra evidenciava-se autêntico
advogado. Seu caminhar, um tanto cansado e ainda
―coxo‖ da perna direita, apesar dos 73 anos,
aparentava ser um simpático profissional, sincero,
com vasta experiência na área criminalista e cível,
atuando preferencialmente na promotoria pública,
acumulando várias causas de sucesso e gozando na
capital do Estado idoneidade e respeito entre seus
colegas nos tribunais nortistas.
Após tomar conhecimento resumido do expediente
que incomodava os integrantes, calmamente, assentiu
à problemática, informando-os:
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 Este é um caso inédito em minha carreira! Assisti
aos comentários, inclusive os ventilados pela mídia e
afirmo-lhes que ainda não estou totalmente
convencido de que tudo foi real. Entretanto, devo
concordar com os fatos citados, aliás, documentados
e comprovados pelos inúmeros cidadãos que
estiveram presentes ao evento do citado resgate
nesta região.
 Então? Aceitará nossa nomeação? – questionou-o
Frias, atentamente.
 Certamente! Primeiro prestaremos o depoimento
policial e, posteriormente, estudaremos meios
favoráveis e propícios à defesa dos cavalheiros.
Precisamos coletar provas materiais locais que
possam atenuar os fatores de culpabilidade em que se
envolveram. Teremos assim, três dias para atuar
neste expediente, porque ainda tenho pendências na
capital a solucionar e o tempo é precioso, senhores...
pelo menos, para mim.– sorriu.
No dia seguinte, às dez horas em ponto,
encontravam-se o advogado e seus clientes presentes
ao gabinete do delegado. Após uma hora de sucinta
exposição a autoridade concluiu o relatório oficial
aludindo, inclusive, interceder favoravelmente aos
integrantes, mesmo porque, estava presente ao
evento e, como os depoentes, também se sentia de
certa forma responsável pela demanda dos cidadãos
rumo àquela viagem intergaláctica, sem qualquer
oposição oportuna que na ocasião poderia reivindicar.
Assim, prontificou-se a interceder pelos acusados
dentro de sua função profissional e nos termos da lei,
junto às autoridades competentes, caso fosse
necessário.
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Estes, entusiasmados com a adesão policial,
partiram para a próxima empreitada sugerida pelo
advogado para entrevistarem-se com as famílias das
crianças contempladas ao estágio e assim, obterem
seus depoimentos favoráveis e, se possível,
documentados.
Este evento exigiria alguns dias para conclusão.
Botaram mãos à obra, aproveitando a estada pessoal
do Dr. Cintra no acampamento.
Gradativamente os integrantes visitaram as
residências dos responsáveis, obtendo reações de
concordância e prontificando-se os mesmos, inclusive,
a prestarem testemunhos pessoais em sua defesa.
Outros, temendo serem incriminados pelo fato,
alegavam estarem arrependidos pela autorização
cedida aos pupilos e temiam que o retorno de seus
queridos afetos realmente não se concretizasse.
Enfim, os resultados obtidos estavam um tanto
comprometidos, apontando cenário duvidoso e nada
propicio para os amigos.
Finda a empreitada o advogado avaliou as adesões
obtidas e concluiu:
 Senhores. O que obtivemos, sinceramente, não
garante a segurança concreta que o fato requer.
Apenas trinta porcento dos responsáveis foram
acordes aos nossos argumentos. Isto é pouco, frente
ao universo factual ainda existente, mas não pactual
com nosso objetivo. Assim, terei que consultar com
calma os anais do direito para encontrar ―lacuna‖, se
isto for possível, e isentá-los junto à corte judicial do
Estado. Entretanto, pressinto que lograremos sucesso
frente à materialidade exposta que, para mim,
principia na interpretação do direito positivo que
jamais poderá ser refutado. Peço-lhes, desde já, que
confiem e esperem. As ações até aqui concluídas
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serão sem qualquer duvida, pelo menos, um bom
começo.
 Então, poderemos manter esperança quanto à
nossa integridade perante a lei? – arriscou Gonzales.
 Perfeitamente. Os tramites, como sabem, são um
pouco demorados no pais e,
portanto, fiquem
tranqüilos quanto a esta posição.
Pouco
mais
esperançosos
os
integrantes
agradeceram a participação ativa do advogado, que
naquela mesma tarde retornaria à capital do Estado.
Ficou combinada entre eles a comunicação continua
quanto ao andamento do processo na esfera judicial.

A diretoria executiva do complexo industrial, após
reunião entre os dirigentes, chegou a um consenso
relativo aos integrantes responsáveis pelo evento
ocorrido na região.
Apesar do engenheiro Armando Moura participar das
conversações decisivas nada pode argumentar em
defesa dos amigos, vez que se assim procedesse,
colocaria
sua
carreira
em
jogo
perigoso
definitivamente. Absteve-se, simplesmente, de proferir
qualquer empatia pelos mesmos, alegando apenas
neutralidade quanto aos fatos evidenciados. Livre de
qualquer manifestação favorável aos acusados, ora
em julgamento profissional, este nutria receio em
perder seu posto, mesmo porque, tinha compromissos
financeiros de alto vulto que jamais deixaria de
cumprir, entre eles a aquisição de formosa fazenda
recém adquirida em área agrícola nas adjacências da
cidade natal.
Assim, a conclusão unânime a que chegaram
ocasionou a demissão sumária, sem justa causa, aos
três integrantes citados.
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Entretanto, ficara convencionado pelos executivos
manterem os acusados em seus postos em regime
precário, até que os mesmos fossem devidamente
julgados, independente de serem culpabilizados ou
inocentados. Esta decisão não foi ato de
benevolência, mas exigida frente às imposições
ditadas pela lei, que decidia que os acusados
permanecessem no local em que o inquérito foi
instaurado, evitando assim cartas precatórias entre
competências distintas nas esferas judiciais dos
diferentes Estados da Federação donde os
integrantes eram originados. Não podiam, inclusive,
ausentarem-se da área sem permissão oficial
competente, até que o juiz decretasse a sentença
final.
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CAPITULO II
O destino dos três integrantes

Numa

tarde de sábado, no apartamento de
Gonzales, estavam além de Frias, esposa e o
professor Waldir os demais integrantes pertencentes
ao grupo do grande acampamento amazônico:
Rolando, sua esposa Virginia e os jovens Mauricy,
Júlio e Jonas.
Sabedores dos fatos aos quais os três amigos
estavam envolvidos, acolhera-os no intuito não
apenas consolador, mas também em busca de
alternativa que pudessem por em prática e, assim,
inocentá-los definitivamente.
Lamentava-se Virginia visivelmente angustiada:
 Eu deveria ter pensado melhor relativo ao convite
efetivado junto aos responsáveis pelas crianças
contempladas...
– Ora Virginia, não foi sua culpa nem tampouco
nossa. Estávamos todos empenhados em levar
avante a missão concluindo-a com êxito. Isto sim foi o
mais importante! O que está feito, está feito e pronto! consolou-a Gonzales.
 Além disso - prosseguiu o professor -, temos plena
certeza de que nossos amigos retornarão a Terra e,
nessa oportunidade, saberão agir sabiamente
influenciando os líderes na construção de um mundo
pleno e melhor para nós, seus habitantes. Tenhamos
esperança, meus amigos!
 É verdade - contemporizou Rolando -, um projeto
perfeito e grandioso como este exige tempo para sua
consolidação e, em se tratando de evento nas esferas
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cósmicas devemos confiar plenamente no mentor PP
e sua raça extraordinária.
Em seguida, Júlio tentou apaziguar os ânimos dos
amigos solicitando pareceres otimistas quanto ao
inquérito:
 Então? - prosseguia -, têm notícias sobre o
andamento do processo?
 Até agora, conforme instruções do Dr. Cintra, tudo
caminha razoavelmente bem. Ele acredita que dentro
de pouco mais de um mês sejamos notificados a
comparecer à capital para julgamento definitivo –
explicou Gonzales.
E o diálogo prosseguiu acalorado entre os amigos,
agora mais otimistas.

Até a data daquele último encontro no apartamento
os integrantes nada sabiam da decisão tomada pelos
dirigentes executivos do complexo industrial e, o
engenheiro Moura abstinha-se em comunicá-los, vez
que a demissão deveria ser formalmente executada
em seu devido tempo.
Mas os amigos continuavam seus afazeres
profissionais cultivando o ―alivio‖ de que, pelo menos,
seus cargos permaneceriam íntegros de qualquer
coação.
Contudo, com o decorrer dos dias, estes notavam
que algo não agradável pairava no ar. Não sabiam
exatamente do que se tratava, porém, percebiam que
os amigos comuns de labor não mais se comportavam
como outrora...
Mesmo a presença do engenheiro Moura foi se
tornando rara, principalmente com Gonzales, pois que
sempre mantivera singular amizade com o mesmo.
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As semanas sucediam-se e a rotina no grande
acampamento mantinha-se perene.
Os integrantes davam continuidade laboral de suas
responsabilidades na usina e na escola, esquecendo
às vezes a situação na qual estavam enquadrados,
mas o otimismo era evidente de se saírem ilesos
daquela acusação incabível.
Um dia o Dr. Cintra compareceu para uma rápida
visita ao complexo industrial, informando-os ter
encontrado uma ―saída brilhante‖, que provavelmente
os inocentaria. Não comentou seu propósito, no intuito
de evitar ansiedade, mas estava convicto de que
lograria êxito com uma certa proposição. Dizia-lhes: “é
um „expediente‟ do direito, meus caros...” - e sorria.
Estes, esperançosos, acediam à sua competência e
esperavam impaciente o destino que os aguardava.
Algumas semanas depois, finalmente receberam um
instrumento judicial para comparecerem em data
previamente agendada ao tribunal da capital e
responderem ao processo instaurado para o devido
julgamento.
Nesta nova contingência, efetivaram preparativos
essenciais para aquela viagem, inclusive, solicitando a
Virgínia e Rolando ficarem precavidos quanto à
necessidade de convocarem testemunhas de defesa,
caso o tribunal intimasse presenças. Contudo, o Dr.
Cintra informara-os não haver necessidade de
qualquer testemunho pessoal, pelo menos, por
enquanto.
No dia aprazado, acompanhados dos demais
integrantes
amigos
e
outros
simpatizantes,
despediram-se de todos com auspícios de boa sorte,
para a seguir acomodarem-se no pequeno avião que
os transportaria até a capital do Estado.
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Noventa minutos depois, no aeroporto de Belém,
aguardava-os o Dr. Cintra e, após cumprimentos
tomaram um táxi e demandaram para o escritório do
advogado.
Em seu gabinete, calmamente, o Dr. Cintra
certificara-os acerca do andamento do processo e
informou-os ter se reunido com alguns colegas que
concluíram unânimes de que seus argumentos de
defesa teriam boa chance em serem acatados pelo
juízo.
Empolgados,
os
amigos
cumprimentaram
o
profissional, contudo, este solicitou que não se
antecipassem ao otimismo, pois se tratava apenas de
―forte suposição― e não o confortava comemorar a
vitória antes da ação empreendida.
Após curta exposição os integrantes seguiram para o
hotel previamente reservado onde se acomodaram. À
tarde, fizeram uma breve visita ao escritório do
complexo industrial em Belém, onde reveram amigos
que esporadicamente compareciam à usina mineral.
À noite, jantaram na casa dos familiares de Frias,
vez que este mantinha extensa parentela na capital
belenense. Ciente do delito ao qual estava prestes a
responder, a genitora de Frias, matrona idosa,
mostrava-se assaz temerosa pelo futuro do filho e
família, porém, os amigos confortavam-na na ciência
de que tudo se acomodaria bem, mesmo porque se
consideravam inocentes de tais acusações.
Um irmão de Frias, presente ao encontro,
comentava: “nossos políticos, não querendo
generaliza-los, são muito „engraçados‟; para se
evidenciarem criam expedientes „atenciosos aos seus
eleitores‟ com fito à aquisição de votos mas, quando
eleitos, não sei se realmente preocupam-se com os
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justos anseios de nossos cidadãos”. Todos assentiram
ao comentário.
No dia seguinte, na companhia do advogado, os três
integrantes e alguns amigos e parentes de Frias
estavam presentes ao fórum judicial.
A tensão destes era notória, apesar dos esforços em
não demonstrar tal comportamento.
Após instruções finais do advogado aos mesmos,
aguardaram a chegada do juiz competente, a
comissão do júri, o promotor e funcionários oficiais
para dar inicio ao ato.
Entretanto, exteriormente ao edifício forense,
encontravam-se também alguns repórteres locais
ávidos ao rumo que dali se desenrolaria, pois
reconheceram que os acusados fizeram parte da
estranha ocorrência extraterrena que teve lugar há
alguns meses no grande acampamento amazônico.
Eram exatamente catorze horas quando o juiz
adentrou no recinto, sentando-se na cátedra do
grande auditório.
Todos os indivíduos presentes levantaram-se
aguardando o consentimento oficial para inicio das
atividades da tarde.
A seguir, foram os réus apresentados à corte com a
descrição sucinta da promotoria relativo à causa em
questão, que exigia a promulgação da sentença
dentro dos critérios justos previstos em lei.
Inicialmente, o juiz convocou o promotor no sentido
de delatar a ocorrência implicante em julgamento
estando esta já lavrada e ouvida em pleno silencio por
quarenta minutos ininterruptos.
Finda a exposição, o juiz, ciente dos autos, solicitou
a defesa do Dr. Cintra para que expusesse seus
argumentos em favor dos réus.
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O advogado levantando-se de sua mesa,
respeitosamente iniciou seu pronunciamento:
 Meritíssimo. Senhores jurados. Aqui estamos
presentes com o consentimento que a lei nos outorga
na defesa de meus três clientes que, desde já, afianço
serem inocentes frente ao inquérito contra eles
instaurado com proposições de segurança coletiva
aos cidadãos deste promissor Estado da Federação.
Entretanto, primeiramente analisaria à luz do direito
não se tratar que os cidadãos lotados nominalmente
nos autos com destino ao cosmo desconhecido
estivessem irremediavelmente condenados do retorno
plausível ao nosso planeta e, principalmente, pelo
motivo de que na eminência do fato gerador ocorrido,
que materialmente se verificara na presença de
milhares de pessoas presentes ao evento
extraterreno, não manifestassem oposição alguma ao
citado resgate, mesmo porque a comitiva viajante não
se apresentava acorrentada ou amarrada de
instrumentos nocivos à sua integridade física e,
inclusive, seus responsáveis e tutores, bem como ao
policiamento que também se encontrava presente
naquela oportunidade. Diria, inclusive, que as vinte e
duas crianças, apesar da menoridade, estavam
acompanhadas do casal de professores Célio e
Eliana, competentes, civilmente maiores, e na época
noivos, comportando-se assim como dotados tutores
na empreitada de estudos aos quais se destinaram e
ainda na sincera tarefa de ajuda solidária a se
concretizar em futuro próximo a favor de nosso
planeta.
O promotor, levantando subitamente de sua mesa de
trabalho, pronunciou-se:

23

 Protesto, meritíssimo! O prezado colega principia
seus argumentos protelando as reais conseqüências
que os fatos, à luz da evidencia, requerem!
O juiz meditou por instantes e concluiu:
 Protesto negado. Prossiga:
Otimista, retomou o Dr. Cintra seu dialogo:
 Obrigado, meritíssimo. Como eu dizia, antes de
qualquer
esboço
premeditado,
analisemos
conjuntamente a intenção em sua clareza. Segundo
consta nos autos, o extraterreno, líder do grupo,
esteve entre nós segundo milhares de depoimentos
populares ventilados pela mídia local e internacional,
cuja finalidade exibia cunho sincero de fraternidade
incondicional aos atributos morais e ambientais em
favor de nosso globo. Consta ainda a participação
pessoal do mentor citado e meus clientes, em
importante congresso internacional realizado na
cidade do Rio de Janeiro, onde os mesmos foram
calorosamente ovacionados pelo êxito obtido nas
provas exibidas, bem como argumentos discorridos
que calaram fundo as autoridades internacionais
participantes.
Após este episódio, houve forte clamor em diversos
pontos do globo, na expectativa de respostas positivas
frente às premonições expostas naquela oportunidade
pelo citado mentor extraterreno e a promessa em
público deste, no auxilio incondicional que há quase
três anos já havia sido evidenciado pelo grupo no
grande acampamento amazônico.
Reforçando minha exposição, fazia parte da ajuda um
estágio a estudo especial das crianças contempladas
e, diga-se novamente, autorizadas espontaneamente
pelos
respectivos genitores
e tutores
que
compreendendo a nobre intenção, humildemente
abriram mão de seus pupilos ao importante evento
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intergaláctico. Assim sendo, peço ao meritíssimo juiz e
jurados aqui presentes que reflitam nesta importante
missão que sem dúvida alguma será benéfica à
humanidade em futuro próximo, com o feliz retorno de
nossos cidadãos devidamente preparados para o fim
proposto.
Terminada a exposição dos fatos pelo advogado de
defesa, pronunciou-se a seguir com a autorização do
juiz, o promotor, mirando com seriedade a comitiva de
jurados que a tudo presenciava:
 Meritíssimo; senhores jurados! As alegações de
meu prezado colega deixam sérias lacunas em seu
depoimento que cabe a mim reiterar. Na exposição
mencionada, este se esquece de um fator assaz
importante que não podemos olvidar: trata-se de
verdadeiro ―seqüestro coletivo a olhos vistos‖ de vinte
e quatro cidadãos que alçaram vôo em nave
alienígena desconhecida a um destino ignorado, sem
qualquer garantia de retorno!
Nesta contingência, Gonzales ameaçou levantar-se
em protesto, porém, o Dr. Cintra impediu-o, solicitando
calma e silencio.
Continuou o promotor:
 Neste momento, quem garantirá a esta nobre corte
que nossos cidadãos ainda estejam vivos? Como
saber?
Houve curto clamor nos bastidores da corte,
entretanto, o juiz solicitou ordem e gesticulou para que
o promotor continuasse sua exposição.
Este, em voz baixa e entonação provocativa,
concluiu:
 Meritíssimo, creio que nada mais há a comentar
mediante os fatos já reverenciados, propondo aos
excelentíssimos jurados considerarem meu pedido de
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condenação aos réus aqui expostos. Nada mais! - e
retirou-se para sua mesa.
O juiz solicitou a palavra do advogado de defesa,
perguntando:
 Tem o senhor algo a adicionar a favor de seus
clientes?
 Sim - afirmou o Dr. Cintra, levantando-se e
caminhando calmamente para o centro discursivo da
corte.
Mesmo que verdadeiramente se trate, como o
prezado colega afirmou, de um ―seqüestro coletivo‖,
que creio eu, melhor poderia ser considerado como
―bolsa de estudos especiais cósmicos‖ inteiramente
gratuitos aos nossos jovens cidadãos com propósitos
louváveis, gostaria também de esclarecer a esta corte
que nunca houve até a presente data julgamento que
justificasse um expediente desta envergadura, mesmo
porque, nos anais de nosso direito positivo e, quiçá,
internacional, não há instrumentos eficazes, ou seja,
―acordões ou sumulas‖ do direito, que atestem
julgamentos nesta órbita, porque, um seqüestro, como
afirma, para local desconhecido que não o nosso
planeta, é vago e carece de substancia material para
sua integração devido ao destino que exibe. Em
outras palavras: houve sim uma demanda
circunstancial, porém, seus instrumentos de
culpabilidade são vazios, vagos na autenticidade
territorial, simplesmente porque desconhecemos o
cosmos e não há legislação no globo, ou regulamento,
que possibilite integração objetiva de direito para o
caso ora apresentado.
Se me permitem, seria o mesmo que julgar um ilícito
em contrato de compra e venda de bem imóvel em
nosso satélite lunar. Como, senhores, conceber tal
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autenticidade naquele local? Quais os instrumentos?
Por que meios?
Concluindo: mesmo que os autos fossem realísticos,
conformes, ainda assim, como aditivo circunstancial,
aqui deveria estar presente o autor, ―o cabeça
intelectual‖ deste suposto seqüestro: o extraterreno
intitulado como ―Sr.Pepe‖!
Os jurados entreolharam-se confusos, ante esta
última indagação da defesa.
O público presente, em semblante zombeteiro, fazia
comentários breves quanto à astúcia ostentada pela
defesa.
Em seguida, o juiz, após breve reflexão, seguida de
pequena pausa, ordenou:
 Silencio! Suspenderemos os trabalhos por
sessenta minutos. Após a reunião dos jurados aqui
presentes voltarei para anunciar o veredicto. É só!
No intervalo, os três integrantes e o Dr. Cintra
saíram do recinto para respirarem um pouco,
caminhando até um café próximo ao fórum e tecerem
comentários quanto às expectativas que se
encaminhavam para o derradeiro desfecho...
Argumentava o advogado:
 Dentro de alguns instantes conheceremos o
veredicto final que pressinto seja favorável. Quero ver
como o júri se sairá desta enrascada... não
encontrarão argumentos factuais pertinentes a uma
legislação inexistente e vaga quanto esta.
 Então seremos absolvidos! - festejou o professor
Waldir.
 Tudo leva a crer que sim. - assentiu Gonzales
otimista.
 Esperemos, meus amigos. Agora devemos
retornar ao recinto antes que iniciem a conclusão
processual – complementou o advogado.
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A seguir adentraram ao salão forense, agora mais
animados.
Poucos instantes mais e o juiz, na companhia da
comitiva de jurados tomaram suas posições. O
ambiente estava pesado e todos aguardavam
impaciente o parecer do magistrado.
Após pequena, mas angustiante pausa, o juiz
reclamou silencio e sentenciou:
 Conforme a alusão a que chegaram os senhores
jurados para a causa em apreço, por pequena
margem de dois votos, declaro os Srs. Gonzales...,
Frias... e Waldir... absolvidos das acusações que lhe
foram imputadas e julgadas neste tribunal. Ordeno
que o escrivão presente a esta sessão lavre de oficio
a competente certidão. Está encerrada a ordem do
dia. É só!
Os amigos, em profundo suspiro de incontido alivio
levantaram-se felizes, eufóricos com o auspicioso
resultado e, imediatamente, dirigiram-se ao encontro
do Dr. Cintra abraçando-o cordialmente.
Outros amigos e parentes presentes acorreram
também os mesmos provocando ruidoso tumulto no
interior do recinto forense, felizes com o veredicto
esperado.
Mas externamente ao edifício, repórteres se
acotovelavam solicitando entrevistas ao vivo junto dos
integrantes
recém
libertos.
Após
alguns
pronunciamentos breves, retiraram-se do local para a
comemoração merecida na residência do irmão de
Frias.
Foi uma tarde alegre e descontraída para todos.
Já anoitecia quando os integrantes resgataram os
honorários devidos ao Dr. Cintra, alegando este que
dentro de alguns dias providenciaria ―certidão de

28

absolvição‖ oficializada, enviando-a registrada pelo
correio.
Despediram-se do advogado e partiram para
merecido descanso no hotel. No dia seguinte, às
7h20min, deveriam apresentar-se ao aeroporto Val de
Cans para seguirem destino ao grande acampamento
amazônico.
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CAPITULO III
De volta ao lar de origem

O entusiasmo era patente nos semblantes alegres
do grupo amigo, durante o almoço recepcionado aos
três integrantes no clube local.
Animados com a inocência provada, palestravam
calorosamente agendando planos para continuidade
anteriormente proposta pelo mentor PP em atividades
ambientais e de auxilio na comunidade.
O professor Waldir iniciou o diálogo, comentando:
 Atualmente cito como prioridade o cuidado
preventivo aos incêndios florestais ocasionais que,
devido ao clima seco que breve se iniciará em nossa
região, exigirá vigilância continua entre nós. Assim
sendo, aos finais de semana, empreenderemos
caminhadas setoriais pela selva, no intuito de inibir
quaisquer focos porventura existentes.
 Então - alegou Frias -, teremos que eleger grupos
de combate com três elementos para atuar em regime
de escala programada.
 Perfeito - concluiu Gonzales - organizaremos uma
relação. Somaríamos assim dois grupos. Mas o ideal
seria cada um de nós exercer a liderança, convidando
mais integrantes entre os alunos da escola. Por
exemplo: recrutar doze novos voluntários. Então,
formaríamos seis grupos distintos independentemente
das mulheres. Que me dizem?
 Excelente! - aduziu Rolando -, construiremos uma
frente de trabalho mais expressiva e atuante nesta
empreitada.
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 Não se esqueçam que teremos ainda atividades
quinzenais nas coletas de amostras no rio adjacente
às usinas e igarapés, bem como aos rejeitos da mina
para posteriores análises no laboratório da escola finalizou Jonas.
A seguir iniciaram preparativos à eleição dos
voluntários, já com diversos nomes de alunos em
mente, para os trabalhos que se seguiriam nas
próximas semanas.
Com este procedimento estava selada mais uma
atividade solicitada pelo mentor como meio a dar
continuidade aos trabalhos exigidos no ambiente
florestal que, embora tímidos, em muito contribuiriam
para amenizar queimadas de grande envergadura,
como as noticiadas comumente pela mídia televisiva
do país.
Contudo, não sabiam ainda que a sincera missão
ambicionada não se concretizaria integralmente,
devido à posição tomada pelos dirigentes executivos
do complexo industrial ao qual pertenciam.

Os dias sucediam-se céleres, e os amigos davam
continuidade à lide profissional e aos planos traçados
anteriormente.
Certa tarde, Gonzales foi solicitado a comparecer ao
gabinete do engenheiro Moura.
Poucos instantes mais, ao adentrar o recinto, notou
no superior semblante contrito e sereno.
Preocupado, animou-o e foi logo aludindo:
 O que houve engenheiro? Problemas com a
família?
 Não... - respondeu Moura, vacilante, com olhar
persignado e respirando fundo - tenho uma noticia
constrangedora a anunciar-lhe.
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Gonzales, temeroso, engoliu seco o comentário e,
tentando não se alterar, encorajou-o em voz
compassada:
 Do que se trata, afinal?
 Recebi ordens da matriz empresarial solicitandome executar sua demissão...
 O quê? - titubeou Gonzales, aflito.
 É verdade. Infelizmente, concluíram que a sua
presença, bem como a dos amigos Waldir e Frias
poderão ocasionar incidentes imprevisíveis às
atividades normais das usinas por autoridades, ou
outras fontes externas desconhecidas e, assim,
decidiram por um fim a tal temeridade excluindo-os de
seus respectivos cargos. Sinto muitíssimo, amigo. Não
pude realmente interceder por você.
 Mas - revidou -, fomos absolvidos das acusações
manifestadas pelas autoridades, Moura!
 Eu sei, amigo. A decisão final não partiu de mim,
acredite! Nada pude fazer para contornar esta
situação.
 Você alegou também que o professor Waldir e
Frias estão incluídos nessa decisão?
 Infelizmente, sim!
Gonzales estava visivelmente passado. Ainda não
acreditava naquela demissão. Não! Devia haver algum
engano em tudo isso. Havia tanto a realizar ainda... e,
os amigos? E os planos de ação propostos pelo
mentor?
Desanimado, tombou os braços e abandonou o
gabinete de Moura que constrangido o observava,
deslocando-se diretamente para sua sala. Sentou-se
e, cabisbaixo, tentou compreender o porquê de tal
decisão. Não seria mais um sonho mau? Não! Era
real, melancólico demais! Assim permaneceu por
longos minutos tentando ficar afastado da realidade
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que não queria aceitar, mas que se descortinava
solene ante seus olhos tristes e lacrimejantes...
Lentamente refazia-se do recente ―baque‖
emocional e, em seguida, levantou-se e providenciou
as últimas pendências despachando-as à secretaria,
que ainda não tinha ciência da triste ocorrência.
Desanimado em dar seqüência ao expediente
laboral juntou alguns pertences profissionais expostos
sobre a mesa e gavetas, colocou-os em pequena
caixa de papelão e caminhou para o estacionamento
sem de despedir de ninguém.
Pouco depois, no apartamento, meditava o atual
infortúnio que para si se manifestara. Relembrava os
momentos felizes da presença de PP e sentia que
muito difícil seria esquecer tão grato episódio.
Recordava-se, quando a sós com o mesmo, de
premonição por ele ventilada: encontrareis sérios
entraves pelo caminho, mas não deveis jamais
hesitar. Continuai o labor confiante, pois as mudanças
são sempre úteis e, às vezes, programadas conforme
merecimento. Entendei: o que parece injusto e
irremediável aos olhos hoje é uma transição oportuna
e superior preparada para vós, pertinente aos
objetivos elevados que célere se desenvolverão no
momento preciso. Confiai e esperai!
Mais conformado com aquela lembrança, resolveu
dar uma caminhada pelas adjacências, tentando obter
calma e equilíbrio necessários para enfrentar novos
dissabores que evidentemente o aguardavam.
Durante o trajeto, pensava: “não mereço esta
demissão. Tantos anos dedicados de bons resultados
à usina e agora, a injusta decisão! O que ocorreu
afinal? Onde errei?”
Nestas condições, permaneceu caminhando ao léu
até perceber que já se iniciava o ocaso. Retornou ao
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apartamento, banhou-se e preparou-se para o jantar.
Estava faminto e precisava recompor as forças...
principalmente, emocionais.

Após jantar no restaurante do clube, retornou ao
apartamento
e
tentou
entreter-se
assistindo
programas televisivos. Contudo, não obtinha animo.
Retornavam à mente dúvidas e anseios dos mais
generalizados, enfim, um medo irracional que há
muito tempo desconhecia. Mas, apesar dos
acontecimentos, conseguira polpuda poupança
acumulada no decorrer dos anos, suficiente para
engendrar um novo negócio caso não augurasse nova
contratação profissional, embora tivesse permanecido
por longos anos distante do mercado de trabalho da
região sudeste. Assim permaneceu, dando devaneio
aos pensamentos, até que finalmente conciliou o sono
devido ao cansaço mental no qual estava envolvido.

Na manhã do dia imediato, mais conformado,
decidiu ir à escola ao encontro do professor Waldir.
Alguns minutos depois, no gabinete, comentavam os
últimos infortúnios. Soube que no dia anterior à tarde,
lá estivera também o procurador do complexo
industrial comunicando a atitude tomada pela matriz
empresarial e dispensando-o do cargo que exercia.
Logo a seguir chegava Frias em semblante
pesaroso, unindo-se aos amigos de infortúnio após
mencionar ter ido ao apartamento de Gonzales e, não
o encontrando, perceber que poderia estar na escola.
Lamentava-se Frias:
 As empresas são insensíveis! Para elas, somos
simplesmente números. Independente dos resultados
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e amizades construídas, isto nada significa! Seus
interesses estão acima de qualquer manifestação
solidária. O que buscam é sempre o lucro!
Retrucou Waldir:
 O que fazer? Temos que aceitar decisões mesmo
que manifestadas contra nossa vontade, se
pretendemos conviver na sociedade da qual somos
parte. O ―sistema‖ é, e sempre será o mesmo, Frias.
 Realmente - ponderou Gonzales. Bem, não
podemos permanecer inertes, concordam? Logo que
os demais amigos souberem do veredicto procurarnos-ão e precisamos obter animo para que estes não
desertem de suas responsabilidades. Deverá ficar
claro entre todos, que apesar de permanecermos
afastados os remanescentes deverão dar andamento
ao que foi proposto sem nossa participação.
Ficou assim pactuada a pretensão entre os amigos
presentes.
Retomando os acontecimentos, dos três, apenas
Frias foi o mais atingido. Com o primogênito e sua
genitora idosa na capital para auxiliar, seus honorários
praticamente cobriam o dispêndio necessário à
manutenção dos mesmos, inclusive, à família
presente; de modo que não conseguira criar poupança
suficiente para uma eventualidade extraordinária.
Teria que obter nova atividade remunerada, sem
perda de tempo, logo que retornasse ao lar.
O professor Waldir, ao contrário, sendo só, estava
bem mais seguro para enfrentar o novo estágio que se
aproximava, porque fora dignamente remunerado em
seu cargo diretivo.
Como ocorre nas pequenas localidades as notícias
voam rapidamente e, aos poucos, os demais
integrantes e amigos mais próximos foram se
inteirando dos fatos.
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Assim, no meio do mês de junho Gonzales, Frias e
Waldir inteiraram-se do dia da partida para os lares de
origem.
Cientes do fato, os amigos decidiram organizar uma
recepção de despedida para os três propondo um
jantar no clube. A data reservada seria num domingo,
já que o professor e Frias rumariam para a capital do
Estado e Gonzales visitaria a cidade de Macapá,
capital do Amapá e em seguida a ilha do Marajó nas
adjacências litorâneas de Belém antes do retorno
definitivo ao lar, na cidade de São Paulo.

Finalmente chegara a véspera da despedida
Todos os integrantes do grupo do grande
acampamento amazônico estavam presentes.
Apesar não se tratar de confraternização por bons
objetivos alcançados, como era praxe, todos se
mostravam serenos e confiantes de que tudo que
empreenderiam teria que dar certo.
Encararam o incidente com otimismo e não
deixaram transparecer sinais contraditórios.
Durante a confraternização e após Gonzales ter
comunicado não desejar a deserção aos objetivos
anteriormente pactuados entre eles, este se levantou
e dirigiu-se a todos em voz solene:
 Neste momento amigos, Célio, Eliana e as
crianças ainda não percorreram sequer dois por cento
da distância que os separa da Terra ao planeta de PP.
Realmente, muito tempo ainda resta para
contemplarem seu fantástico destino. Contudo,
gostaria de propor-lhes um reencontro, infelizmente,
imprevisível para muitos de nós graças aos anos que
ainda montam para aqui, neste mesmo lugar, nos
encontrarmos novamente no aguardo de nossos
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diletos amigos. Sei, por intermédio do mentor, que na
época exata receberemos um sinal, porque a navemãe quando nas imediações do sistema solar,
chamará a atenção de laboratórios astronômicos em
diversos locais do planeta avisando de sua chegada
até nós.
Mesmo na ausência de PP e doravante também
nossa, solicitaríamos que dessem prosseguimento
com os doze novos voluntários já selecionados na
busca de ações e soluções eficazes que o ambiente
ecológico e a comunidade requerem. Não esqueçam
jamais que a missão não terminou. Apenas haverá
uma longa lacuna no tempo até que os amigos
retornem e, com eles, daremos continuidade dentro de
nossas possibilidades aos propósitos sinceros e
fraternos que PP nos ensinou. Lembrem-se sempre
disto, meus amigos.
Em seguida, olhos lacrimejantes, sentou-se.
Assim permaneceram juntos por mais algum tempo
para despedirem-se pranteados dos três amigos
queridos, que no dia imediato partiriam em busca de
uma vida nova.

Gonzales, logo após o desembarque no aeroporto
internacional de Macapá, distante trinta minutos de
vôo do grande acampamento amazônico, tomou um
táxi e dirigiu-se para o Novotel localizado no centro da
cidade.
Este sempre mostrou ímpetos em conhecer aquela
cidade do antigo território federal, agora formosa e
bem estruturada capital do Estado.
Chegando ao hotel, acomodou-se e descansou um
pouco antes de caminhar até o restaurante Tropeiro
onde almoçaria.
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Pretendia permanecer naquele local três dias, antes
da visita que também intencionava à ilha do Marajó,
distante sete horas via marítima em grandes barcos
de Belém até o lugarejo de Soure, considerado a
―pérola do Marajó‖.
Foram dias bem aproveitados. Visitou o forte de São
José, assistiu às festas do ―boi-bumbu‖ celebradas no
mês de junho nas festividades juninas com suas
danças e roupas típicas regionais; participou de um
passeio de barco conhecendo lugares pitorescos às
margens do rio Amazonas e alguns igarapés famosos
na região.
No último dia pela manhã nadou e tomou sol na
pequena praia da Fazendinha e, ao entardecer,
retornou ao hotel donde partiria para Belém no vôo da
manhã imediata.
Aquele passeio, apesar de não o consolar como
pretendia, pelo menos fez com que esquecesse um
pouco mais o trauma da demissão recente.
No dia seguinte pela manhã, já em Belém, telefonou
para Frias convidando e comunicando-lhe disposição
em visitar Soure. A família do amigo possuía modesta
casa de praia naquele local e este, ainda
desconsolado, aceitou o convite de Gonzales e
prontificou-se em acompanhá-lo no dia imediato às
6h30min, aguardando-o na portaria fluvial belenense,
donde o barco sairia com destino a Soure.
Na manhã imediata realizaram esplêndida travessia
pela baia de Guajará.
A ilha do Marajó, banhada pelos rios Amazonas,
Tocantins e o oceano Atlântico, com seus cinqüenta
mil quilômetros quadrados de área e rica fauna
rasteira e seivosa, bem como detentora do maior
pasto de búfalos do mundo abrigava em seus treze
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municípios cerca de duzentos e setenta mil
habitantes.
Infelizmente era o mês de junho e os alagadiços,
devido
às
chuvas
torrenciais
de
inverno,
inviabilizavam passeios em quase toda a região. Mas,
era comum, mesmo assim, turistas se aventurarem
organizando passeios com jipes, cavalos marajoara
ou pequenos barcos, vez que lá se localizavam
algumas fazendas aparelhadas para tais excursões,
como a de Bom Jardim. Entretanto, a caça era
severamente punida pelas autoridades locais.
Junto com Frias, assistiu às festas regionais com
danças típicas como o ―carimbó e o lundu‖. Visitaram
também o artesanato artístico marajoara da cerâmica,
obtendo relatos de trabalhos ali depositados com
cerca de 980 anos a.c! Alguns especialistas indicavam
que naquela arte havia a influencia da antiga raça
inca.
Nos últimos dias de estada foram se deliciar nas
quilométricas praias com dunas belíssimas, como
Araruna, Pesqueiro e Caju-Uma, saboreando
deliciosos feixes fritos à moda da terra e divertindo-se
com danças típicas praianas e demais folguedos.
Enfim, gozaram em grande estilo a oportunidade
apresentada esquecendo os dissabores recentemente
experimentados no grande acampamento.
De volta a Belém, novamente despediram-se
saudosos, prometendo correspondências e fonemas
mútuos sempre que a saudade os visitasse.
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CAPITULO IV
Readaptação em tempos difíceis

No vôo

que o conduzia ao aeroporto internacional
de Guarulhos em Cumbica, São Paulo, Gonzales
meditava
na
surpresa
que
evidentemente
proporcionaria aos seus.
Anteriormente à estada do mentor PP na região
amazônica, gozava suas férias anualmente junto aos
familiares, porém, quando do relacionamento e a
atuação às aulas e experimentos mantidos com o
mentor e o grupo, acumulou férias no grande
acampamento, de forma que se manteve ausente de
seus afetos por período de três anos, porque não
pretendia expor a segurança do mentor perante a
comunidade antes do tempo previsto entre eles.
Quando a esposa questionava-o do porque da
ausência, ele explicava a importância de sua presença
na usina graças à evolução produtiva que exigia
transformações constantes no processo, aludindo
atender a empresa pela demanda crescente por
produtos minerais.
Naquela viagem, tentava imaginar o quanto havia
crescido seus filhos Ferdinando e Alice. Como o
receberiam após tão longo período de ausência?
Finalmente, atentou ao aviso de aterrissagem no
aeroporto
paulistano,
preparando-se
para
o
desembarque.
Minutos depois seguia célere em um táxi rumo ao lar
distante uns vinte e cinco quilômetros do aeroporto.
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Durante o trajeto observou grandes mudanças na
cidade.
Eram l9h40min quando o veiculo estacionou em
frente a sua residência. A noite estava úmida e
imediatamente pagou a corrida e, de malas em mãos,
acionou a campainha próxima ao hall de entrada.
Logo após atende-o Ferdinando, que abrindo a porta
esboçou largo sorriso pela surpresa inesperada ao vêlo e gritou impaciente: ―papai chegou!‖
Foi uma recepção festiva e calorosa proporcionada
ao seu regresso.
Apenas Alice, com seus quase cinco anos, mirava-o
de esguelha tentando obter vaga lembrança do pai.
Àquela época Gonzales exibia pequeno cavanhaque
e, ainda bronzeado pelo efeito solar da região,
provocou um equivoco na pequena que o apelidou
doravante de ―pai-preto‖.
Enfim estava de volta ao lar, envolvido no seio da
família que tanto amava.
Alguns dias mais, depois de merecido descanso
entre os seus, iniciou a procura de nova atividade
visitando agencias de recrutamento, inspecionando
jornais dominicais e o envio de currículos para
organizações empresariais de interesse.
Infelizmente, a época era de evidente recessão e as
oportunidades de trabalho não se mostravam
propícias. Quanto não bastasse, sua idade tornava-se
também um empecilho, principalmente, dentre as
multinacionais a profissionais competentes e de longa
experiência laboral. Mas, independente de augurar ou
não pronta colocação, acumulou economia suficiente
para pelo menos dezoito meses de inatividade.
Contudo, desejava reformar seu imóvel praticamente
quitado pelo financiamento contraído há muitos anos e

41

não desejava dispender valores apenas no custo da
manutenção familiar.
Mas havia-se passado seis meses sem obter
sucesso na empreitada almejada. Sua especialidade
como minerador não se encontrava na grande
metrópole paulista, mas sim em locais remotos do
País. Não desejava, novamente, ausentar-se da
família, pois seus filhos em idade escolar ansiavam o
apoio paternal ante a longa ausência já
experimentada.

Certa tarde de domingo um amigo da adolescência,
residente em aprazível cidade interiorana paulista,
inteirando-se de seu regresso visitou-o no lar.
Possuía o mesmo há algum tempo conhecida fonte
de água mineral com produtos de boa aceitação e
propôs a Gonzales sociedade para a implantação de
uma pequena empresa de máquinas e equipamentos
para processos finais voltados aos produtos
alimentícios.
Este, surpreso pelo inesperado convite, alegou nada
entender sobre aquela tecnologia, porém, foi
persuadido pelo amigo a não se preocupar com tais
detalhes, vez que assumiria a gerencia comercial e
aquele, a técnica.
Convencido, investiu as economias restantes
pertinentes à amortização de sua participação no novo
empreendimento
e
passou
a
empenhar-se
assiduamente no projeto.
Decorridos seis meses em continuo trabalho os
resultados foram gratificantes e auspiciosos.
Simplesmente, não davam vazão às encomendas
crescentes efetivadas com clientes nacionais. O
otimismo era intenso entre eles e, por este motivo,
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mensalmente praticavam novas aquisições em
máquinas
operatrizes
e
contratavam
mais
funcionários.
Contudo, o dinheiro é um bom parceiro até que a
ganância excessiva suba à cabeça de quem não
estava acostumado a acumular fortuna. Foi o que
ocorreu com seu sócio, talvez, devidamente
estimulado pela esposa.
Desejava esta afastar Gonzales da empresa para
―empurrar‖ seu irmão mais velho ao cargo vacante.
Um verdadeiro ―puxão de tapete!‖
E assim se sucedeu, apesar dos protestos de
Gonzales contra a atitude pretendida pelo sócio
majoritário e esposa. Finalmente, obteve em sua
saída, como compensação, parte em espécie e a
outra em alguns pequenos equipamentos disponíveis
em estoque.
A permanência naquele cargo gerencial tomara-lhe
um ano e meio de sua vida. Recordava-se, durante a
gestão assumida, dos inúmeros convites profissionais
recebidos de algumas boas empresas, porém, não
desejava trair a confiança do sócio amigo, recusando
aquelas oportunidades vigentes. Entretanto, com o
correr do tempo o sócio remanescente prosperou
muito com aquela atividade e ele continuava na ―rua
da saudade...‖ Coisas da vida, pensava.

Mais de dois anos havia-se passado e Gonzales
vivia de pequenos ―bicos‖ pouco remunerativos,
atuando geralmente como vendedor nos mais
diversos segmentos.
No lar as discussões com a esposa, que não tinha
ocupação remunerada externa eram constantes,
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devido à falta de oportunidade laboral condigna e
evidentemente financeira.
Assim, sua vida transformou-se numa rotina
insuportável e não encontrava meio eficaz para
reverter a situação realmente constrangedora. Às
vezes surgiam promessas de trabalho que o
estimulava, mas, após exercê-las por certo período de
tempo convinha que só obtivera prejuízos, nada mais!
Ocasionalmente surgiam outras oportunidades onde
atuava como consultor autônomo cumprindo curtas
permanências em Estados distantes de São Paulo.
Foi assim que realizou atividades técnicas em Santa
Luzia, na Paraíba, pesquisando e viabilizando
produtos minerais destinados à exportação ou a
distribuição de produtos técnicos filtrantes em grandes
empresas do norte, dentre as quais em São Luiz, no
Maranhão e Serra Pelada, no Pará donde, inclusive,
graças à ―febre do ouro‖ reinante naquela localidade,
adquiriu duas cotas participativas de garimpagem em
dois ―barrancos‖ intitulados de ―Serrinha e Pedra
Preta‖ na gigantesca ―cava‖ a céu aberto que ali foi
explorada por muitos anos.
O tempo passava, mas a ―via crucis‖ de Gonzales
não dava tréguas. Os dissabores no lar eram
contínuos e estafantes.
Gonzales pensava seriamente em separar-se,
porém, não se encorajava a tal atitude porque seus
filhos caminhavam para a adolescência e não
entenderiam aquela decisão.
Ademais, era ele o esteio do lar. Como então
abandoná-los? Não; jamais levaria avante tal atitude,
mesmo porque, amava intensamente sua prole e não
pretendia interferir na educação.
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Sua esposa poderia ter defeitos como todas as
criaturas, porém, era excelente educadora e genitora
extremosa com os filhos.
Naquela época, em uma padaria próxima ao lar,
manteve relacionamento amigável com um dos sócios
daquele estabelecimento, que sempre nutria
curiosidade pela região amazônica. Sendo este
comerciante astuto, interessava-se em colher
informações diversas sobre as disponibilidades
existentes nos locais mencionados, até que a certa
altura dos acontecimentos questionou Gonzales sobre
a possibilidade do beneficiamento local do fruto coco.
Aquela solicitação, que ao ver de Gonzales parecia
estranha e infundada tinha razão de ser para o amigo,
vez que possuía contatos e amizades com grandes
atacadistas de produtos auxiliares para manufatura de
guloseimas alimentícias nas capitais de São Paulo e
Rio de Janeiro. Além disto, tomou ciência também que
o amigo estava em processo litigioso de separação
com a esposa e, muito perseguido pela mesma por
motivos passionais, desejava ardentemente desfazerse de seus negócios e transferir-se permanentemente
para local remoto de São Paulo.
Assim sendo, formulou proposta para o custeio de
uma viagem à ilha do Marajó, onde Gonzales
pesquisaria a viabilidade econômica de instalar uma
pequena unidade beneficiadora de coco para
obtenção do produto ralado. Se positiva tal evidência,
propunha-se seguir com ele à ilha para concretizarem
na integra estudos definitivos da implantação
pretendida.
Isto feito, uma quinzena depois, voltava ele do
empreendimento informando ao futuro sócio que as
condições eram altamente propícias não somente ao
baixo custo da matéria prima, mas principalmente à
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qualidade desta, frente aos produtos distribuídos pelos
concorrentes nordestinos, tradicionais fornecedores
ao mercado doceiro do sudeste.
Finalizada a etapa de viabilidade positiva o futuro
sócio animou-se e formalizou nova viagem e juntos,
partiram para a ilha confirmando as previsões
otimistas. No retorno providenciaram a logística
necessária com equipamentos e utensílios, aliás,
desenhados e projetados por Gonzales para posterior
encomenda e envio ao local de destino. Nestas
condições, como a verba financeira era limitada, o
jovem
padeiro,
para
gerar
investimento
e
principalmente capital de giro inicial, necessitava
vender seus negócios locais e Gonzales teve de
empreender em ônibus com duração de quase dois
dias de itinerário ininterrupto até o destino, quatro
viagens, levando consigo, inclusive, partes, peças e
utensílios no maleiro de carga daqueles veículos
visando economia no transporte...
Por outro lado, ficou convencionado que um dos
sócios ficaria em Belém onde responderia pelos
despachos embarcados da ilha à capital, distante sete
horas em grandes embarcações de carga para
distribuição oportuna do produto, parte nas
adjacências belenenses e, maiores quantidades
dirigidas para o mercado do sudeste. Assim, Gonzales
operaria a produção e administração da pequena
beneficiadora na ilha do Marajó. Entretanto,
concluíram que precisariam agregar novos sócios,
visto que ainda havia tramites a serem realizados no
local produtivo e a necessidade de elemento em São
Paulo para atender a demanda dos produtos no
mercado do sudeste.
Após pensarem a respeito Gonzales lembrou-se de
Frias e outro amigo de adolescência.
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Frias, como já sabido, mantinha na ilha uma casa de
praia para veraneio de seus familiares durante as
férias e serviria para acomodação destes e demais
elementos
atuantes
no
empreendimento
provisoriamente.
O quarto elemento tinha negócio distribuidor de
suprimentos de informática com escritório atuante,
ideal para a atividade que breve se desenrolaria.
Após contato com os dois amigos, ambos
aprovaram a participação, principalmente Frias, que
na época ainda encontrava-se sem atividade laboral.
O contrato social foi elaborado dentro das diretrizes
do direito comercial e botaram mãos à obra no
empreendimento.
Estava assim formalizada a sociedade com os
quatro integrantes, cabendo a Frias participação
minoritária e aos demais eqüitativa, devido a inversão
de valores na mesma. Quanto às funções de cada
sócio ficaram estas assim delimitadas: Gonzales e
Frias beneficiariam e enviariam os produtos para os
respectivos destinos; o jovem padeiro, como
intermediário lotado em Belém, comercializaria parte
dos produtos nas adjacências e despacharia o volume
principal para o quarto sócio em S. Paulo para
distribuição aos atacadistas sulistas.
E assim, após Gonzales desfazer-se de alguns bens
para investir no novo negócio retornou à ilha, onde
permaneceu quase um ano e meio sem regresso ao
lar.
Durante este período, quando estavam prestes a
―decolar‖ na busca do lucro, houve a iniciação de um
novo governo com o ―plano econômico de Collor‖,
prejudicando-os no capital de giro, bem como a outras
empresas nacionais que fecharam suas portas ou
faliram.
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Logo após, mais uma vez, retornou ao lar magro e
doente somente com a roupa do corpo...
Quanto aos demais sócios, posteriormente o jovem
padeiro casou-se novamente e conseguiu se
estabelecer no local com pequena loja de distribuição
de artigos doceiros como pretendia. Frias e Gonzales
regressaram ao lar e o quarto sócio manteve suas
atividades anteriores.
Na companhia dos entes queridos recuperou-se e
partiu novamente para novas investidas profissionais.
Lembrou-se e acatou mais uma vez o provérbio citado
pelo mentor PP: fracassar talvez, desistir jamais!
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CAPITULO V
Longa Espera

Dezessete

anos haviam-se passado desde a
chegada à Terra do extraterreno PP. A rotina de
Gonzales permanecia a mesma. Atuava este como
vendedor técnico autônomo em pequena empresa de
produtos lubrificantes de um amigo de ex-indústria,
onde no passado trabalhara na mesma área.
Numa ocasião, em visita a um cliente possuidor de
pequena empresa mecânica usuária de seus
produtos, resolveram levar avante projeto ao qual
Gonzales havia engavetado há muitos anos. Tratavase da implantação, por enquanto informal, de pequena
fabricadora e distribuidora de máquinas e
equipamentos voltados aos processos finais de
produtos alimentícios líquidos e afins.
Gonzales conhecia, inclusive, outro antigo amigo
que possuía sala vaga própria e este, não
pretendendo alugá-la, cedeu-a sem qualquer ônus de
uso até que o negócio pudesse alçar vôo. Isto obtido
partiram para a ativação iniciando com a divulgação
dos produtos via malas-diretas aos clientes e
fornecedores de embalagens.
Poucas semanas depois já obtinha encomendas
para fabricação e montagem das mesmas.
Três meses após, seu sócio decidiu abandonar o
empreendimento porque não conseguia harmonizar as
duas atividades às quais estava envolvido e,
simplesmente, desligou-se sem exigir qualquer retorno
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monetário investido. Gonzales insistiu e continuou
sozinho o negócio.
Esta atividade, apesar de não propiciar retorno
favorável por ser a empresa ainda recente e
desconhecida, fez com que ele aderisse a um
conceito de marketing muito conhecido que ditava:
―Se não se pode inverter grandes somas monetárias
na divulgação de produtos, então o recurso menos
oneroso será terceirizar a produção e praticar um
valor de venda inferior ao da concorrência‖.
E assim, este optou pelo conceito até que a
empresa pudesse obter dezenas de clientes e então,
tornar-se mais conhecida no mercado atuante. Desta
forma Gonzales garantia pelo menos recursos
suficientes para o custeio e a manutenção da família,
porém, vez ou outra, como ―comprava‖ documentação
fiscal para o despacho das encomendas, alguns
clientes não honravam os compromissos assumidos e,
evidentemente, amargava prejuízos, porque não podia
impetrar protestos. Mas, mesmo assim, o negócio
ainda compensava.
Paralelamente àquela época seu padrasto havia
falecido e sua genitora, em idade avançada,
permanecia sozinha em ampla residência própria.
Como se não bastasse, os desentendimentos entre
ele e a esposa continuavam de ―mal a pior‖. Assim,
paulatinamente, foi se distanciando até que finalmente
passou a conviver na companhia de sua mãe.
Ferdinando e Alice, já na maioridade, estudavam e
trabalhavam e a esposa, após participar de um
concurso na área educativa, obteve aprovação e
provisão de cargo efetivo como professora em escola
fundamental pública.
Enquanto isto, Gonzales percebendo não poder
confiar plenamente no negócio que ainda abraçava
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decidiu tomar uma atitude, já que sua vida agora
contemplava um pouco mais de paz de espírito.
Assim, dispondo de tempo ocioso, resolveu estudar
assiduamente na preparação para exames a um cargo
público adquirindo materiais pedagógicos a este fim.
Participou de vários concursos, entretanto, apesar
de augurar aprovação não obtinha classificação
dentro do número de vagas vigentes na entidade
pública ofertante.
Em um desses concursos conheceu uma jovem
senhora na cidade de Porto Alegre que também
participava do evento. Era costume, esporadicamente,
ele fumar seu velho cachimbo e, a jovem, assistindo
este ato aproximou-se, aludindo ao mesmo a
lembrança de seu avô já falecido ter esse hábito e,
inclusive, com o mesmo instrumento. A partir de
então, travou-se entre eles um bom relacionamento.
Soube que a mesma originava-se de germânicos
tendo como terra natal Blumenau em Santa Catarina
e, naquela época, divorciada há alguns anos e
residente em pequena cidade nas adjacências de
Porto Alegre era genitora também de uma filha única
que vivia com a avó naquela mesma cidade.
Loura, esbelta, expansiva e muito simpática, catorze
anos mais jovem que Gonzales, iniciaram
relacionamento inicialmente a base de missivas e
telefonemas, deslocando-se este ocasionalmente até
o sul onde passavam momentos agradáveis. Poucos
meses depois ela se transferiu para S. Paulo,
passando a conviver no mesmo teto junto da genitora
e de Gonzales. Relacionavam-se bem e a paz
retornou novamente. Sua nova companheira lecionava
o idioma alemão em escolas particulares e mantinha
alguns alunos em domicilio. Assim os anos
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sucederam-se, ainda que
amenos e de plena paz.

difíceis, porém, mais

Mais de vinte e dois anos apontava o calendário.
Gonzales, já maduro, apesar da idade apresentava-se
ativo, saudável e desperto para a vida.
Há muito, sem entender, havia-se interrompido a
comunicação com os antigos amigos do norte, porém,
aguardava impacientemente o retorno da comitiva na
distante localidade do corredor da constelação de
Orion. Desejava ardentemente reencontrar todos os
amigos de outrora. Mas, esperava pelo sinal...
Gonzales, ocasionalmente, comentava com Suelen
sua companheira, o episódio ocorrido na Amazônia e
considerava que em breve retornaria àquelas
paragens em cumprimento a missão anteriormente
convencionada em prol do planeta.
Contudo, esta convinha que tudo aquilo não
passava de uma fantasia ou miragem solitária do
companheiro e não dava esperanças concretas de
que o acompanharia naquela proposição.
O fato era que o momento havia chegado e ela
precisava definir sua atitude com relação ao evento
remanescente.
Entretanto, como sulista, Suelen detestava o calor e
não se sentia disposta a acompanhá-lo em aventura
tão incerta quanto inoportuna. Tentara persuadi-lo a
retroceder desta empreitada, que segundo ela, era o
suicídio de um relacionamento que se mantinha em
harmonia há mais de sete anos.
Ele sabia que a decisão era irrevogável, resoluta e,
apesar de lançar mão de sua felicidade conjugal, não
desvaneceu da atitude tomada.
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Numa antevéspera de Natal, Gonzales acompanhou
Suelen com seu cãozinho ―Bimbim‖ e duas volumosas
malas até a estação rodoviária; despediram-se em
angustiante
constrangimento...
e,
o
último
beijo...negado! Felizmente, não conceberam filhos
nesse relacionamento.
Consumados os fins perseguidos a companheira
retornou para o sul ao convívio dos irmãos, e sua mãe
locou a residência passando a morar com o genro,
filha e os netos.
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SEGUNDA PARTE

O retorno

54

CAPITULO VI
De volta à Amazônia: enfim, o retorno

Amazônia, janeiro de 2.009.
Gonzales desembarcou na estação rodoviária
belenense com pequena mala e foi ao posto telefônico
mais próximo ligar para seu amigo Frias. Após discar
o numero, alguém atendeu:
 Pronto.
 De onde falam?
 Deseja falar com quem?
 Com Frias. Aqui é Gonzales, de São Paulo.
 Um momento, por favor.
Alguns instantes mais e pronunciava-se uma voz
rouca masculina:
 Gonzales, meu camarada! Há quanto tempo...
 Frias! É um prazer ouvi-lo novamente.
 Onde você está?
 Aqui, em Belém, na rodoviária.
 Aguarde meia hora e estarei ai. Irei buscá-lo com
meu filho Celso. Encontre-nos no salão principal da
rodoviária, está bem?
 OK! Esperarei vocês – concluiu.
Quarenta minutos depois apareciam Frias e o filho
em busca do amigo. Abraçaram-se emocionados por
alguns momentos e, após cumprimentar também o
filho, demandaram para casa. Frias, aparentando em
seu aspecto ar cansado e cabelos totalmente
orvalhados em torno dos setenta e três anos,
continuava otimista como sempre.
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Após quase uma hora de trajeto chegaram ao lar. A
esposa de Frias, Iraciara, aguardava-os ao portão da
residência, sorridente, recepcionando o amigo após
afetuoso abraço.
Era sábado e presentes estavam alguns familiares
que comemoravam a chegada do recém viajante.
Gonzales pernoitou com os amigos e, no dia
seguinte, visitaria Júlio no Departamento Nacional de
Produção
Mineral
daquela
cidade
onde
presentemente trabalhava.
Procurou o amigo sozinho, pois Frias pouco saia,
motivado
aos
problemas
cardíacos
que
ocasionalmente o afligiam, tendo por vezes que ser
internado em hospital da localidade pelos filhos.
Júlio, ao reencontrar o velho amigo, ficou
imensamente feliz graças ao bom relacionamento
havido entre eles no grande acampamento
amazônico. Em seus quase cinqüenta anos, havia
constituído família e aguardava sua aposentadoria
para breve.
Naquela animada palestra ficou ciente que dos
integrantes do grupo, apenas Jonas ainda encontravase atuante na usina mineral. Como ele, também
aguardava a aposentadoria prevista dentro dos
próximos meses. Nada sabia a respeito de Rolando e
Virgínia; desconfiava que ambos, após desligarem-se
da usina, haviam se transferido para uma cidade
desconhecida, mas próxima de Manaus. Quanto aos
demais ignorava seus destinos.
Argüido o paradeiro do professor Waldir, Gonzales
informou-o
da
estranha
interrupção
nas
correspondências habituais, porém, após insistentes
telefonemas, informaram-lhe ter aquele se transferido
para local ignorado fora da cidade do Rio de Janeiro.
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Após almoçarem em pequeno restaurante próximo
ao local de trabalho, Gonzales informou-o ainda não
saber onde fixaria residência, alegando ir ao encontro
de um amigo paulista e antigo sócio, que possuía uma
loja comercial próxima da rodoviária belenense. Logo
a seguir despediram-se, prometendo encontrarem-se
oportunamente.
Durante o reencontro Gonzales soube que Frias e a
esposa mantinham-se com pequena aposentadoria e
a ajuda dos filhos, todos casados.
Os amigos haviam-lhe oferecido hospedagem pelo
tempo que desejasse, entretanto, concluiu que seria
mais um ―peso‖ aos mesmos, já com problemas
bastantes entre eles e familiares, recusando
gentilmente a oferta.
Júlio também lhe oferecera apoio, porém, recusou
alegando ter em vista um convite do amigo paulista.

Alberto, o antigo sócio padeiro, encontrava-se no
pequeno escritório de sua loja averiguando uma
listagem de preços. Quando visualizou a presença de
Gonzales abriu largo sorriso e avançou ao encontro
do amigo abraçando-o afetuosamente.
Este estava fisicamente bem, mais gordo, e
evidenciando velhos bigodes e cabelo um tanto
grisalhos pelo tempo.
Alberto era um próspero comerciante de grande loja
de dois andares, bem estocada em artigos
generalizados e com um sem fim de clientes atuantes
na área de guloseimas alimentícias.
Casado com senhora belenense tinham dois filhos e
relacionavam-se bem.
Quando Alberto percebeu a urgência da estada do
amigo, imediatamente pronunciou-se favorável em
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ceder acomodações em sua casa, vez que esta era
espaçosa e com um quarto disponível a este fim pelo
tempo que julgasse conveniente. Ele, prontamente,
aceitou aquele gentil convite.
Alberto não sabia o motivo da transferência de
Gonzales para o norte, nem este, tampouco, tinha
mencionado sua iniciativa. Dizia-lhe apenas que breve
ficaria a par do real intento de sua permanência em
Belém.
Todavia, Gonzales comprometeu-se em ajudá-lo no
estabelecimento comercial colaborando no que
pudesse graças à experiência laboral adquirida
relativa a administração, custos, vendas etc. Com isto,
pelo menos tentaria compensar o apoio incondicional
a ele prestado.
E assim, permaneceu residindo em Belém com a
família de Alberto.
Ocasionalmente, aos fins de semana ou feriados
prolongados, viajavam a Soure, na ilha do Marajó ou à
praia de Pesqueiro no litoral belenense, onde
passavam períodos alegres e descontraídos de
entretenimento. Outras vezes, Gonzales visitava Frias
e Júlio, onde rememoravam os tempos idos no grande
acampamento amazônico e perguntavam-se de
quanto tempo ainda esperariam o retorno da comitiva
originada do quadrante de Orion.
Gonzales consultava o calendário e convinha que
dentro de alguns dias, ou talvez semanas, receberiam
o sinal prometido, vez que já se havia concluído o
prazo convencionado pelo mentor, ou seja: vinte e três
anos.
Assim, ansiosamente, aguardava notícias que
certamente ocorreriam em seu devido tempo.
Uma noite, durante o jantar, um dos filhos de
Alberto, aficionado em astronomia e que costumava
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visitar sites variados pela Internet comentou uma
estranha noticia veiculada no umbral da página de um
clube em assuntos astronômicos da qual era
associado, que ―algo estranho‖ se aproximava distante
ainda do sistema solar. Alegava o mesmo, que o
objeto localizado viajava em velocidade fantástica,
bem próxima da luz e, portanto, não se tratar de um
corpo estelar, mas sim de possível OVNI
desconhecido.
Gonzales, mediante o exposto, suspendeu sua
refeição arregalando desmesuradamente os olhos e
berrou à mesa assustando subitamente os amigos:
 São eles! Finalmente!!
A família, surpresa, mirava-o vivamente pensando
que o mesmo tivesse perdido o juízo. Alberto, a
seguir, perguntou-lhe:
 O que houve meu ―velho‖?
 São eles, Alberto! Preciso telefonar urgente para
Frias e Júlio!
 Mas, - insistiu o amigo - eles quem?
 A... depois eu contarei tudo! Agora preciso
telefonar; desculpe-me.
A seguir, rumou apressadamente para a sala e
completou as ligações telefônicas pretendidas. Após
isto, retornou para a sala de jantar onde os amigos
ainda ceavam, mas perdeu o apetite. Estava
demasiadamente eufórico com o acontecimento e
também ansioso com aquela grata notícia. Alberto
percebeu o seu comportamento, mas nada comentou.
Aguardaria oportunidade para inteirar-se dos fatos.
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No dia imediato, Gonzales saiu da loja antes do final
do expediente ao encontro dos amigos na residência
de Frias.
Lá chegando encontrou-os animados e ansiosos
quanto aos rumos que dali se delinearia. Mencionou
Frias:
 Meu camarada tem certeza que a comitiva
finalmente está retornando?
 Pelo menos, trata-se de alguma evidência...
 Mas, - assentia Júlio – como sabermos realmente
que são eles?
Simples. Retornando ao grande acampamento e
aguardar os acontecimentos, afinal, como havia
salientado PP, o prazo prometido já se esgotou.
 Puxa! Mal posso esperar esse acontecimento. Já
esperamos muito. Quero estar presente a esta
recepção que...
A esta altura Iraciara interrompeu a euforia do
marido comentando seriamente:
 Você julga que poderá se locomover até o grande
acampamento nas condições precárias de saúde em
que se encontra? Não! Você não irá!
 Mas como não, minha mulher? Irei, mesmo que
não consiga resistir à viagem - afirmou
categoricamente o marido.
Gonzales, percebendo a preocupação da esposa
interveio conciliador, comentando:
 É verdade. Suas condições físicas não permitem
uma viagem fluvial de quase cinco dias de percurso,
amigo. Será muito estafante... Iraciara tem razão.
 Não me interessa. Nem que seja esta a última
viagem que eu realize. Quero estar presente. Isto é
tudo!
Nada mais se comentou a respeito.
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Convencionaram a data provável em que estariam
dispostos a empreender aquela viagem.
Entretanto, nem Gonzales ou Frias possuíam
condições para financiar a viagem pretendida. Assim,
Júlio se propôs a pagar as passagens até o destino
pretendido. Ao chegarem, ficariam hospedados na
residência de Jonas, atualmente chefe do laboratório
da usina mineral. Contudo, devido aos afazeres
laborais, Júlio provavelmente seguiria posteriormente
quando da confirmação prévia do aguardado retorno
da comitiva espacial em vôo da Capital ao grande
acampamento amazônico.

Desde aquela noite, no jantar, Alberto não entendeu
o que se passava com o amigo, notando-o excitado.
Afinal, morava em sua casa e convinha que o mesmo
devia-lhe uma explicação; seja lá o que fosse talvez
pudesse ajudá-lo.
Então, numa manhã em que ambos encontravam-se
a sós no escritório da loja, Alberto indagou-o, solicito:
 Meu ―velho‖, continuo não entendendo o que
passou pela sua cabeça após aquela noticia que o
Junior comunicou-nos. Por que se alterou tanto?
Gonzales pretendia inteira-lo dos fatos na véspera da
viagem ao grande acampamento, contudo, percebeu
que o amigo preocupava-se com seu bem estar e
concluiu que deveria fazê-lo já, pois cedo ou tarde
ficaria a par do retorno da comitiva espacial.
Após instantes de serena meditação, mirou-o
seriamente e, pausadamente acrescentou:
 Alberto, você é um bom amigo e o que vou
comentar talvez lhe pareça estória sem nexo, ou seja
lá o que entender; não importa.
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Em seguida, retornou no tempo e relatou durante
meia hora o episódio vivido no grande acampamento
amazônico.
Findo o relato, Alberto mirava-o lívido, sem entender
se aquela estória tinha algum fundamento. Entretanto,
o amigo citou Frias e Júlio como integrantes do grupo
e, portanto, não poderia obviamente estar mentindo.
Após pequena pausa, um suspiro ecoou da boca de
Alberto, comentando:
 Agora me lembro, quando em São Paulo, dos
comentários propagados pela mídia há muitos anos,
de uma suposta invasão extraterrena originada na
Amazônia... que confusão, meu ― velho ‖... e, você
estava envolvido na mesma! Puxa, como este mundo
é pequeno!
 Pois é - emendou Gonzales -, trata-se de episódio
verídico e, ao que parece, formalizaremos a retomada
dentro em breve.
 Então terá que se afastar para o grande
acampamento?
 Sem dúvida! Eu e Frias encontraremos no local,
Jonas outro participante e, logo após, Júlio.
 Quando pretendem partir? - argüiu Alberto.
 Dentro de aproximadamente duas semanas.
 Mas, - ponderou o amigo - pode ser que a notícia
transmitida pela Internet não seja verídica...
 Não credito nisso - justificou -, o prazo de retorno
esgotou-se e o mentor jamais se equivocaria nesta
grandiosa missão, acredite!
 Está bem. Ah, mais uma coisa: pretende retornar
posteriormente a Belém? - questionou-o o amigo.
 Provavelmente, sim. Contudo, ainda não tenho
meios de informá-lo de que forma. Afinal, se houver
regresso à capital, não estarei sozinho; então,
teremos que analisar muito bem nossa estratégia,
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antes de tomarmos qualquer decisão final. De
qualquer
maneira
deixá-lo-ei
a
par
dos
acontecimentos, meu amigo.
 Ah, sim! - alertava-o Alberto -, nada comente
acerca deste evento ao Júnior. Se ele souber do que
se trata, certamente pedirá para ir com vocês; sabe o
quanto ele aprecia assuntos astronômicos...
 Fique tranqüilo; nada revelarei a ele.

Dezesseis dias se seguiram e um grande barco
motorizado navegava vagarosamente o extenso e
enigmático rio Amazonas.
Durante o silencioso trajeto, observava-se vasta
margem belíssima verdejante, ora afastando-se ou
comprimindo-se no largo leito fluvial, além de
pequenas ilhas nômades que pareciam acompanhar
a embarcação; às vezes surgiam também áreas
queimadas, entristecendo a paisagem magnífica e
sombria que o trajeto evidenciava.
A bordo, Gonzales e Frias, estirados em redes de
algodão, esboçavam os primeiros planos para a
continuidade da missão. Saudosos, também
ansiavam o retorno ao grande acampamento e rever
locais e amigos que lá permaneciam há muitos
anos...
Gonzales, contudo, preocupava-se com a saúde
de Frias. Afligia-se em pensar que o mesmo
augurasse uma possível recaída cardíaca. Apesar
de seus parentes providenciarem um aparelho
monitor de pressão sangüínea, remédios suficientes
para o tratamento habitual ou qualquer emergência
crítica, o barco não possuía atendimento eficaz para
atendimento clinico. E assim, este contava as horas
no sentido de chegar logo ao destino.
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Mas os dias passaram calmos, até que finalmente
ancoraram no pequeno porto fluvial próximo ao
grande acampamento.
Eram
aproximadamente
20h10min
quando
desembarcaram.
Presente estava Jonas, esperando-os sorridente.
Todos se abraçaram saudosos e a seguir,
acomodando pequena bagagem no veiculo,
rumaram diretamente para o lar.
Ao chegarem, Jonas apresentou-lhes a esposa e
filhos, jantaram, e foram convidados a acomodaremse em um quarto disponível para ambos. Pouco
conversaram, vez que Jonas teria que acordar cedo
devido a sua rotineira atuação profissional na usina
mineral. Mas havia muito tempo para diálogos e
recordações.
Exaustos pela longa viagem, recolheram-se,
preparando-se para o novo episódio que a seguir
principiava, ou melhor, reiniciava...
No inicio da tarde seguinte Gonzales e Frias,
acompanhados de Jonas, visitaram a usina.
Afinal, mais de vinte anos havia decorrido e o velho
minerador sentia saudade de sua antiga
empregadora.
Gonzales ficou satisfeito com o que viu. Apesar da
maioria
dos
colaboradores
ser
para
ele
desconhecida, ainda reencontrou três antigos
funcionários. Percebeu também que alguns
trabalhos de sua autoria permaneciam íntegros e
funcionais no processo qualitativo e produtivo.
Sentiu-se profundamente grato por todos os fatos
evidenciados.
Durante o retorno passaram pelo centro da
pequena cidade relembrando o tempo e notando
algumas melhorias sociais, como a inclusão de
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pequena
frota
de
ônibus
circulares
que
evidentemente favorecia a locomoção da população,
de resto, tudo permanecia como dantes: o mesmo
clube, igreja, a praça e restaurantes. Tudo se mantia
intacto deixando-os felizes e saudosos com o que
presenciaram.
Enfim, sentiam-se como retornando ao passado por
um túnel do tempo...
No dia seguinte, bem cedo, Jonas deixara-os às
margens do igarapé do Paissandu. Aquele era o
local onde PP surgiu pela primeira vez sentado em
enorme vitória-régia. Continuava intacto como fiel
testemunha do episódio ocorrido há tantos anos.
Permaneceram os amigos boas horas mirando
aquele magnífico local, encantados com a beleza
silente e sombria que ali era exibida. Nem
perceberam o passar das horas; Jonas, de retorno à
cidade após o período laboral, resgatou-os
novamente e seguiram para o lar; logo iniciaria o
ocaso.

Numa tarde de sábado, na residência, os
integrantes palestravam sobre assuntos variados até
que Gonzales, recordando-se dos antigos amigos
questionou Jonas:
 Tem notícias de Mauricy?
 Pelo que eu soube, logo após a interrupção da
missão, transferiu-se para a França passando a
residir com a irmã casada.
Gonzales exibiu súbito desapontamento ao inteirarse do fato. Estimava muito aquela jovem e,
realmente, sentia saudades da mesma...
Continuaram a palestra animadamente aguardando
novos eventos que evidentemente sucederiam.
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Já decorriam três semanas de permanência no
grande acampamento.
Certa noite, em casa, quando todos assistiam
reportagem habitual pela TV observaram notícia que
os chamou à atenção: um centro de estudos
astronômicos estrangeiro localizara em imediações
ainda muito afastadas do sol estranho ―corpo‖
aproximando-se do sistema planetário. Entretanto,
poucas horas depois o objeto desapareceu
repentinamente da objetiva, não sendo mais visível.
Concluíram então tratar-se de algum meteorito de
rota desconhecida ou, ter-se desintegrado no
espaço.
Todos se entusiasmaram com aquela notícia.
Aguardavam agora, plenamente convictos, que
dentro em breve o retorno da comitiva se
consumaria, apesar do estranho fenômeno no
desaparecimento citado.
A partir de então, quase todas as noites os três
integrantes prestavam vigia no igarapé do Paissandu
e lá permaneciam horas, pois não sabiam ao certo
se a nave que traria a comitiva aterrizaria naquele
local ou na praça central.
Entretanto, ensejavam que o evento não
chamasse a atenção popular como outrora,
provocando
um
tumulto
que,
obviamente,
prejudicaria a missão dos novos integrantes
provenientes do quadrante de Orion. Mas, nada
poderiam fazer a não ser aguardar o inusitado
evento. Esperariam confiantes.
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Finalmente o grande momento estava prestes a
ocorrer.
Dois dias após a reportagem veiculada pela TV, os
integrantes, dentro do veiculo de Jonas,
aproximavam-se do igarapé em uma noite de quintafeira maviosamente límpida e salpicada de estrelas,
quando observaram no firmamento um risco
luminoso azul que Gonzales identificara ser idêntico
ao da nave de PP quando do seu aparecimento,
cruzar o manto prateado de estrelas no cosmo
infinito. Afobados, aceleraram o veiculo para o local
onde possivelmente a nave aterrizaria pela trajetória
apresentada.
Cinco minutos depois, depararam ao longe
estranha nave gravitando no ar, próxima ao solo, e
emitindo belíssimas luzes policromáticas iluminando
boa parte da área contígua ao igarapé.
Ao
chegarem
ao
local,
apressadamente
desembarcaram
do
veiculo
e
aguardaram
discretamente os acontecimentos, ansiosos e em
pleno silêncio. Alguns minutos mais e um pórtico
abriu-se vagarosamente depositando larga rampa. A
seguir, diversos indivíduos desceram da nave um
tanto indecisos e receosos com o novo ambiente.
Os integrantes, atentos, seguiam com os olhos os
participantes no intento de reconhecerem alguns, se
bem que estes partiram da Terra ainda muito jovens.
Ato contínuo desciam a rampa quatro insólitas
criaturas de aparência madura, as quais Gonzales
reconhecera serem extraterrenas, pois que suas
vestes e feições fisionômicas eram bastante
assemelhadas às do mentor PP. Notou, inclusive,
que uma das criaturas era do sexo feminino.
Gonzales estava eufórico com o que via. Afinal,
retornaram! Contaram os recém chegados: catorze!
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Mas os três integrantes encontravam-se ainda
acuados sem tomar qualquer iniciativa objetivando
travar um primeiro relacionamento, apesar da
maioria daqueles componentes vestirem-se em
roupas corriqueiras como qualquer cidadão terreno.
Preocupavam-se, inclusive, com possível surgimento
popular regional que houvesse presenciado o sinal
luminoso da nave no trajeto espacial. Entretanto, era
quinta-feira, quase meia-noite, e a maioria dos
indivíduos locais recolhia-se cedo para a ―labuta‖ do
dia imediato e, provavelmente, a chegada da
comitiva
deu-se
despercebidamente.
Assim
julgavam.
Cautelosos, foram aproximando-se lentamente da
pequena multidão ali estacionada, sorridentes e
tentando mostrarem-se amigáveis e descontraídos.
Do seio daquele pequeno agrupamento surgiu um
elemento de estatura média que alegremente
pronunciou-se:
 Engenheiro Gonzales! Há quanto tempo! Não me
reconhece?
Este, aturdido, respondeu-lhe:
 Sinceramente, não. Quem é você?
 Pedro, filho da família Pianço. Bem, faz muitos
anos e, claro, mudamos muito, mas o senhor
continua mantendo boa aparência, se bem que de
cabelos já grisalhos. Como está minha família? Oh!
Quanta saudade...
E assim, os amigos foram se relacionando e
tomando ciência de cada um dos novos viajantes
recém chegados do cosmo.
Mas como transportar toda a comitiva para o
grande acampamento? Haviam trazido vasta
bagagem e estranhos instrumentos e utensílios
diversos.
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Jonas, presente aos fatos, teve uma idéia brilhante:
retornaria a sua casa e traria uma camioneta ―van‖
estacionada no quintal de um primo que se
ausentara. Aquela, mais espaçosa, poderia
transportá-los em apenas duas viagens.
Enquanto combinavam detalhes um zumbido
agudo, seguido por rajadas de vento intenso
pronunciava-se, indicando a decolagem da nave
estacionada que a seguir avançou célere ao espaço
infinito. Dentro de instantes, perderam de vista o
nítido risco azul que rasgara o véu da noite.
Finalmente, travaram relacionamento com todos os
viajantes, inclusive, os quatro alienígenas.
Souberam que os dois homens e a mulher eram os
filhos de PP; o outro, amigo dos três irmãos citados e
filho de um importante mentor comportamental líder
em seu planeta. Suas idades giravam em torno de
100 a 115 anos e a mulher, 80. Ademais, todos,
como PP, eram de alta estatura, olhos azuis, cabelos
brancos lisos e curtos, longas orelhas e muito belos.
A mulher, fascinante, feições também características
aos demais, cabelos curtos, porém, mais baixa e
olhos de maravilhosa cor violeta cintilante e
profundamente penetrantes.
Enquanto os amigos teciam documentários
variados, subitamente Frias mostrou visível mal
estar, talvez devido à emoção do momento,
preocupando seriamente os amigos. Sem perda de
tempo, um dos extraterrenos, percebendo o apuro,
lançou mãos de minúsculo e complicado aparelho
metálico semelhante a uma pequena concha e
imediatamente encostou-o ao peito de Frias. O
instrumento vibrava silenciosamente e expelia
estranhos raios de cores confusas e, lentamente,
Frias ia se recompondo da recaída cardíaca. A
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seguir, o extraterreno segurando a cabeça do
mesmo sugeriu-lhe telepaticamente cerrar os olhos e
acalmar-se, para infligir-lhe uma série de magnetos
curativos na tentativa de harmonizar definitivamente
as batidas cardíacas e a pressão sangüínea. Pouco
depois, estava o amigo disposto e feliz com o
procedimento efetivado. Todos ficaram surpresos
com a atitude do novo extraterreno.
Alguns minutos mais e chegava Jonas com a van.
A primeira turma embarcou no veiculo e seguiu
rapidamente para a casa do mesmo. Decorridos
quase trinta minutos o grupo remanescente também
seguiu para o destino. O relógio apontava 2hl5min,
quando adentraram finalmente a residência de
Jonas.
Naquela madrugada todos se acomodaram da
melhor forma possível. Alguns se espalharam em
poltronas e colchões improvisados na sala de estar
e, em um quarto desocupado, hospedaram os quatro
visitantes alienígenas. Ao raiar do dia preocupar-seiam em como acomodar os que permanecessem em
casa, vez que alguns ainda mantinham parentela no
grande acampamento.
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CAPITULO VII
Radicação da comitiva missionária

Naquela manhã de sexta-feira Jonas ausentarase devido a sua atividade na usina mineral e
Gonzales e Frias assumiram os cuidados à comitiva
espacial recém chegada.
Evidentemente, os familiares de Jonas, cientes e a
par dos acontecimentos, tudo fizeram para agradar
os novos integrantes.
Após o café da manhã na degustação de deliciosos
sucos de frutos tropicais preparados por Gonzales já
conhecedor das necessidades alimentares dos
mesmos, vez que todos eram vegetarianos,
combinaram a seguir uma palestra na sala de estar
no intuito de se inteirarem perfeitamente na
identificação dos integrantes, bem como detalhes
outros que evidentemente ainda desconheciam.
Inicialmente o líder da missão interestelar
amistosamente telepatizou ao grupo presente,
apresentando-se a Gonzales e Frias:
 Sou mentor comportamental e os semelhantes
aqui presentes chamam-me Oner, nome este, como
os demais, adaptados dos códigos aos quais em
nosso planeta somos identificados. Congratulo-me
estar neste globo azul com o ardente desejo de
contribuir para amenizar os apuros ambientais e
morais em que esta raça está envolvida e, tudo farei
para auxiliar. Confiai!
Em seguida, pronunciou-se Oxe, filho primogênito
do mentor PP:
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 Sou teólogo universal e aqui estou em nome de
meu pai, a quem chamáveis de PP, o qual envia
cordiais saudações pela grata recepção quando do
período em que esteve entre vós. Infelizmente,
devido aos compromissos internos no globo e a
avançada idade, não pode acompanhar-nos nesta
missão, mas desejoso em revê-los, solicitou ao final
deste empreendimento o prazer em ainda os
encontrar, em especial o amigo Gonzales a quem
considera como dileto filho terreno. Estou aqui com a
finalidade única de ajuda aos vossos semelhantes,
carentes do alimento moral e conscientização
universais. Contai comigo e confiai!
A um canto da sala, percebia-se Gonzales baixar a
tez e levando a destra aos olhos tentando enxugar
lagrimas sentidas e muita saudade...
A seguir, pronunciou-se Sud o mesmo que auxiliou
Frias em sua recaída cardíaca:
 Também sou filho de PP, médico e pesquisador
universal em meu planeta. Minha missão neste
globo, além da ajuda incondicional que desejo
humildemente prestar, interessa-me particularmente
estudar o corpo biológico no intuito de desenvolver
profilaxias salutares aos organismos ainda frágeis e
carentes do vigor etéreo universal. Assim, a pedido
de meu pai, podeis contar comigo sempre. Confiai!
Agora surge Ret, a filha caçula do mentor PP:
 Crede-me. Estou fascinada por este globo azul.
Embora muito pequeno em relação ao nosso, possui
tonalidade
extravagante
e
bela.
Ao
nos
aproximarmos do mesmo no espaço sideral pressenti
que poderia ser útil as suas criaturas. Como
educadora social, desde já, me empenharei para
empreender as estratégias educativas que
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brevemente serão instauradas entre todos nós.
Confiai!
Após a apresentação dos amigos siderais um a
um, os elementos terráqueos apresentaram-se,
resumindo-se suas características principais:
Pedro, jovem negro, solteiro, 34 anos: especialista
em logística;
Margarida,
casada,
35
anos:
mentora
comportamental e discípula de Oner;
Fabrício e Aline, jovens noivos, 36 e 33 anos: ele
pesquisador instrumental e ela professora de dialetos
universais;
Emmanuel e Jaqueline, casados, 36 e 33 anos: ele
cientista universal e ela educadora infantil e discípula
de Ret;
Fernando e Juliana, casados, 36 e 34 anos: ele
mentor estrategista e ela enfermeira universal e
discípula de Sud;
João, 36 anos, casado e mentor organizacional;
Tatiana, jovem loura, solteira, 32 anos, médica
universal e discípula de Sud.
Mas... estranho! Apesar da faixa etária de cada um
dos integrantes superar os 30 anos, fisiologicamente,
suas aparências evidenciavam-se como a dos jovens
adolescentes...
Finda as apresentações, Frias perquiriu Margarida,
por que motivo os professores Célio e Eliana não
retornaram, respondendo a mesma:
 Nossos professores estão casados e auguraram
em época próxima do regresso a Terra o nascimento
de seu primeiro filho. Mesmo assim, pretendiam
retornar conosco; contudo, nosso líder mentor PP
aconselhou-os a não empreender tal evento, pois
poderia ocasionar imprevisto salutar ao jovem infante
e, também, porque Célio estava empenhado em
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pesquisas favoráveis à população terrena, ainda
confidenciais para nós.
Em seguida, Gonzales pronunciou-se saudoso:
 E o mentor PP? Como está ele?
Margarida continuou o diálogo, solicita:
 O mentor, hoje em sua pátria, é a segunda
autoridade hierárquica do planeta. Ama nossa Terra,
como se a ela tivesse pertencido. Vocês não avaliam
o desvelo do mesmo na procura ávida de saídas
plausíveis para todos nós, terrenos. Ele premoniza
que boa parte de nossa raça, principalmente os
líderes globais, não dêem o devido crédito às
evidências por vocês enunciadas quando do
congresso mundial ao qual participastes em tempos
idos. É por isto que ele, o professor e a esposa,
nossos amigos que lá permanecem e parte de um
grupo especial do mentor empenham-se em estudar
alternativas para auxilio de pelo menos parte de
nossa raça. Infelizmente, repetimos, ainda não
sabemos quais são.
Gonzales, pensativo, confirmava mais uma vez a
magnitude moral daquela criatura que tanto prezava
como irmão. Sim. Aquele ser amoroso, já tanto
tempo passado, continuava sonhando auxiliar os
indivíduos terrenos, em boa maioria materialistas e
mesquinhos!
Finalmente, perceberam com o que foi elucidado
que, de todos, ainda distantes permaneceram
catorze criaturas em estudos avançados e trabalhos
favoráveis à raça.
Então, as próximas providências seriam procurar
os familiares de alguns dos componentes viajores no
grande acampamento e estes, posteriormente,
comparecerem às residências dos amigos ausentes
ainda no quadrilátero de Orion, reportando a situação
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à qual os mesmos se encontravam naquele local. Em
seguida, Gonzales e Frias adquiririam no
supermercado novo vestuário para os quatro
integrantes extraterrenos na conta corrente funcional
de Jonas, que já havia autorizado o estabelecimento
para este fim.
A chegada da comitiva sideral parece não ter sido
percebida, pois a rotina continuava naquela pequena
localidade sem que os amigos percebessem
quaisquer comentários a respeito do evento noturno.
Mesmo assim, à noite, assistiram a todos os
noticiários televisivos que confirmaram a ausência de
qualquer fenômeno astronômico.
No fim da tarde, já com a presença de Jonas, os
amigos trocaram palestra geral sobre diversos
assuntos pertinentes, principalmente a respeito do
planeta do qual regressaram após longo período de
permanência no mesmo.
Souberam que os integrantes terráqueos, durante
a inaudita viagem ao cosmos, primeiramente
adaptaram-se com os alienígenas, assimilando
normas de conduta, hábitos e costumes.
Contemplaram mundos majestosos de cromas
indefiníveis em beleza celestial, sois dos mais
variados matizes e seus planetas a brilharem no éter
mostrando-lhes a obra do Ente Universal que se
alastrava por todo o vácuo infinito, como que
louvando cânticos à Creação. Perceberam com os
olhos marejados de alegria, como éramos
insignificantes frente à excelsa magnitude da
Verdade Universal. Ao chegarem próximos do
destino visualizaram um formoso e colorido corpo
gigantesco emoldurado por três satélites naturais. Já
na crosta, batizaram o planeta de Chrom e seu povo,
cronianos. Observaram uma estranha urbe adornada
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de muralhas intransponíveis, adornadas por um rio
violáceo, profundo e caudaloso, com inúmeros
rochedos dourados que o cortava de Norte a Sul.
Prédios sólidos, retangulares alguns, outros quase
cilíndricos com torres isoladas, casas assobradadas
erguidas no solo formavam inúmeras vias por onde
transitava compacta multidão trajada à feição de
antigos asiáticos, com vestes de todos os matizes
formando uma torrente policrômica. Jardins
esplêndidos ornavam praças extensas com
vegetações raras de inaudita beleza. Palácios
marmóreos e de estranha alvenaria, todos de
arquitetura requintada, davam-lhe um aspecto régio.
Havia em toda a suntuosa cidade uma azáfama
festiva, proveniente de sua chegada.
Comentaram que a moral e cultura eram
elevadíssimas comparadas às terráqueas, muito
amorosas e devotadas a toda a sociedade. Não
conheceram, infelizmente, a totalidade do planeta,
pois sendo este de imensa extensão, o tempo
despendido a tal fim prejudicaria a educação e lides
gerais em que estavam envolvidos. Mas visitaram
todo o condado de PP e outros vizinhos, ficando
fascinados com a singular beleza que contemplaram.
Alegaram que inicialmente estranharam o novo
ambiente tão contrastante com o da Terra, porém,
foram se adaptando e confessaram que só
retornaram para a nova missão importante e
improrrogável, caso contrario, não voltariam jamais!
Durante
aquela animada
palestra,
Jonas
argumentou a Oner sobre o destino da nave-mãe.
Este telepatizou a todos que a mesma seguira em
pesquisas importantes a vários sistemas planetários
mais ou menos adjacentes ao sistema solar,
inclusive, ao sistema planetário Cetus, também
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conhecido como ―tau-ceti‖ e à constelação de
Centauro mais próxima do sistema solar. Contudo,
em órbita marciana e por trás do planeta, estava
instalada pequena estação espacial fora do angulo
de visão das possíveis objetivas telescópicas
terrenas, com todos os recursos de sobrevivência
para as quarenta e uma famílias que lá operavam e
aguardavam retorno, logo que concluíssem a missão
terrena. Possuíam meios de comunicação com a
nave-mãe e, inclusive, com os participantes terrenos.
Assim, caso necessitassem de auxilio, uma nave
aterrizaria na localidade em pelo menos dentro de
vinte e cinco minutos!
Os três integrantes estavam abismados com os
esclarecimentos prestados. Pensava Gonzales:
―realmente, desta vez, vieram preparados até para
eventuais emergências; ótimo!‖

Conquanto
no
grande
acampamento,
os
integrantes combinaram de comum acordo se
exporem à localidade não em grupo, mas sim
dispersados, sós ou em pares. Com isto, não
provocariam a curiosidade de transeuntes facultando
a permanência provisória ao local e, também,
evitariam tumultos possíveis que poderiam alastrarse como no passado, colocando a missão em risco.
Então, quando necessitassem locomover-se pelo
grande
acampamento,
principalmente
os
extraterrenos, já no uso do novo vestuário terrícola
adquirido e sempre ostentando à cabeça diademas e
chapéus de palha, conseguiriam os mesmos chamar
pouca atenção de curiosos e, fingiriam não perceber
ou não entender o idioma evitando travar contatos
pessoais com a população local.
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Contudo, convinha que deveriam esboçar diretrizes
iniciais para a missão, e assim, providenciarem
recursos plausíveis para reinicio da mesma.
Isto obrigou Gonzales ao retorno à capital
belenense, no intuito de encontrar meios materiais
entre os amigos e posteriormente transferirem-se
para aquela cidade. Lá, por se tratar de grande
metrópole, todos ficariam incógnitos e com livre
locomoção sem serem importunados por estranhos.
Na verdade, precisavam apenas de grande imóvel
com quartos e ampla sala para darem inicio aos
trabalhos que breve se delineariam e aproveitariam o
mesmo como morada para a comitiva dos quinze
elementos, já que Frias e Júlio possuíam residência
na capital e Jonas faria parte do grupo somente após
sua aposentadoria.
Como combinado, estabeleceram finalmente
algumas instruções relativas principalmente à
segurança e integridade da pequena comitiva
extraterrena e Gonzales seguiu sozinho via fluvial até
a capital. Frias permaneceu no acampamento por
razões óbvias de saúde; afinal, qualquer sintoma que
evidenciasse mal estar, encontrava-se ali, como ele
dizia, o seu ―médico predileto‖ Sud.

Decorridos quatro dias exaustivos com a viagem
empreendida, Gonzales desembarcava no porto
fluvial belenense e dirigia-se para casa do amigo
Alberto. Eram quase 21h20min quando adentrou a
residência.
Havia-se passado praticamente dois meses e
Alberto recepcionou-o amigavelmente. Pouco
conversaram, pois a família preparava-se ao
recolhimento e combinaram este intento na manhã
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seguinte durante o café. Contudo, Alberto ficou
ciente de que a comitiva espacial já havia regressado
a Terra.
Após a ansiedade e a cansativa viagem fluvial,
Gonzales obteve finalmente uma noite calma e bem
dormida. Levantou-se disposto e radiante, graças ao
evento decorrido sem qualquer incidente e com
sucesso, no retorno ao planeta pela comitiva
espacial que se mantinha em segurança no grande
acampamento.
Tomou o café da manhã com Alberto e familiares
para em seguida partirem para um novo dia de
trabalho na loja.
Durante o curto trajeto que os separavam do lar ao
local de trabalho, Alberto ouvia o amigo
pacientemente sobre a pretensão de este transferir o
grupo para a capital, pois que a missão lograria
maior sucesso, oportunidade e apoio na metrópole,
do que no pequeno local industrial onde se
encontravam atualmente.
Entretanto, Alberto alertava-o:
 Gonzales, meu velho. Sua responsabilidade
perante os mesmos, principalmente com os
cronianos será imensa. Você já ponderou sobre o
custo em alojá-los? E, após isto, como viverão?
Como obterão meios para sustento próprio? Como
farão...
 Calma, Alberto! Uma coisa de cada vez. Acredito
que o inicio será difícil, bem sei... mas, após
instalados, obteremos condições favoráveis para
sobrevivência condigna.
 Como?
 Simplesmente, porque os indivíduos estão
preparados para o labor como qualquer um de nós
bem instruído. Não se esqueça que todos estão
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décadas à frente de nossa época e mais evoluídos
que o melhor de nossos notáveis cidadãos. Assim,
poderão agir como consultores ou colaboradores em
inúmeras áreas de empresas belenenses, inclusive a
sua...
Pensava Alberto, sorrindo: “realmente, nisto ele
tem razão...” depois, enfatizou:
 Meu velho, vamos arquitetar os planos para o
seu ―novo empreendimento‖ com calma na loja, está
bem?
 OK! - assentiu Gonzales.
Este sabia que Alberto, pelos anos decorridos e
devotados ao comercio que exercia, possuía transito
livre e influência junto aos empresários dos mais
distintos segmentos e, inclusive, políticos da capital.
Por isto, contava com o mesmo no assentamento da
comitiva, o que obviamente facilitaria o reinicio da
missão pretendida.
Já na loja, após designar os primeiros
procedimentos junto aos funcionários para inicio do
expediente comercial, seguiram para o escritório.
Sentaram-se e Alberto, meticuloso, dizia:
 Gonzales, o que você pretende fazer?
 Ora; primeiramente, transferi-los para cá, óbvio!
 E, onde ficarão alojados?
 Em um hotel, por certo!
 Hotel? Sabe quanto custará uma só diária? E a
alimentação?
Alberto visualizou o semblante do amigo, tristonho...
e pensava: ―não é tão fácil assim como julga. Tenho
que ajudá-lo... sacrificarei o que for possível, ele
merece; se bem que não tenho plena segurança de
que a missão obtenha o êxito que espera. Entretanto,
é um entusiasta e não posso abandoná-lo logo agora
que mais precisa de auxilio.‖
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Após penosa e silenciosa pausa, asseverou Alberto:
 Quando aqui cheguei há alguns anos, aluguei e
posteriormente adquiri um bom e espaçoso sobrado
ocupado há alguns meses, mas agora vago. Possui o
mesmo quatro amplos quartos que usava como
deposito de produtos, boa sala, cozinha e dois
banheiros: um superior e o outro no andar térreo. Não
está mobiliado e necessita de uma rápida reforma.
Você quer ocupá-lo com seus amigos? Nem pense no
aluguel, porque não o cobrarei até que vocês definam
mais tarde um imóvel adequado às finalidades
pretendidas.
Gonzales, ao ouvir o relato do amigo, esboçou largo
sorriso abraçando-o comovido.
Alberto, sorriso maroto, desvencilhava-se do
mesmo, continuando o diálogo:
 Está bem, está bem. Não precisa espremer-me
tanto... afinal, não esqueça que se não fosse por você,
até hoje permaneceria em São Paulo perseguido por
minha ex-esposa...e, se hoje estou bem e feliz, devo
isto a você, meu amigo.
 Ora, Alberto. Você fez sua parte bem feita e saiuse um vencedor. Só isto. Não tem nada a me
agradecer, mas sim à competência e honestidade na
qual você dirige sua vida, isto sim!
 Bem - continuou -, precisamos iniciar os
preparativos para a transferência de seu pessoal para
cá. Primeiramente, teremos que consultar preços para
a aquisição de materiais à reforma do imóvel. A seguir
contratarei um empreiteiro amigo para adequar o
mesmo às condições favoráveis de habitação. Depois,
você fará o levantamento dos móveis e utensílios
necessários... enfim, mãos à obra, meu velho!
Gonzales estava enternecido com a ação de seu
amigo. Sabia que o ajudaria, mas não esperava tanto!
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Oito dias depois, tudo havia sido concluído. O imóvel
fora totalmente pintado; adquiriram móveis diversos
para acomodação de todos.
Infelizmente, devido ao numero de indivíduos, teriam
que se sujeitar a dormir em beliches, pois o espaço
era insuficiente para acomodações individualizadas.
As mulheres ficariam separadas dos homens,
alojando-se estes no andar térreo e aquelas no
superior.
Adquiriram imensa mesa para reuniões e principais
refeições com inúmeras cadeiras e quatro amplos
guarda roupas e armários.
Na cozinha, um freezer comercial, um fogão, dois
trituradores de frutas e legumes, e utensílios gerais.
Na sala, três amplas poltronas, aparelho de TV,
rádio e outros instrumentos comuns.
Máquina de lavar, ventiladores etc.
Felizmente, Júlio também participara assiduamente
colaborando
monetariamente,
inclusive,
como
comprador dos bens citados com o aval de Alberto.
Tudo estava limpo, acomodado e pronto para a
recepção da comitiva missionária.
Gonzales e Júlio, eufóricos, não se cabiam de
alegria com a inusitada hospedagem proporcionada
aos seus amigos e agradeciam constantemente a
Alberto o apoio obtido.

Após ter cientificado Jonas via telefônica de que as
acomodações
estavam
concluídas
para
a
transferência da comitiva para a capital, Gonzales
solicitou-lhe que iniciasse a compra de passagens de
modo que houvesse coincidência para atracarem no
porto de Belém em um sábado ou domingo, pois
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necessitariam para transporte os veículos de Alberto e
Júlio, disponíveis somente aos fins de semana.
Dois dias após, Gonzales seguia em vôo direto do
aeroporto de Belém até o grande acampamento.
Lá chegando rumou em um táxi para a residência de
Jonas. Eram 18 h., quando chegou.
Foi alegremente recepcionado por todos os amigos,
inteirando-se do período ausente, felizmente, sem
qualquer anomalia digna de registro.
Ficou ciente do dia da partida, que se daria em uma
quarta-feira de manhã. Teriam então que aguardar
mais dois dias no grande acampamento.
Entretanto, Gonzales ficou ciente que Pedro, o
negro, não poderia acompanhá-los por enquanto à
capital porque sua mãe, idosa, encontrava-se doente
e acamada e vivia no local graças a boa
aposentadoria proporcionada pelo pai já falecido há
quatro anos e, como o aluguel da pequena morada
era subsidiado pelo complexo industrial local,
poderiam viver despreocupados e amparados.
Gonzales entendeu perfeitamente a exposição do
amigo e concordou plenamente com sua sábia
decisão. Aliás, percebeu inclusive que fora melhor
assim, pois permaneceria no grande acampamento
como elo entre a estação espacial croniana e o
grande acampamento. Caso surgisse qualquer
incidente ou necessidade material dos amigos da
capital, solicitada aos cronianos instalados na dita
estação espacial, lá estaria presente para auxiliá-los
prontamente. Assim ficou decidido com os integrantes
acordes.
No dia aprazado, apresentaram-se ao pequeno
porto fluvial para iniciarem a distante viagem até a
capital, munidos de expressiva e complexa bagagem.
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Em principio, tripulantes e demais passageiros do
barco estranharam aquela comitiva, principalmente os
cronianos,
exibindo
vestes
esportivas,
mas
protegendo seus corpos à curiosidade ostentando os
costumeiros diademas às frontes e chapéus de palha
de largas abas.
Curiosos, foram informados por Gonzales e Frias,
tratar-se de quatro irmãos mudos, cuja origem era
procedente de Bombaim, Índia, e que no local
permaneciam para estudos do meio ambiente e
biodiversidade florestal financiado por seu país e
acompanhados, inclusive, pelos professores e alunos
de uma faculdade belenense e que agora retornavam
à capital findo os estudos conclusivos.
A viagem, se bem que cansativa, proporcionou aos
cronianos oportunidade ímpar em impressões e
pesquisas aos mananciais selvagens os quais
devotavam pleno envolvimento. Estavam eufóricos
com a beleza exótica e a complexa biodiversidade
apresentada pelos rios, afluentes, aves e animais
pertinentes àquela região selvagem e mística. Durante
o trajeto fluvial de águas barrentas, observaram
curiosidades selvagens como botos rosados
acompanhando a embarcação, tucunarés, pirarucus e
gigantescas tartarugas; pequenas embarcações
ribeirinhas transportando o produto extrativo regional
como castanhas, bananas, mandioca ou trabalhos
artesanais como cestas, tapeçarias, louças em argila;
observaram pequenos incidentes às margens do rio
como uma enorme cobra píton preparando-se para
dar o bote em um veado que saciava a sede às
margens do rio, ou as vorazes piranhas estraçalharem
detritos orgânicos e outros eventos curiosos a que
assistiam admirados.
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Quando da parada do barco em vilarejos silvícolas
ribeirinhos para manutenção ou descanso, estes
aproveitavam a oportunidade para pesquisarem
aqueles locais, bem como auxilio aos moradores
doentes que eram assistidos por Sud e Tatiana,
aliviando
de alguma forma
aqueles seres
desprotegidos e necessitados, na formulação e
preparo de remédios e cremes oriundos da vegetação
selvagem.
Finalmente, aportaram a capital. Era domingo,
14h30min; Gonzales, telefonicamente, informou Júlio
e Alberto de sua chegada com a comitiva.
Uma hora depois se locomoviam pela cidade em
demanda à nova morada, que distanciava uns quatro
quilômetros do centro.
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CAPITULO VIII
Preparação e discussão geral dos problemas
globais

Os integrantes, já acomodados na nova
habitação, sentiam-se felizes e ansiosos para darem
rumo à missão pretendida.
Embora dissociados, relativo aos casais e à
peculiaridade distributiva dos cômodos disponíveis,
onde as mulheres separavam-se dos homens, isto
não alterou o comportamento dos mesmos porque,
entendiam perfeitamente as circunstâncias espaciais e
as aceitavam provisoriamente sem qualquer
contratempo.
Continuamente, as providencias entre o grupo
prender-se-iam
aos
princípios
de
ordem
organizacional no sentido de evitarem suspeitas
possíveis, principalmente nas adjacências, de
indivíduos curiosos que poderiam prejudicar o intento
ao qual o grupo se propunha.
Desta forma, concordaram unânimes em atender
características que os colocassem fora de evidências
prejudicáveis e, portanto, contrária aos propósitos
perseguidos, isto é:
* Quando em trânsito no ambiente externo, jamais
sairiam em conjunto com o grupo total dos cronianos,
mas sim com apenas um deles;
* Os cronianos comportariam-se como indianos em
seus trajes já estabelecidos e agiriam na comunicação
entre estranhos apenas como mudos e, para tanto,
lançariam mão do estudo e treinamento do método
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dos sinais (libras) pelas mãos, cumprindo assim uma
linguagem surda-muda real;
* A comitiva terrestre, eleita pela maioria, deveria
atuar em atividades remuneradas para arcar a
subsistência do grupo principalmente, ao custeio e
necessidades para desempenho como transporte,
vestimenta, higiene etc. permanecendo no lar apenas
duas mulheres alternando-se em assistência rotineira
às atividades domésticas e, logicamente, aos
cronianos;
* Além da aprendizagem descrita, estudariam
também pelos meios da mídia disponível (TV, rádio,
jornais, livros etc.) e posteriormente pela Internet, a
situação mundial já ocorrida e a atual quanto aos
eventos da persistente turbulência social mundial que
prioritariamente compreendia:
Ecologia;
Fome e epidemias endêmicas;
Capitalismo crítico e cobiçoso;
Tóxicos psicóticos e crimes a eles inerentes;
Imperialismo empresarial global em expansão;
Racismo; lutas entre castas religiosas antigas;
Proliferação religiosa com possíveis ideologias ou
dogmas individualistas e sua persuasão na conquista
de doações favoráveis em proveito geral ou a poucos
indivíduos ou grupos;
Políticas
mundiais
assentadas
em
bases
homogêneas visando vantagens individuais ou de
pequenos grupos partidários;
Isenção na mídia mundial de modo geral em
programas sociais educativos;
Acentuada retração dos meios de labor graças à
proliferação
exagerada
e
desorganizada
da
informação e automação em países ricos e em
desenvolvimento;
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Cultura defasada para as exigências sociais e
tecnológicas atuais, face ao crescimento populacional
apontado em quase todo o planeta;
Tendências à persuasão social mundial pelas
autoridades competentes de que o ―sistema‖
automaticamente geraria condições seguras e plenas
de vida no planeta, apesar das evidências contrárias
as quais a população assistia.
Depois de assimiladas tais turbulências, passariam
propriamente dito ao estudo das mesmas procurando
vetores críticos atenuantes por meio da razão moral e
a lógica, e posterior divulgação em meios ainda não
sabidos, mas com o decorrer do tempo, por certo,
plenamente evidenciado para o planeta.
Contudo, cada capitulo seria exaustivamente
pesquisado e discutido em grupo e posteriormente
concluído por um dos membros cronianos, conforme
competência e experiência demonstrada à matéria.
Concluído e concordes, passariam para a
empreitada que consumiria alguns meses de árduo
trabalho e divulgação, para novamente retornarem ao
quadrante de Orion ou a local ou destino ainda
ignorado, dependendo dos rumos que se delineariam
no tempo...

Efetivavam-se então buscas à história do planeta,
procurando comportamentos e ações executadas no
tempo, que explicassem a origem e multiplicação dos
problemas complexos ora experimentados no
ambiente global.
Para
isto,
selecionaram
dentre
outros
acontecimentos,
cronologias
pertinentes
ao
imperialismo reinante mais acentuado, seus principais
lideres, conseqüências funestas, revoltas e guerras
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travadas, tentando extrair daqueles eventos o que
realmente aquilo revelou a favor ou contra a própria
humanidade terrestre à luz dos fatos.
Tratava-se, na realidade, de uma viagem à lógica do
passado para confronto razoável com o presente e,
talvez, sua repercussão futura.
Então, para pesquisar os episódios remotos que
culminaram com a expansão ilógica a que hoje assiste
o globo, não foi necessário retornar a estudos
primitivos, pois que naquele período os conflitos
deram-se conforme o ambiente hostil reinante e, o
terráqueo, ainda inculto, guerreiro e perverso como
mostraram os atos pervertidos e sanguinários de
líderes como Nero e Calígula em Roma, Atila rei dos
Unos, Alexandre o Grande, Ivan o Terrível, Gengis
Khan, Tomás de Torquenada e a inquisição católica,
Napoleão Bonaparte, Francisco Pizzaro dentre muitos
outros que praticaram conquistas esparsas a seu bel
prazer a favor de grupos ou sociedades sinistras,
confirmando sua ferocidade selvagem frente aos
povos mais fracos e indefesos da época.
Portanto, bastava recuar pouco mais de um século,
para se certificarem dos prenúncios daquela fase
precariamente industrial de cunho evidentemente
imperialista, percebendo a evolução dos fatos que
evidenciaram aqueles germes para a época atual.
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CAPITULO IX
Exposição de revoltas e guerras a partir do século XIX

Quase três meses ocuparam a comitiva no estudo,
análise e discussão dos conflitos que envolveram o
planeta em pouco mais de um século.
Findo o trabalho cabia a Frias, entusiasta em
história, discursar os fatos evidenciadores que,
embora resumidos, exigiam plena compreensão para
a seguir poderem ser equacionados em posterior
resposta lógica pelos cronianos à luz dos fatos.
Numa manhã de sábado, onde os integrantes
estavam reunidos, inclusive Alberto, Frias principiou
seu discurso:
 No final do século XIX, algumas poucas potências
européias disputavam o comércio e o controle político
de outras nações, ameaçando assim a paz mundial.
Na época, a Grã-Bretanha tinha um papel
preponderante por deter o maior império colonial
daquele período.
A Europa, contudo, ainda dominava o planeta, mas
sua ordem capitalista sofria críticas e tradições
culturais e, portanto, suas culturas seculares estavam
sendo questionadas.
A importância do poder britânico e sua influência no
mundo afluíram, quando a rainha Vitória legara a seu
filho Eduardo VII o mais rico e poderoso império
terreno e a marinha real para garantir sua segurança.
Entretanto estava prestes a ocorrer o episódio da
partição imperialista asiática, também conhecido de ―o
grande jogo‖. Rumores de intriga czarista, tramada por
um monge mongol na capital do Tibet, perturbavam o
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vice-rei inglês na Índia. Em 1903, este enviou uma
força à capital do Tibet para verificar a influência
russa. Quando lá chegaram, uma surpresa os
aguardava e, quando a força britânica tentou deixar o
território quase um ano mais tarde, centenas de
tibetanos haviam pagado com o próprio sangue o
titulo de cavaleiro britânico que o líder receberia como
recompensa.
Em 1898 os USA entravam em guerra com a
Espanha em Cuba. No fim desse conflito lastimável,
estes tinham provado à Europa que haviam se
transformado em verdadeira potência imperial. O inicio
do século XX foi uma época de otimismo para os
USA. A escalada de sua economia começava a se
delinear claramente. O capital líquido de uma
corporação de aço era igual ao produto nacional bruto
da Grã-Bretanha e nenhum homem havia sido tão rico
como John D. Rockfeller.
A esmagadora derrota na China pelo Japão (1894 a
1895) surpreendeu o ocidente. O Japão deixou para
trás os leques e as flores de papel e se voltaram para
o ocidente.
Nos salões da elegante aristocrática São
Petersburgo falava-se de canções e peças musicais
de eminentes artistas russos e de problemas políticos.
A Rússia estava agitada. Atingida pelas fomes
terríveis da década de 1890, milhares de camponeses
russos tinham vida duríssima, em lotes de terras
inadequadas e esgotadas. Porém, era o povo que
pagava a parte pesada dos tributos. O Czar queria
poder para a Rússia e seu ministro das finanças
concluira que esta deveria industrializar-se. Mas isso
era pago pela miséria camponesa. O preço da
industrialização era inevitavelmente tão pesado
quanto o foi no século XIX. É o que se viu em 9 de
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janeiro de 1905 quando numa procissão de
trabalhadores desarmados que marchavam em
direção ao palácio de inverno para pedir as reformas
ao Czar, foram massacrados nas ruas de S.
Petersburgo. Aquele domingo sangrento foi apenas o
começo de um ano desastroso.
Mas, em 8 de fevereiro de 1904, sem qualquer
aviso, os japoneses haviam atacado uma esquadra
russa no Porto Arthur. Foi um ataque tão violento
quanto o que estes repetiriam em Pearl Harbor,
quarenta anos após. E os japoneses saíram vitoriosos
contra os russos. A vitória da pequena nação das ilhas
orientais face ao Czar, foi grande surpresa para os
europeus.
Na época, dois gigantes coloniais, Grã-Bretanha e
França, vinham se defrontando pelos quatro cantos do
planeta e, em 1898, estiveram na iminência de uma
guerra. Mas enquanto Eduardo VII encantava o povo
em Paris, a situação no Marrocos, onde a autoridade
do sultão estava ruindo, e ao Leste, onde os russos
tentavam jogar a França numa guerra contra o Japão,
aliado britânico, tornou imperativo que eles
chegassem a um acordo conhecido como ―entente
cordiale‖. Foi uma espécie de ―abraço embaraçoso‖
como velhos inimigos que eram; mas, esta ―nova‖
amizade foi assim considerada como um importante e
drástico passo em direção à Primeira Guerra Mundial.
Quando a rainha inglesa Vitória morreu, trinta
porcento da população vivia em plena miséria e os
políticos tinham plena ciência do fato. Entretanto, o
povo bradava que a reforma tributária significava
emprego para todos; mas os liberais também
bradavam que isso significava pequenos filões; mais
convincentes estes estabeleceram as bases para a
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formulação do ―estado de bem estar‖, mas não sem
brigas.
O império adolescente que crescia na Alemanha
com o espetacular governante de seu tempo foi sem
dúvida Guilherme II. Se foi inegavelmente muito
inteligente também exibia um complexo de
ressentimento e contradições. De personalidade
instável, influenciou em muito a política alemã, ou
seja, seu governo era um artifício: uma hegemonia da
Prússia, mascarada de Estado Nacional Alemão. A
luta por um sistema político poderoso perdeu-se, até
certo ponto, nos meandros dos sonhos alemães de
poder de unidade...
No dia 31 de março de 1935, acompanhado de
banda militar, o Kaiser Guilherme desfilou pelas ruas
de Tanger em magnífico cavalo berbere. Tinha vindo
ao Marrocos para enfatizar o apoio alemão ao sultão,
contra os projetos imperialistas da França. Estes fatos
trouxeram uma reviravolta completa aos planos da
Alemanha e mais ainda: toda a Europa foi trazida de
volta da aventura imperial e a luta final pela mesma
ficou ainda mais próxima.
O inicio da corrida naval principiou com a rivalidade
entre pescadores alemães e os holandeses e
escoceses, gerando conseqüentes conflitos. Então, os
alemães criaram sua força naval.
A Grã-Bretanha ainda levou muito tempo para se
alarmar com o surpreendente e rápido crescimento da
marinha alemã; assim, iniciou-se uma corrida naval
entre os dois países – era uma disputa que a GrãBretanha não queria se arriscar a perder. E,
realmente, esta parecia ter conseguido o papel
dominante no mar, quando em 1906 lançou um navio
chamado ―ovo cozido‖, pois que segundo os ingleses
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este não podia ―ser batido‖, sendo duas mil toneladas
mais pesado e três nós mais rápido que os demais
encouraçados.
Quando a esquadra russa do Báltico estava
passando o Dogger Bank, a caminho do extremo
oriente, ela foi atacada por torpedeiros japoneses,
julgavam eles. Mas, logo após, revelaram não ser
japoneses, mas sim um cruzador russo ―Aurora‖ e
alguns pesqueiros ingleses, um dos quais foi
afundado. Por alguns dias houve real perigo de uma
guerra entre a Grã-Bretanha e a Rússia.
Em 27 de julho de 1909, o rei Alfonso XIII da
Espanha recebeu alarmante notícia de que Barcelona,
o maior porto da costa da Catalunha, estava sem
comunicação por ferrovia ou telégrafo com o resto do
pais, em meio a uma insurreição. Naquela cidade,
como disse o governador espanhol, a revolução
estava nas ruas, ficando conhecida como a ―semana
trágica de Barcelona‖.
A menção da palavra ―anarquista‖ levava quase
todos a pensar numa estranha figura ―barbada‖
coberta de uma capa negra e olhos fervorosos traindo
a presença de uma bomba escondida atrás das
costas.
Aqueles que haviam dado trinta anos de suas vidas
pelo império da Índia viam, então, os campos
assolados pela seca, camponeses à mercê de
exploradores sem escrúpulos, fome na zona rural,
pragas na cidade. A pergunta era: qual o verdadeiro
balanço do império Britânico na Índia?
Numa noite do ano de 1911, o general Li Yuan-hung
acordou com uma pistola apontada para a sua
cabeça, diante da opção de liderar uma revolução ou
morrer. Escolheu a revolução.
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Mas este incidente, não se transmitiu no novo
Parlamento. Esta foi, portanto, a primeira cena da
revolução chinesa. Mas em 1885, o imperador menino
Ham-Nghi pedia aos poderosos sua força e aos
pobres, suas mãos, para reconquistar o país da
dominação dos invasores. Estes eram os franceses,
que não só haviam conquistado o país do imperador,
mas a maior parte da Indonésia.
À medida que a revolução industrial e urbana ia
sacudindo a sociedade européia, as ―massas
amontoadas‖ naquelas cidades passavam a ver, nos
verdes campos do ultramar, a possibilidade de uma
vida nova. Houve assim, um êxodo de trabalhadores
pobres da Europa para a América (inclusive, o Brasil),
num movimento populacional que constituiu o Brasil
colônia, assinalando suas etapas mais significativas e
sua importância real para o desenvolvimento cultural,
social e econômico no país.
Após Agadir, a França contorcia-se em tensões.
Florescia um militarismo exagerado. Muitos franceses
ansiavam por um fim à loucura militarista. Já a
extensão do serviço militar suscitou conflitos e os
políticos limitavam-se a discutir, enquanto renascia a
antiga desconfiança com relação à Alemanha.
―... ainda causa espanto, que tantos europeus tenham
temido tão pouco a guerra, e que tenham feito o
mínimo para evitá-la‖, comentava-se na época.
Em 1899, as grandes potências encontravam-se na
Primeira Conferência de Paz em Haia. Mesmo assim,
nenhum dos dirigentes se opunha a uma ―guerrinha
para dar maior lustro à glória de seus países‖. Paz ou
guerra? A questão parecia depender da atitude alemã
e, nesta, começava a ganhar terreno a idéia de que tal
guerra seria ―salutar‖.
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Em primeiro de agosto de 1914, o embaixador
alemão entregou ao ministro das relações exteriores
russas, a declaração de guerra alemã. O Kaiser, bem
humorado, assinou a ordem da mobilização geral.
Chegou, então, a notícia de que a Inglaterra ficaria
neutra se a Alemanha se abstivesse de atacar a
França. ―Isto exige champanha‖, comentava
vaidosamente o Kaiser.
Naquela época, nunca exércitos tão grandes
haviam-se enfrentado. Examinava-se assim, o poderio
militar e os pontos fracos das potências na eclosão da
Primeira Guerra Mundial. Até que ponto, pensavam, o
rolo compressor russo não passaria de um mito?
Quais eram as fraquezas do tão decantado exército
alemão? Qual era a principal falha dos franceses? E,
afinal, quais eram as limitações dos ingleses?
No dia 4 de agosto de 1914, o cruzador britânico
―Indomitable‖ saiu em perseguição ao cruzador de
batalha alemão ―Gaeben‖. Na temperatura abrasadora
de um dia de verão no Mediterrâneo, chamuscados
por canos arrebentados, os marinheiros alemães se
desdobraram em esforços na sala das máquinas e, ao
anoitecer, deixaram para trás os vasos de guerra
britânicos. Foi assim que os alemães enganaram seus
perseguidores e, cinco dias mais tarde penetraram os
Dardanelos. Os ingleses não só perderam a chance
de danificar o navio considerado o mais rápido em
todo o Mediterrâneo, mas seus erros permitiram
àquela embarcação alemã fazer com que a Turquia
também entrasse na luta.
Em 1915, os aliados falharam fragosamente em
suas tentativas de esmagar as linhas alemãs no
Ocidente. Ainda, no Leste, os alemães conseguiram
furar as defesas russas, avançando centenas de
quilômetros.
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Nas praias de Galípoli, sob o intenso calor do sol do
Mediterrâneo, os ingleses e os aliados lutaram com os
turcos, que combateram com admirável coragem.
Tropas inglesas, francesas e de Anzac, morreram
bravamente aos milhares. Como puderam eles ser
mandados para tal desastrosa expedição? Este foi um
episódio controvertido da guerra.
Nos primeiros meses de guerra, uns poucos
cruzadores alemães desafiaram o domínio marítimo
britânico, causando terrível efeito. Mais de quarenta
navios aliados tinham sido afundados em meados de
outubro.
Os comboios britânicos hesitavam em atravessar o
Oceano Indico e os navios mercantes viajavam para a
América do Sul por sua conta e risco. Em trinta de
outubro de 1914, uma pequena frota britânica
enfrentou a esquadra alemã da Ásia Oriental ao longo
de Coronel, na Costa do Chile. Foi a primeira batalha
naval da guerra. Esta foi em duzentos anos, a primeira
vez que os ingleses sofreram uma derrota naval e,
como tal, se vingaram.
A Primeira Guerra Mundial foi combatida com todos
os recursos à disposição de cada país. Cedo, os
ingleses decidiram impor um bloqueio à Alemanha.
Deveria ser tão completa que lhe destruiria a
economia.
Para a geração do pós-guerra, duas batalhas
passaram a simbolizar o sacrifício inútil de milhares de
vidas durante a Primeira Guerra Mundial. Eram
enormes os corpos empilhados de cadáveres nos
campos de Verdum e Somme, enterrados para o bem
do heroísmo confiante do mundo anterior a 1914.
Mas, em 1916 as coisas não estavam indo bem para
a Grã-Bretanha. Parecia estar havendo uma falta de
entusiasmo e uma perda de objetivos.
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Os homens que são aclamados em tempos de paz,
geralmente não são os mais adequados para liderar o
país em tempos de guerra. Assim é, que um político
francês Clemenceau foi convocado para salvar a
França na hora da necessidade.
Na Primeira Guerra Mundial, inclusive, um milhão de
indianos lutavam pela Grã-Bretanha e, esperavam sua
recompensa.
Nesta guerra, seu significado era a ―parteira da
revolução‖. Isto pode ser visto nas carreiras de quatro
líderes nacionalistas europeus. Assim se deu a
carreira precoce de Masaryk; Pilsudsky chegou a
governar a Polônia recém-unificada e Valera tornou-se
líder das aspirações irlandesas.
O presidente Wilson mantinha um controle
praticamente irrestrito dos assuntos externos da maior
potência neutra: a atuação dos USA influir vitalmente
sobre as principais potências da Europa e sobre o
resultado da guerra.
A decisão alemã de iniciar uma guerra submarina
ilimitada promoveu o ingresso dos USA na guerra,
além de outros fatores como: ―o escândalo da beldade
no banho e um estranho telegrama enviado pelos
alemães ao governo mexicano‖.
Assim, os aliados receberam o ingresso dos USA na
guerra, como alivio quase histérico. A Rússia estava
em revolução, os submarinos alemães ameaçavam a
possibilidade de permanência dos ingleses na guerra
e o exército francês fora desmoralizado. Houve com a
intromissão dos USA, um novo equilíbrio militar,
porém, ainda assim, concluíram que a contribuição
era muito menor do que realmente se impunha. Com a
entrada dos USA na guerra, houve também a
influência dos mesmos no Brasil..
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Contudo, o governo czarista não conseguiu resolver
os enormes problemas causados pela guerra,
preparando, assim, o caminho para uma revolução
interna. Ao mesmo tempo em que os alicerces russos
estavam sendo abalados pela guerra, uma crise
ocorria nos altos escalões, ou seja, a crise cujo centro
se achava na carreira de um dos homens que mais
influíram nos destinos de uma nação: Rasputin e as
forças negras.
Distante do palco da luta, o Brasil acabou entrando
também no conflito. Ao cabo dele, mudava-se o eixo
de influência da Inglaterra para os USA acalmando-se
alguns dos conflitos sociais mais graves do inicio da
industrialização brasileira.
Um dos piores lugares da Primeira Guerra Mundial,
Passchendaele, viria a ser conhecida através dos
tempos como a ―batalha da lama‖. Planejada por Haig
como parte de uma nova ofensiva para limpar a Costa
de Flandres transformou-se o local em sua prolongada
escaramuça da pior espécie, onde os soldados
morriam afogados em buracos abertos pelos obuses e
cheios de água, e os tanques desapareciam em
crateras de lodo flamengo.
Em outubro, quatrocentos mil soldados italianos
resolveram voltar para sua terra, com a decisão de
que pelo menos para eles, a guerra havia terminado.
A mente militar sempre imagina que a guerra
seguinte ocorrerá nas mesmas condições que a
anterior. Isto, logicamente, nunca aconteceu e nunca
acontecerá.
O emprego da ciência e tecnologia teve novo ímpeto
durante a primeira guerra. Isto é verdade, no sentido
da afetação mais radical na maneira de viver dos
homens, quando da chegada da paz, do que as
formas de matar desenvolvidas durante os conflitos.
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Os avanços médicos também ocorrem, vez que na
explosão da guerra, ainda se empregava comumente
as ervas naturais. Mas ao se defrontar com mais de
vinte milhões de criaturas doentes e feridas, as
mudanças tiveram que ser rápidas e revolucionárias
culminando com tais avanços.
. Com seu exército inutilizado, o governo soviético
tornou-se mero espectador, enquanto os alemães
exigiam pão sob a ponta das baionetas, nas ricas
terras da Ucrânia. Mas, em longo prazo, foram os
russos e não os alemães, que conseguiram o que
esperavam do dito tratado.
Quando os militares dos dois lados do conflito não
conseguiam vencer a guerra, os diplomatas e os
homens de imprensa foram convocados para auxiliar.
Os armênios recebiam notícias de atrocidades e os
súditos estrangeiros dos Romanov e dos habsburgo
eram incitados a exigir sua independência. Surgiu
então o efeito de ―slogans‖ de subversão de idéias.
Isto ajudou Lênin a penetrar na Rússia, os USA a
entrarem na guerra e, finalmente, foi o responsável
pelas novas fronteiras na Europa. Desta forma, o
poder da imprensa foi maior do que em qualquer
guerra anterior. Os donos da comunicação de massa
criavam e destruíam heróis e, de tal modo,
disseminavam suas histórias sobre atrocidades
praticadas pelos inimigos que, embora mentirosas,
eram levadas a sério.
A situação explosiva na Alemanha atribuía
inquietação, pois, setecentos mil alemães já tinham
sido mortos e não queriam assumir a responsabilidade
por isto. Era o ano de 1915 e aquelas palavras foram,
na realidade, pronunciadas por um socialista. No
começo da guerra, os socialistas haviam dado amplo
apoio ao governo alemão.
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As teorias socialistas, contudo, pregavam que as
massas deviam ser movidas não pelo patriotismo,
mas pela lealdade da classe e, em breve, vozes
enfurecidas levantavam-se contra a política oficial
socialista, os trabalhadores, sobre a orientação de
líderes em fábricas, entrando em greve e, por volta de
novembro de 1918, a ―Alemanha parecia um barril de
pólvora‖; bastava uma pequena fagulha para que tudo
fosse pelos ares.
À medida que o ―slogan‖ - guerra para acabar com
todas as guerras – se arrastava, por meses e meses
desgastantes, a soma das misérias humanas – a
carnificina nas trincheiras e as duras condições
domésticas – alcançou níveis alarmantes. De ambos
os lados, levantavam-se vozes – às vezes altamente
colocadas em favor da paz. Houve, contudo,
negociações secretas, mas estas apenas pareceram
comprovar que mesmo depois de três anos de
holocausto, o compromisso a este fim ainda era muito
remoto.
Nos primeiros meses de 1917, muitos alemães se
mostraram pessimistas quando seus dirigentes de
guerra decidiram jogar tudo numa campanha baseada
unicamente em lançar submarinos contra a Inglaterra.
Tiveram razão. A esperança de que a ilha britânica
seria levada à inanição em seis meses desfez-se,
quando os britânicos empregaram cada grama de sua
energia disponível numa rede mortífera de minas,
numa agressiva força de escolta de comboios e num
contra-bloqueio que rompeu o moral da Alemanha
civil.
Porém, em novembro de 1918, a águia de duas
cabeças do império austríaco fora arriada de todos os
prédios públicos e o hino imperial não era mais
cantado em Viena, outrora capital de um império, que
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não passava agora de cidade principal de um país
insignificante. Desmoronava a complexa estrutura
montada pelos habsburgos.
Lloyd George estava certo: ―a maneira de derrotar a
Alemanha era ‗derrubar as estacas‘, colocar os
aliados da Alemanha fora da guerra‖. Essas
campanhas finais contra os aliados alemães foram
uma história de sucessos extraordinários.
Assim, as esperanças da Alemanha se extinguiram.
Seu povo
estava
faminto, seus soldados,
desanimados, seus marinheiros, recusando-se a lutar.
E, enquanto seus aliados eram derrotados, o inimigo
ameaçava a própria pátria sagrada. O país queria a
paz. Mas o ditador militar Ludendorff, que não havia
conseguido as vitórias que prometera, estava decidido
a não assumir a responsabilidade por ela e,
infelizmente para a Alemanha, ele conseguiu faze-lo.
A ofensiva de março da Alemanha realizou os
progressos mais dramáticos desde os primeiros
meses da guerra. Mas não passavam de espasmos,
particularmente violentos de um moribundo. Nesta
última ofensiva deu-se então a derrota de Ludendorff.
A alegria com que a paz foi saudada teve um pano
de fundo sombrio. A Europa estava arrasada! Nunca,
na nossa geração, o elemento universal da alma
humana queimara tão obscuramente!
Em janeiro de 1919 os vitoriosos encontravam-se
em Paris para construir um mundo novo com as
ruínas do velho. No ―Tratado de Versalhes‖ os
esforços para construir uma paz justa e permanente
foram prejudicados pelos legados de luta. Promessas
e reivindicações conflitantes haviam sido feitas e
expressas com ardor. E, por trás dos políticos, os
eleitores clamavam por vingança.
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O choque provocado pela guerra, pela primeira vez
forçou os homens a pensarem seriamente sobre a
criação de um novo sistema, através do qual se
pudesse evitar tais desgraças. Com a fundação da
Liga das Nações e a conseqüente revolução nas
relações internacionais, as nações não podiam mais
se esconder atrás da sua soberania e reivindicar que
suas políticas externas não fossem debatidas
publicamente. Mas a chacina causada pela Primeira
Guerra Mundial fora tremenda. No ano de seu
encerramento, apareceu um assassino muito mais
violento: a gripe espanhola; uma doença que fez
milhões de vitimas numa área muito maior e num
período de tempo bem curto.
Já na última fase do império brasileiro, iniciava-se
uma etapa de industrialização do pais. Dela nasceriam
duas novas classes sociais: a burguesia e um
operariado diverso dos países europeus, dado as
condições históricas específicas em que nasceram e
se desenvolveram. E, essa burguesia, até hoje,
domina os rumos de uma nação...
Terminada a guerra, a Inglaterra fez voltar ao
governo àqueles que haviam vencido, para que
construíssem um pais novo e melhor, mas uma nova
sombra, a depressão, pairava sobre as vidas dos
operários britânicos: a ameaça do desemprego em
massa.
Em 1924, a Grã-Bretanha foi dirigida, pela primeira
vez, por um governo composto predominantemente,
de elementos da classe trabalhadora. ―Uma condessa
telefonou a um parlamentar trabalhista, perguntandolhe se seria degolada; o novo secretário colonial
declarava ter sido demitido de seu posto por um
porteiro‖. Este era o governo do partido trabalhista.
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Setenta e cinco milhões de criaturas de muitas raças
e dezenas de idiomas, espalhados em milhares de
ilhas; esse era o complexo material com que o Partido
Comunista Indonésio tentou fazer uma revolução:Indonésia: revolta contra os holandeses; o fracasso
talvez fosse inevitável.
O fim da guerra civil deixou aos ―bolcheviques‖ a
imensa tarefa da reconstrução do mais bastante
atingido. A Rússia do pós 1920 foi uma luta
verdadeiramente penosa. A morte de Lênin, nessa
mesma época, trouxe uma crise de liderança e
direção na política soviética. Nessa crise, ocorreu a
derrubada de Trotsky, seu seguidor dileto, e a
continua ascensão de Stálin, um homem que ele
condenava para o exercício de um governo
autocrático.
A paz na Rússia trouxe uma nova guerra: a fome.
Foi uma catástrofe que se abateu duramente sobre
um milhão de pessoas em um ano.
Quando os aliados vitoriosos prometeram a
independência aos povos que haviam sido oprimidos
durante longos anos pela Turquia, pensou-se que a
Grã-Bretanha concederia independência ao Egito.
Mas, infelizmente, havia diferença marcante entre o
que esta declarava publicamente e as resoluções
privadas que ela tomava realmente.
A marcha de Benito Mussolini sobre Roma não
passou de um enorme blefe. Os fascistas poderiam ter
sido esmagados por uma oposição resoluta. O rei, no
entanto, hesitou, e Mussolini – que só chegou a Roma
dias mais tarde – aproveitou a oportunidade. Nascera
o mito da revolução fascista. Mussolini esforçou-se
para ser um ditador eficiente; seu regime, porém, foi
ineficiente, inflexível e limitado. Ele se apresentava
como revolucionário e socialista: seu domínio foi
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reacionário, subtraindo aos operários a pouca
proteção de que dispunham. Entretanto, no Tratado
de Latrão, Mussolini e Pio XI puseram fim em 1929, a
uma disputa de cinqüenta anos entre a Igreja e o
Estado. O papa ganhou alguns privilégios religiosos,
mas afastou-se da cena política.
Enquanto a prosperidade acalmava a conturbada
política alemã do pós-guerra, a republica de Weimar
parecia firme, porém, ainda apresentaria graves
fraquezas, pois os efeitos da instabilidade econômica
vieram mostrar que, na verdade, suas bases
democráticas nunca estariam a salvo das forças
ameaçadoras representadas pelo radicalismo da
direita.
Em 1923, Adolf Hitler, era um simples ex-cabo
desconhecido acalentando um sonho de poder
absoluto. Embora o ―putsch de Munique‖ tenha sido
sua primeira tentativa de tomar o poder, falhou, mas
explorando-o ao máximo, conseguiu ainda transformar
um golpe frustrado num verdadeiro trampolim para a
ditadura. A republica de Weimar garantiu que um
vento fresco de liberdade perpassasse a Alemanha
durante os anos entre as grandes guerras, passando
a Alemanha por uma renascença cultural de
espantosa vitalidade. Stresemann representava as
forças moderadoras da estabilidade, conquistando a
confiança do mundo e sendo capaz de trazer a
Alemanha de volta para a Comunidade das Nações.
Mas sua morte constituiu um desastre.
Wilson desempenhou um papel importante na
reconstrução da Europa do pós-guerra, porém, nunca
conseguiu
por
em
prática
seus
ideais
internacionalistas em sua própria Pátria. Suas
tentativas descompromissadas de conduzir seu pais à
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cena mundial somente contribuíram para aumentar o
isolamento americano.
―Os turbulentos anos 20‖ eram um rótulo simplista:
escondia a desilusão e a intolerância de uma
sociedade reacionária obcecada pelo progresso
material. A proibição das bebidas alcoólicas e sua
venda ilegal, Al Capone, a Ku-Klux-Klan, julgamentos
que ofendiam os fundamentos do pensamento liberal
americano, tudo isto também caracterizou os ―loucos
anos 20‖. O fim da primeira guerra também trouxe
transformações na estrutura econômica e social da
Europa.
Houve
divertimentos
sem
paralelo,
contentamentos, etc. Henry Ford fez do transporte
motorizado uma parte integrante do mundo moderno
com seu veiculo barato ―tin lizzie‖.
A Grã-Bretanha já tinha perdido todas as
esperanças de receber qualquer reparação por parte
dos Alemães, mas a França não. O preço que esta
pagou pela guerra era bem visível em qualquer parte
e ela estava decidida a receber da Alemanha, mesmo
que isso significasse uma invasão.
A ―Conciliação‖ teve suas origens não na época da
desacreditada política de Chamberlain, mas na atitude
de homens como Lloyd George e Churchill, que eram
a esperança dos que queriam conciliar os
desentendimentos, esperanças que não podiam ser
realizadas a tempo de salvar o planeta de uma nova
catástrofe.
Iniciava-se também no pós-guerra, a quebra do
mercado monetário. Inicialmente, todo mundo ganhou
dinheiro na especulação, isto é, nunca tão poucos,
ganharam tanto mas, para tudo perder quando o
controle da situação escapou-lhes...Em pouco tempo,
tornou-se evidente os perigos que poderiam resultar
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de uma
dependência exagerada do capital
americano.
A Primeira Guerra Mundial fragmentou grandes
impérios.
Com
a
crescente
exigência
de
autodeterminação, parecia que o mesmo aconteceria
com a Grã-Bretanha. Em vez disso, os anos do pósguerra assistiram à formação de uma Comunidade de
Nações.
Depois da guerra mundial a Índia foi tomada pela
onda crescente de nacionalismo. Com a agudez
política e uma certa ―santidade‖, Mahatma Gandhi
tornou-se o líder da resistência ao imperialismo
britânico. Não violência, não cooperação e
desobediência civil, foram as armas com que dobrou o
espírito do império britânico na Índia. Mas não
sobrepujou a desconfiança entre cidadãos hindus e
muçulmanos..
Na medida em que a Grande Depressão se instalou
aumentando
as
fileiras
de
americanos
desempregados, tanto o partido socialista como o
comunista viram, na situação de miséria da classe
trabalhadora, um clima propicio para atingir o poder.
Essa depressão interrompeu duas correntes vitais
para a prosperidade latino-americana: a exportação
de matérias primas e o fluxo de capitais estrangeiros.
Assim, limitados em seus recursos, os latinos
americanos foram forçados a uma política de
industrialização.
―Nenhum dramaturgo apocalíptico poderia imaginar
uma melhor entrada em cena para um novo
presidente – ou um novo ditador, ou um novo
messias‖ - que o de Franklin Roosevelt. Mas no início,
a carreira de Roosevelt tinha sido pouco auspiciosa e
seus anos de formação política foram frustrados por
um ataque mutilante de poliomielite.
107

Os problemas da república de Weimar eram os de
um país devastado pela guerra e humilhada pela
derrota. As crises alemãs deram origem a um
fenômeno inteiramente novo: ―a revolução legal‖. A
tomada do poder pelos nazistas surpreendeu não só a
Alemanha, mas a própria democracia, inteiramente
desgastada e despreparada. Hitler e seus partidários
tinham em mente um certo magnetismo e uma
perversão de caráter. Esses homens deixaram sua
marca indelével na Alemanha, lançando-a na tragédia,
pela segunda vez, numa só geração.
Na noite de 30 de julho de 1934, Hitler desencadeou
uma campanha de assassínios contra os seus
colegas. Nada pôde detê-lo e estava preparado para
apossar-se do poder absoluto e só o massacre em
massa dos adversários o faria sentir-se absolutamente
seguro, o que se caracterizou como ―a noite dos
longos punhais‖.
Muitos japoneses referiam-se aos anos entre 1931/
1941 como o ―vale sombrio‖, pois naquela década o
liberalismo e a liberdade individual, que iniciara
florescendo na década de 20, foram varridos por uma
maré crescente de ultranacionalismo. Assim, o
incidente da Manchúria, abria caminho a Pearl Harbor
e à derrota final do Japão na Segunda Guerra
Mundial.
A 30 de janeiro de 1933, ouvindo a notícia de que
Hitler se tornara chanceler, milhares de alemães
formaram colunas bem organizadas e marcharam por
horas com tochas acesas através das cidades alemãs,
cantando exultantes cânticos patrióticos ao som de
música marcial. ―A Alemanha desperta!‖, dizia
Goebbels. Sua tarefa era fazer com que a Alemanha
marchasse para o desastre – se necessário – ao
apelo de seu ―chefe‖ bem-amado. Mas os nazistas
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prometiam o renascimento da Alemanha. Deram
emprego para todos, romperam o Tratado de
Versalhes, livraram-se dos judeus e reconduziram o
exército a seu legítimo esplendor.
Só um povo cansado e sofrido, após anos de luta e
fome teria suportado impassível as tensões da
revolução industrial e social de Stálin, que provocou a
morte de milhares de criaturas ao curvar a Rússia à
sua vontade de ferro. Esta década de terror,
infelizmente, deixou marcas na moderna sociedade
soviética. Em 1922, Stálin venceu a luta pelo poder no
interior do partido comunista. As políticas econômicas
de Stálin transformaram a indústria e a agricultura
soviética durante seu período. Em termos de
sofrimento humano o custo foi imenso. Mas a década
de 30 viu a União Soviética transformada de uma
sociedade agrícola atrasada, numa das maiores
potências industriais do mundo moderno. Durante
quase cinco anos, Stálin governou os soviéticos num
clima de autoritarismo totalitário. As dissensões foram
afogadas num banho de sangue; era a época do
―grande expurgo‖ em seu reinado de violência e
fraudes.
Sob o impacto da depressão mundial, o sistema de
governo parlamentar alemão entrou em colapso
juntamente com a Áustria. Pouco tempo após a
tomada de poder por Hitler, Dolfuss assumiu a
chancelaria da Áustria. Ao tentar criar seu próprio
modelo de governo autoritário, rejeitando as ofertas
nazistas de união com a Alemanha, este selou sua
sentença de morte.
Também no Brasil, o período conheceu uma
efervescência de política direitista, com o destaque
para o integralismo de Plínio Salgado. Em meio ao
caos provocado em toda a América Latina pela
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depressão mundial, havia um fértil terreno para uma
mão firme assumir o poder. Brasil e México
encontraram uma: as ditaduras populistas de Getulio
Vargas e de Lázaro Cárdenas introduziram, em pouco
tempo, mais alterações estruturais nesses países do
que os regimes democráticos precedentes tinham
conseguido em muitos anos. Mas, no Chile, a frente
popular teve êxito menor.
―Parece-me provável que Deus tenha feito a matéria
com partículas móveis, duras e sólidas...‖, escrevia o
cientista Isaac Newton. Mas, no inicio do século XX
tudo havia sido posto em dúvida. Os físicos da década
de 20 começaram a encontrar novas respostas e,
abriram caminho para a energia atômica e para a
bomba.
Misto de idealismo de um lado, e selvageria do
outro, a guerra civil espanhola encontrava suas
causas exclusivamente em suas origens históricas e
nos conflitos da Espanha. Todavia, quando Hitler,
Mussolini e Stálin engrossaram uma das fileiras em
combate, a luta transformou-se em verdadeira guerra
civil européia, travada em solo espanhol. Para os
espanhóis, o legado do conflito foi apenas a fome, a
miséria e a ditadura franquista.
Os generais alemães eram homens fanaticamente
capazes, responsáveis e crédulos, tanto que os
juramentos de obediência incondicional que os
prendia a Hitler resultou em uma inflexível lealdade
por parte da maioria dos militares – e suas
desastrosas conseqüências.
A anexação da Áustria constituiu um dos objetivos
de Hitler. A facilidade obtida neste propósito incitou o
―fuhrer‖ a dar mais depressa o passo seguinte de sua
campanha de agressões. O acordo de Munique em
setembro de 1938 foi um dos temas mais
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controvertidos na história da diplomacia; a pergunta
era: o que representou ele, afinal? Uma trama,
capitulação ou ingenuidade? Houve significações
distintas para as varias nações envolvidas.
Dias
depois do acordo de Munique, tropas da Polônia
invadiam a província tcheca de Teschen. Essa
invasão não foi motivada pelo desejo de conquistar
territórios e sim uma reação polonesa à política
britânica e francesa de apaziguamento em relação a
Hitler.
Mas em 1939, a Alemanha estava preparada,
material e psicologicamente para a guerra. Quando
eclodiu, seus oponentes eram a França, Grã-Bretanha
e a Polônia; poucas pessoas desejavam essa guerra.
O que ninguém previa corretamente era de que tipo
de luta estava por vir. As ilusões de 1939 não eram
similares às de 1914, mas eram igualmente
poderosas. Nesta, não apenas os soldados, mas
também civis seriam massacrados em grande
numero. Esta era a apreensão generalizada entre os
povos.
No dia primeiro de setembro a Polônia, aliada da
Grã-Bretanha e da França, foi atacada por forças
alemãs. Hitler queria Dantzig e o corredor polonês. O
governo britânico estava quase disposto a deixá-lo
obter o que desejava, mas tal invasão deu origem à
eclosão da guerra.
Ainda em 1939 o antiquado exército polonês
desintegrou-se em poucas semanas, frente à rapidez
da Blitz Krieg alemã. Nunca uma vitória militar tão
retumbante fora alcançada com tão poucas perdas.
Mas depois disto, houve uma estranha calmaria
nominada como – ―guerra falsa‖ -, um período
diferente de qualquer outro na história da Segunda
Guerra Mundial.
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Em
1930,
Mussolini
tinha-se
estabelecido
firmemente no cume do poder fascista. Do alto dessa
torre, não conseguiu perceber a verdadeira extensão
da fraqueza italiana e penetrou garbosa e
corajosamente na política de força internacional, mas
lá chegando, teve que enfrentar as conseqüências de
sua aventura.
No final de 1940, quase todo o continente europeu
estava sob o domínio alemão. A vida nesse novo
império era condicionada por seus ―anjos da guarda
maléficos‖: as SS que pressagiou os mil dias do reich
hitlerista.
As ambições italianas alimentadas por sua
associação ao poder alemão levaram-na a uma guerra
na qual representou em grande parte, uma força
passiva. A Itália era o calcanhar de Aquiles do eixo,
porém, Hitler não tinha o direito de culpá-la por seus
próprios fracassos.
No verão de 1940, a Grã-Bretanha estava sozinha
contra a Alemanha. Do outro lado do canal, Hitler
preparava a invasão. Mas, inicialmente, as forças
maciças da Luftwaffe alemã precisavam obter o
comando dos céus; travou-se, então, a sudeste da
Inglaterra, a batalha que alterou o curso da guerra.
Na Grã-Bretanha, o comércio era tão vital para a
defesa em tempo de guerra quanto o era para a sua
prosperidade em tempo de paz. Os alemães
compreenderam, acertadamente, que poderiam
obrigar os britânicos à submissão pela fome, se
rompessem as suas rotas de comércio. Assim, os
ataques de submarinos alemães alcançaram
sucessos devastadores.
Durante a guerra na Europa o povo americano
estava decidido a manter-se fora dela. Mas o
presidente não aceitava manter-se passivo, vendo
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Hitler devorar a Europa e Roosevelt fez o possível
para aprovar medidas que auxiliassem a GrãBretanha.
Eclodida a guerra, Winston Churchill era um ancião
de 65 anos, isolado e desacreditado. Havia anos,
parecia ser um homem sem grande futuro, e só
poucos pressentiam que a sua hora de maior sucesso
havia chegado, pois que seus talentos destinavam-se
à liderança num comando de perigo nacional.
Mussolini via nos Bálcãs uma região por natureza
destinada aos italianos. Mas quando as ações
italianas forçaram a Alemanha a adiar os planos de
invasão russa em favor da guerra nos Bálcãs, Hitler
ficou furioso.
Ao chegar a Londres, logo após a queda da França,
Charles De Gaulle era praticamente um desconhecido
e inspirava pouca confiança. Suas ações, porém, logo
obtiveram destaque, e ele passou a liderar uma
importante resistência francesa.
Quase dois anos se passaram entre a assinatura do
Pacto Germano-Soviético e a invasão da URSS pelas
tropas de Hitler. Foram dois anos em que Stálin
esperava ganhar tempo e talvez até se livrar da
situação sem ser envolvido. Mas em vez disso, a
Rússia soviética foi jogada na mais terrível das
guerras.
O ataque de Hitler á URSS em junho de 1941, caiu
como um raio do céu. O exército vermelho pouco
pôde fazer para deter o avanço-relampago dos
exércitos alemães. Hitler não levava em consideração
os enormes recursos humanos da Rússia, seu vasto
território e sua desesperada vontade de reagir.
―Por toda a parte, - escrevia um soldado alemão - as
florestas e os pântanos estavam assombrados pelos
espíritos
vingadores
russos.
Atacavam-nos
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inesperadamente..., estavam por toda a parte...,
nunca se estava seguro contra eles...‖
Embalados por uma década de isolacionismo, os
USA pareciam incapazes de aceitar que o Japão se
disporia a uma guerra em busca da hegemonia no
Oriente.
Em Pearl Harbor, a marinha japonesa conseguiu
imobilizar toda a força dos navios de guerra da frota
americana no Pacífico. Mas este foi um erro grosseiro
para os japoneses e, politicamente suicida. Depois
disto, os ataques japoneses prosseguiram numa
sucessão de conquistas sem paralelo na história
militar. Mas tais conquistas possuíam características
agourentas para o vencedor.
Em 1942, Hitler tornou-se obcecado por um nome
quase desconhecido para o alto comando alemão:
Stalingrado. Essa cidade, na verdade, tornou-se o
cemitério de suas esperanças e do primeiro exército
alemão a render-se aos soviéticos, após os mais
duros combates de guerra.
Em julho de 1942, Rommel estava preparado para
tomar o Egito. Mas durante o mês de outubro, em El
Alamein, finalmente a maré de guerra deixou de
favorecer os alemães na África.
A entrada dos USA na guerra proporcionou uma
nova ―ocupação‖ para os submarinos alemães. Mais
uma vez as rotas comerciais – a artéria vital dos
aliados – corriam perigo. Mas, por volta de 1943, os
aliados descobriram como responder aos ataques
alemães, com a vitória no Atlântico.
A vitória de Midway foi descrita como ―a primeira
derrota esmagadora infligida à marinha japonesa nos
tempos modernos‖, graças à dose de ―sorte‖ que os
americanos necessitaram para vencê-la.
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Em 20 de julho de 1944, antinazistas alemães
provocaram uma dramática tentativa para assassinar
Hitler. O resultado correspondeu plenamente às
proféticas palavras de um dos chefes do complô: ―não
passamos de um bando de amadores sem grandes
chances de êxito‖. Acertou em cheio.
À medida que o esforço bélico alemão, de marcha
triunfal, transformava-se em um mergulho ao abismo
da derrota, a liderança nazista fragmentava-se em
grupelhos ávidos de poder, lutando por uma sucessão
inexistente. Mas os alemães não foram o único povo a
cometer atrocidades durante a guerra. Incluía-se ai,
também os russos. O clima na Alemanha nazista,
porém, era tal, que eles eram tidos como algo
perfeitamente habitual. No curso da guerra, o ódio que
os nazistas sentiam pelos judeus transformou-se
numa fanática política de extermínio nos campos de
concentração nazistas. Esta representava um
extermínio populacional, cuja barbárie e extensão
nunca tiveram precedentes na história humana.
Um terço da Rússia Européia, que representava
quase dois terços de sua base industrial foi ocupada e
destruída pelos nazistas.
A atitude do papa durante a guerra despertou
controvérsias. Seus críticos achavam que, por não ter
denunciado os males do nazismo, Pio XII, de certo
modo, compactuou com eles.
Por toda a Europa, a brutalidade do domínio nazista
criou a oposição que havia tentado extinguir: a
resistência.
Nos três anos precedentes a chegada da primavera
anunciava sempre novos triunfos alemães. Mas em
1943 com o contra-ataque russo, quando os alemães
atacavam, o exército russo estava mais preparado.

115

No dia 6 de junho de 1944, o ―Dia D‖, uma poderosa
força invasora anglo-americana aportou nas praias da
Normandia e destruiu a tão elogiada muralha atlântica
de Hitler, criando uma segunda frente.
Num espaço de dois dias, morreram os dois
ditadores fascistas; ambos de forma dramática, mas
de maneira muito distinta: Mussolini, só e desprezado,
vitima de uma verdadeira caçada por parte de seus
compatriotas; Hitler, cercado até o fim pelas pompas
do outrora poderoso Reich.
Nos primeiros anos de guerra, o ataque aéreo
estratégico contra a Alemanha alcançou pouco êxito.
Mas chegando o inverno de 1943/1944, os
bombardeiros da Grã-Bretanha e dos USA estavam a
ponto de atingir resultados devastadores que
deveriam trazer uma contribuição crucial para a
derrota dos nazistas. A queda da Alemanha era,
então, inevitável e, por volta do fim de 1944, a
máquina de guerra dos aliados começava a fechar as
mandíbulas de maneira perceptível. Mas os aliados
insistiam em que a rendição fosse incondicional, e os
alemães ainda não tinham chegado ao fim de sua
resistência.
Com uma série de dramáticas vitórias na fase final da
guerra, o exército vermelho chegou às portas de
Berlim para dar o golpe de morte ao terceiro reich de
Hitler. A primeiro de maio de 1945, a bandeira
vermelha foi hasteada no Reichstag.
Enquanto os britânicos enfrentavam Hitler na
Europa, o império que haviam construído no Oriente
desmoronava, sob o ataque dos japoneses. O ponto
crítico ocorreu na Birmânia. A campanha neste país
desenvolveu-se
sob
condições
adversas,
representadas pelo clima tropical e pelas deficiências
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militares de um setor bélico que não gozava de
prioridade.
Depois da derrota dos nazistas, os aliados voltaram
suas atenções para o Japão, na defensiva desde os
fins do ano de 1943. Os gigantescos recursos dos
USA faziam prever uma vitória próxima, cuja data só
foi afinal marcada quando uma nova e terrível arma
entrou em cena – a bomba atômica. Os momentos
que acabaram culminando com a derrota do Japão e,
em seguida com o fim daquela guerra, foram terríveis.
O extraordinário progresso científico e tecnológico
constituiu uma característica marcante do século XX,
até hoje. Um de seus maiores triunfos, no entanto,
representava o mais sério perigo com o qual a
humanidade já se defrontou. O alvorecer da era
atômica, da qual Hiroshima e Nagasaki sofreram,
representou os primeiros marcos desta nova era.
Durante a guerra, unidos pela necessidade
premente de derrotar a Alemanha, os aliados estavam
de acordo sobre os problemas mais importantes do
mundo do pós-guerra. Contudo, a Rússia via a
necessidade de sentir-se posicionada na fronteira
ocidental e cindiu os aliados em dois campos hostis,
lançando assim os alicerces para a ―guerra fria‖.
Roosevelt e Churchill tinham opiniões bem
diferentes a respeito da Rússia. O presidente dos
USA, achava que a União Soviética, tal como os USA,
defendia a democracia. Mas somente no fim da vida
de Roosevelt, começaram a perceber que Churchill
tinha outra visão da guerra.
Os USA emergiram da guerra como a nação mais
poderosa do planeta.
Mas paradoxalmente, a bomba era muito poderosa
para que se arriscassem a usá-la.
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A guerra fez mais que destruir prédios, monumentos,
cidades e fazendas; esta significou, inclusive, a
destruição da vida civilizada, o que fez com que os
homens procurassem meios de organizarem a paz.
A decisão de julgar os principais criminosos de
guerra nazista era quase tão antiga quanto as próprias
atrocidades nazistas cometidas durante a guerra. Os
aliados procuraram dar aos nazistas um julgamento
legal e democrático, que estes implacavelmente
haviam negado a seus oponentes. O primeiro dos
treze julgamentos de Nuremberg de 1945/1946 foi um
dos mais longos processos legais da história. A massa
de evidências contra os nazistas era esmagadora e,
dos vinte e um acusados, onze foram condenados à
morte.
O fim do domínio britânico na Índia envolveu uma
divisão apressada no país. Na confusão, muitos
indianos foram forçados a abandonar seus lares e
mais de duzentos mil morreram.
A França do pós-guerra teve nove governos em
pouco mais de quatro anos. A sobrevivência da
democracia aqui parecia duvidosa.
Depois da libertação efetuada pelo exército
vermelho, os países da Europa Ocidental caíram na
órbita política da Rússia Soviética. Foi assim que
democracias populares passaram a obedecer a
Moscou e seus aliados, durante a guerra-fria no
período de 1945 a 1952.
A guerra dividiu a Itália. Para uma nova república
indagava-se se o norte e o sul poderiam se reunir
após a guerra e, se políticos tão amargamente
divididos, conseguiriam cooperar na tarefa vital da
reconstrução.
Decidida a rendição incondicional, os aliados
estavam quase inclinados a invadir a Alemanha. Mas
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ao invés de esmagarem a Alemanha, Leste e
Ocidental, preferiram reergue-la, usando-a como
escudo de um contra o outro. Aqui, ocorreu então uma
nova Alemanha ocupada, porém, dividida.
Depois da guerra, os USA tinham deixado a cargo
da própria Europa a solução de seus problemas.
Poderia ter feito o mesmo já em 1945. Mas o temor da
expansão soviética levou os USA a não agirem desta
forma, originando-se a declaração da guerra-fria, com
a Doutrina de Truman. Então o Plano Marshall
constituiria a outra metade de tal doutrina. Por meio
da injeção maciça de dólares, os USA salvariam a
Europa de um colapso econômico certo... e de uma
possível dominação comunista, pois, evidentemente,
não era o altruísmo que os motivara a isso.
Controlada pelas quatro potências, a cidade de
Berlim achava-se a l60 quilômetros do interior do setor
soviético da Alemanha ocupada, duvidando-se se um
rompimento de bloqueio sem ligação de rodovias ou
estradas de ferro com o Ocidente poderia escapar do
total domínio da URSS. Mas o bloqueio de Berlim
esquentou a guerra-fria a uma temperatura
suficientemente alta para que os países capitalistas
achassem necessário criar a OTAN como ―escudo do
Ocidente‖..
Depois de 1945 o povo japonês voltou as costas ao
militarismo, que os levara a uma derrota humilhante e
à ruína econômica. Decidiram, então, concentrar suas
energias na recuperação econômica. Baseando-se na
educação e qualidade de seu povo e na
industrialização raciocinada, esta decisão serviu de
base ao milagre econômico japonês do pós-guerra.
O século XX vinha presenciando os maiores
progressos da humanidade no combate às doenças.
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Enormes obstáculos enfrentados... e vencidos pelos
cientistas daquela época.
A crise do petróleo persa mostrava sua reação
contra a explosão britânica e como essa reação
revelou a personalidade virulenta e viva do Dr.
Mussadeq..
Retornando a 1956, quando o Egito nacionalizou o
Canal de Suez, os britânicos declararam que não se
deveria permitir que Nasser ―pusesse suas mãos na
nossa artéria‖. A crise do Suez demonstrou como
esse erro de julgamento levou a um dos maiores
desastres político para os britânicos naquele século.
No dia primeiro de novembro de 1954, rebeldes
atacaram os colonizadores franceses em setenta
pontos da Argélia. A guerra neste país foi o começo
de uma das maiores lutas anticolonialistas dos tempos
modernos. Ela envolveu o grosso exército francês,
derrubou a quarta república e trouxe De Gaulle de
volta.
Os anos pós-guerra assistiram ao crescimento dos
USA como potência de enorme poderio industrial, mas
o país era profundamente conservador. Dois
presidentes, Truman e Eisenhower, bem diferentes
um do outro, mostravam como enfrentar os problemas
do país.
À medida que os conflitos com a União Soviética se
aguçavam, o anticomunismo tornava-se cada vez
mais forte nos USA. O cenário estava pronto para a
entrada em cena do senador Joseph McCarthy, cuja
crueldade temerária na perseguição aos comunistas o
transformou no homem mais temido do país,
caracterizando uma das fases mais intolerantes da
sociedade norte americana.
A explosão econômica do pós-guerra fez dos USA a
primeira ―sociedade da opulência‖ no mundo. Tanto
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que para os ―novos americanos‖, ter um novo carro,
uma televisão e máquina de lavar pratos se tornaram
uma necessidade e não um luxo. Mas, de anos de
uma política bem conservadora, os USA foram
varridos pelo idealismo mais liberal pregado por J. F.
Kennedy. Tanto é, que este líder americano conseguiu
angariar adeptos não só entre a maioria dos
americanos, mas também entre milhões de pessoas
espalhadas por todo o mundo capitalista.
A Alemanha foi, talvez, o maior problema político ao
término da Segunda Guerra Mundial.
Franco impôs à Espanha um governo estável ao
término da sangrenta guerra civil espanhola, mas
criou uma sociedade que sofreu severas críticas até
mesmo de muitos de seus seguidores, devido ao
autoritarismo de seu regime.
Nas regiões africanas onde os colonos brancos
haviam fixado raízes, a descolonização assumiu
formas violentas. Houve uma exceção surpreendente
a este padrão: a África do Sul e a apartheid; uma
minoria branca conseguiu impor aos nativos um
regime de rígida segregação racial a serviço da sua
dominação.
A ascensão de Fidel Castro ao poder de Cuba e a
política mundial foram uma das histórias mais
espantosas do século. À testa de um pequeno grupo
de revolucionários, acabou derrubando o governo de
Batista, instaurando um regime socialista nas
vizinhanças dos USA. A reação dos norte americanos
quase levou o mundo à guerra nuclear. Che Guevara
foi também muito discutido, observado e combativo
nas Américas, tendo este participado de movimentos
marxistas em vários países do continente. Mas, quais
seriam suas idéias? Como acabou morto nas
montanhas da Bolívia?
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Na ficção cientifica do pós-guerra, os computadores
constituíram um poder autônomo. Este temor foi
fortalecido pela relação entre a tecnologia do mesmo
e outro campo em rápido desenvolvimento: as
telecomunicações, que alavancaram rapidamente o
mundo contemporâneo. A simples existência de
bombas nucleares, para não falar das armas
bacteriológicas e químicas de destruição em massa,
ameaçou a paz mundial. Mas o desarmamento
permaneceu um caminho desconhecido, que ninguém
– durante os primeiros 75 anos do século XX – esteve
pronto a conceder. Em 1945 apenas um país possuía
armas nucleares; vinte anos após, já havia cinco. Um
equilíbrio no poderio nuclear poderia proporcionar
uma chave para a segurança mundial. A tecnologia
espacial apresentou, talvez, maiores avanços do que
qualquer outra indústria jovem. Primeiro veio o
―Sputnik‖, e agora URSS e USA equiparavam-se na
corrida para colocar o homem no espaço: ambos
conseguiram.
Os comunistas chineses sabiam que para conseguir
consolidar seu poder deviam conquistar o próprio pais,
vila por vila. A decisão da China de levar avante seu
programa nuclear apesar da retirada da ajuda
soviética causou repercussões impressionantes num
espaço de tempo notavelmente pequeno.
Atualmente, o mundo tem questionado seriamente a
fé e a religião organizada. A pergunta é: o mundo está
à beira de uma crise espiritual, ou mais uma vez ele
se voltará para a religião em busca de amparo
espiritual?
Também ainda hoje, os conflitos envolvendo
questões de raça e de cor têm sido um dos mais
poderosos motivos de amargura, desgraça e
intranqüilidade entre os povos.
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A China, como grande nação, parecia estar jogando
fora tudo que construíra até então. Mao acreditava
que uma nova classe de burocratas entrincheirados
no poder precisava ser erradicada.
Para muitos, o Vietnã simbolizava uma terra
arruinada por aventuras imperialistas coloniais. Mas o
envolvimento francês e americano no mesmo foi visto
também à luz da grande briga internacional e entre o
capitalismo e comunismo. A derrota francesa nada
resolveu. Entretanto, só o tempo diria se a retirada
americana significaria a paz para um povo tão sofrido
e humilhado.
Sabe-se que as finanças mundiais vêem há muito
necessitando de uma revisão geral. É o que se verá
no futuro, se ainda existir esperança de cooperação
para este episódio entre os vários países.
O conflito arabe-esraelense que culminou com a
―guerra dos seis dias‖, em julho de 1967 foi o ponto
alto de uma crise de difícil solução, que alterou
drasticamente o equilíbrio local, aparentemente em
favor de Israel, mas não conseguindo chegar mais
perto de qualquer solução. Ao contrário, seria o
embrião de um quarto conflito, de proporções muito
mais sérias, como a chamada guerra do Yom Kippur
de 1973.
A crise ambiental já se notava, com a destruição
ecológica, poluição crescente e o desperdício da
sociedade de consumo e, outros sinais negativos da
ação humana, redundando hoje num brado de alarme
que vem aumentando em forma cada vez maior e
assustadora.
Ao final da década de 60, a chegada do homem à
Lua empolgou a todos, coroando anos de esforços e
gastos monstruosos.
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Aumentada a população mundial, a pesquisa
cientifica tenta acompanhar as novas demandas, para
que o homem possa comer, viver em conforto, enfim,
ser feliz. Entretanto, ainda hoje, notam-se as
dificuldades materiais e sociais desta evolução.
Finalizando, para examinar ―consciências‖, os
conflitos pessoais que abalaram e – ainda abalam –
os homens que vivem uma sociedade tão complexa
como a terrena, têm tido grande ajuda com uma nova
ciência:
a
psicologia,
em
sua
ramificação
metapsicológica. Tomara que ela resolva o problema
moral.
Após a longa repercussão que teve inicio em 1894
e fim em 1975 desta era, Oner pronunciou-se
telepatizando a todos:
 Como percebeis, analisando o âmago do longo
episódio nos tempos idos deste globo, notamos
infelizmente que os líderes daquela época
sanguinários e possessivos em seu caráter mórbido
tinham, simplesmente, sede de poder em favor de sua
cobiça desenfreada no arrogante desejo de provocar
verdadeiras catástrofes sangrentas à custa de
milhares de vidas inocentes. Aqui nota-se
perfeitamente a atuante persistência na arrogância
animalizada do orgulho individual ou pseudopatriotico, cobiça e desprezo pelo próximo no desejo
incontestável de supremacia sobre o mundo.
Imperadores e ditadores cruéis e corruptos, tudo
faziam em beneficio deles ou de grupos minoritários,
para atingir com o sangue alheio seus intentos a
qualquer preço!
Entretanto, sabei que tais ações no tempo culminam
sempre com a desgraça dos culpados, pois, após
tentativas, ou até realizarem seus empreendimentos
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malfazejos, caem fulminantemente nas amarras
incontestáveis do Apaziguador Universal, que embora
ainda alguns duvidem quanto a Sua Justiça, não
escapam jamais dos desígnios aos quais sucumbirão
em dimensões continuas de lutas doridas em períodos
para eles sem fim.
Finalizando
estranhamos
que,
cientes
conscientemente, como dizeis, “de que o crime não
compensa”, ainda arquitetais e empreendais atos que
de forma alguma passarão incólumes no tempo! Isto
não conseguimos entender na fase moral em que nos
encontramos...
A Terra não é merecedora da insolência de tão
poucos em prejuízo a bilhões de criaturas ansiosas na
busca do progresso, de amor e paz!
Oxe, o croniano teólogo, finalizou a reunião do dia
concluindo:
 Ninguém poderá obter algo sem o correspondente
contrapeso, ou seja, doar.
Muitas vezes, ante a sucessão de crimes e de
perversidades nos quais são volumosos os números
das vítimas, enquanto os desonestos e debochados
prosperam sem que sofram qualquer punidade pela
hediondez do comportamento, tem-se a impressão de
que somente o mal triunfa no planeta, de que o
deboche, a astúcia, a corrupção desfrutam de
cidadania e não a dignidade, a honradez, a probidade,
o amor... puro engano!
Aqueles que assim raciocinam ou pensam,
porquanto a noite, por mais demorada que seja,
comparsas
que
participam
das
mesmas
escabrosidades e as acobertam, fazendo parecer que
permanecem desconhecidas, quando apenas estão
guardadas nos interesses subalternos dos grupos
dominantes.
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O fastio que sempre toma o desonesto, o cansaço
da corrupção, a presunção de ser inalcançável pelas
leis e pelos governantes muitas vezes governados
que também o são, permitem que se descurem dos
cuidados que sempre se permitiram, e eles próprios,
exorbitando, provocam iras nos grupos rivais que os
desapeiam do poder e os trazem à praça pública do
escândalo, do ridículo popular, da prisão e do repúdio
social.
Enquanto campeia a impunidade, que os estimula
ao prosseguimento da carreira execrável, eles
parecem inatingíveis, mas como formam grupos de
apoio recíproco, esses mesmos, posteriormente se
dividem e se tornam antagônicos, perseguindo-se
reciprocamente e desvalando o mar de lama em que
navegam...
Igualmente, a mão invisível da Consciência Cósmica
tece as redes que os retêm, recambiando-os para
sítios lôbregos que lhes são cabíveis. Enxovalhados,
esquecidos e detestados por aqueles mesmos que os
acompanharam, que se nutriram de suas mesas
fartas, faustosas e disputaram as migalhas do seu
prestigio e da sua opulência, entram em decadência e,
obumbrados, desaparecem na dureza do tempo que a
tudo devora...
Então vedes que quem perverte e odeia, jamais
poderá aspirar ao amor. São energias intrínsecas que
se irradiam naturalmente em duas constantes ou
coadjuvantes que se atraem no universo mutuamente.
Doar, antes de qualquer sentimento, é amar!
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Conquanto a manutenção da subsistência dos
integrantes, felizmente, parecia que tudo conspirava
para a finalidade da missão, pois, Alberto, entendendo
a seriedade dos propósitos urgentes prontificou-se de
imediato no auxilio dos mesmos, mantendo Gonzales
nas atividades já exercidas na loja e admitindo
também João como estrategista, na logística de
distribuição dos produtos do armazém aos clientes.
Quanto a Fernando e Fabrício, ainda por indicação
de Alberto a um amigo empresário do setor de
bebidas isotônicas tropicais, estes passaram a
assessorar o executivo nos assuntos de administração
e relações humanas. Enfim, com o apoio laboral de
Gonzales, João, Fernando e Fabrício, adquiriram pelo
menos condições propícias remuneradas para
arcarem com as exigências essenciais do grupo.
Os demais, com o tempo, certamente também
encontrariam meios disponíveis para contribuição
mutua.
Apenas Margarida e Juliana permaneceriam no lar
atendendo atividades domésticas e de apoio aos
cronianos nas pesquisas correntes pertinentes à
continuidade da missão.
À noite, aproximadamente às 19h30min, reuniam-se
na sala para comentários gerais acerca dos assuntos
pesquisados do dia e posterior discussões entre o
grupo normalmente até 22h, encerrando os trabalhos
para nova labuta no dia imediato.
Aos fins de semana, salvo impedimentos
extraordinários, os elementos costumavam viajar para
Soure na ilha do Marajó onde mais libertos e
descontraídos da grande metrópole, passeavam à
vontade nas vastas praias e dunas locais totalmente
desertas, deliciando-se em longas caminhadas
contemplando o mar e a brisa, observando os
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inúmeros cirros do céu que os faziam esquecer por
algum tempo as obrigações assumidas.
E assim as semanas corriam céleres com o
empenho constante dos amigos, onde cada qual se
incumbia da melhor forma à consecução de seus
deveres em favor de todos.
Numa tarde fresca de um sábado, estavam
novamente reunidos no lar para análise e discussão
dos estudos relativos à atuação desenvolvimentista do
Brasil nas últimas quatro décadas.
Oner, otimista e confiante, dirigiu-se a todos,
telepatizando:
 Hoje contemplaremos uma exposição a este
maravilhoso país pertinente à evolução obtida nas
últimas décadas.
Naquela época metade dos habitantes vivia no
campo produzindo com recursos escassos e
instrumentos rudimentares o seu sustento familiar.
Quase metade do povo era analfabeta e a mesma
quantidade encontrava-se fora da escola fundamental.
Possuíam um mercado consumista antiquado,
primitivo e defasado em relação a outros países.
Quatro décadas depois uma nova trajetória veio
transformando o pais agrário, fechado e atrasado, em
uma economia moderna e globalizada. Notou-se
assim, que poucos países do globo tiveram um ciclo
tão intenso em transformações como este. Vede
alguns indicadores.
Nos comparativos aos anos de 1967 até 2007,
evidenciamos:
 Aumento no PIB (bilhões de US$) em 36 vezes;
 Aumento na renda per capita (US$) em 4,8 vezes;
 Redução da inflação em 88,30%;
 Redução da taxa de analfabetismo em 3,5 vezes;
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 Aumento na frota de veículos automotores em 29
vezes;
 Aumento físico em estradas de rodagem (km) em
4,7 vezes;
 Aumento na capacidade energética (Mw) em 7
vezes;
 Aumento em energia elétrica nas residências em
2,25 vezes;
 Aumento populacional (milhões de criaturas) em
2,1 vezes;
 Diminuição na taxa de fecundidade em 3 vezes;
 Aumento na expectativa de vida de 53 para 72
anos;
 Percentuais na fuga do campo para as cidades:
Urbana: de 45 para 84% e rural de 55 para 16%.
 Houve também uma queda na presença do Estado
(ainda insuficiente) com maior participação e
intensidade das empresas no fluxo de comércio
internacional com destaque do agronegócio;
 Houve aumento no numero de empresas instaladas
em quase 16 vezes;
 Aumento nos investimentos estrangeiros diretos
(US$ milhões) em quase 28 vezes;
 Em 1967 os principais produtos exportados na
ordem de importância eram: café, minérios, algodão,
cacau e açúcar;
 Em 2007: minérios, soja, petróleo, autos e carne de
frango.
 Relativo à explosão urbana evidenciou-se um
fenômeno em alguns países como: Índia: de 490 para
1230 milhões; China: de 730 para 1350 milhões;
Brasil: de 90 para 190 milhões e México de 44 para
104 milhões de criaturas.
Como parâmetros extraordinários ainda podemos
citar:
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Na sociedade brasileira executivos empresariais que
principiaram do zero, provaram que apesar dos
problemas políticos e de infra-estrutura, este foi um
dos poucos países no globo que ofereceu condições
de ascensão para todos, tanto que comparados com a
Inglaterra e USA, o Brasil apresentou o dobro em sua
taxa de mobilidade social.
No
consumo
poucos
mercados
no
globo
multiplicaram-se e modernizaram-se na mesma
velocidade que a ocorrida no pais. Tanto foi notório,
que no período considerado, o numero de
consumidores aumentou de 14 para 60 milhões.
Comparando quatro países, como exemplo ao poder
de compra, tivestes em milhões de pessoas:
USA: 200; China: 1200; Rússia: 70 e Índia: 20.
Quanto
às
transformações
econômicas,
evidenciamos que o Brasil mais que dobrou, relativo
aos fatores de bens e serviços, informações,
comunicações, cultura e educação (mas esta, não
qualitativa); enfim, o país foi sem duvida melhor que o
da década de 60.
Entretanto, no capitulo da exteriorização, a regra
parece simples, mas haverá desafios: ainda é preciso
incentivar investimentos na infra-estrutura e diminuir a
presença do poder estatal na economia, pois assim:
 Diminuirá a burocracia, infelizmente ainda a mais
ineficiente do globo;
 Diminuirá a carga tributária;
 Diminuirá a dependência estatal, vez que apenas
um décimo prescrito no Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) surge da administração privada.
 Convivência mutua de um mesmo espaço em um
pais arcaico (marcado por negociatas entre políticos)
em uma pátria moderna (com trabalho, mérito,
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progresso); contudo, parece-nos que a mobilidade
será a de que o moderno se desvincule do arcaico no
decorrer dos anos.
Findava novamente a reunião entre todos os
membros, para retorno a analise e discussão dos
eventos
ocorridos no
período
estudado
e
conseqüências atuais e futuras, após inúmeras e
estafantes pesquisas.
Sem qualquer menção digna de registro entre os
integrantes e o ambiente no qual atuavam, passaramse sete meses de experiências e intensos trabalhos
entre os mesmos.
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TERCEIRA PARTE

Desafios Globais
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CAPITULO X
Contrastes atenuantes da história

Novembro, 2.011.
Os integrantes estavam totalmente ambientados à
capital com a inclusão dos elementos terrenos no
labor externo diário de modo que, quanto à
subsistência, nada lhes faltava.
Contudo, prosseguiam no planeta dissensões
generalizadas entre os povos, relativas aos interesses
difusos, principalmente no ambiente político,
econômico, ecológico e social.
Apesar de inúmeros congressos internacionais
havidos entre as nações em busca de soluções
salutares, leis e acordos internacionais eram
sancionados, entretanto, os embates continuavam
desconexos mostrando que os governos estavam
longe de soluções plausíveis.
No pais, graças aos investimentos oriundos do plano
de ação para o crescimento (PAC) e das parcerias
público privadas (PPP) iniciadas em 2.007, o índice de
desenvolvimento humano brasileiro (IHD) já se
posicionava imediatamente acima da Argentina e
Chile. Isto, justamente com o recém governo,
proporcionou uma significativa melhora na infraestrutura do pais e a geração de postos de trabalho
aos cidadãos, culminando com distribuição de renda
mais compatível relativa aos anos anteriores. Uma
peculiar euforia evidenciava-se entre os empresários e
os cidadãos.
Entretanto, quanto ao ambiente político, pouco
mudou... continuavam as ― negociatas ‖ e a corrupção
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pouco recomendáveis pela ética e os desmandos
generalizados, com a distribuição viciosa de
privilégios contrários à boa moral cívica... mas o povo,
já ciente de tais desvarios, manifestava-se com
grandes protestos nas cidades para mostrar seu
repúdio e a ojeriza que esses expedientes
proporcionavam à nação.
Os integrantes encontravam-se novamente em
reunião onde seriam discutidos assuntos pertinentes à
missão por eles intentada.
Oner, o mentor croniano, telepatizava sobre os fatos
que teriam origem no inicio do terceiro milênio desta
era. Prosseguia:
 No decorrer do primeiro século no planeta, o
desafio global ficará restrito a cinco importantes
fatores existenciais e seus atenuantes, quais sejam:
Energia;
Ecologia;
Água potável; saneamento;
Lógica, principalmente na comunicação e
informação;
Moral, ética e solidariedade entre os povos.
Em função destes fatores, fluirão a seguir os
recursos corretos para o crescimento planetário em
todos os campos do envolvimento humano
esclarecido.
Contudo, far-se-á imprescindível o esforço conjunto
entre as massas atuantes para lograrem os objetivos
culminados. É por isto que nossa singela cooperação
espontânea deve evidenciar, pelo menos, o germe
inicial aos propósitos por nós perseguidos.
Finda a explanação, Oner mostrou-se aberto às
discussões a todos os integrantes, pertinente aos
assuntos variados, mas de cunho importante.
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Margarida erguendo o braço pronunciou-se
primeiramente:
 Mentor, mediante o estudo já efetivado em
diversas áreas comportamentais, notamos a
intervenção estatal de algumas políticas que, se não
influíram diretamente no crescimento apontado, de
alguma forma, contribuiu como ―freio‖ a esse fim nas
habituais ―negociatas‖ não condizentes com a ética e
a moral...
 As “negociatas”, mormente corruptivas, de forma
clara, são consubstanciadas pela concentração do
poder político. Mas o que mede a saúde e eficiência
de qualquer instituição democrática é obviamente sua
capacidade integra de controle. Os casos de
corrupção são, infelizmente, indicativos fieis de um
sistema democrático em processo falimentar
irrevogável.
 Além da má ética discutida, penso também na
insistência de governantes tentarem se perpetuar no
poder...
 Quanto à questão das sucessões políticas, por
exemplo na América Latina, já dizia Maquiavel: “... não
é suficiente conquistar o poder, senão que é
necessário conservá-lo e ampliá-lo tanto quanto
possível importando – somente – a eficiência dos
meios para atingir os fins perseguidos...” Assim é, que
a problemática do hiperpresidencialismo nos países
democráticos, onde o executivo “supre” a seu belprazer encargos do legislativo e judiciário em países
como o Brasil, Venezuela, Colômbia, Argentina e
Bolívia... isto ocorre se o hiperpresidencialismo não
encontrar resistência à altura, pois a democracia não
sobreviveria muito tempo, como já demonstrou bem o
que Maquiavel intencionava ensinar o retorno ao
autoritarismo absoluto e implacável dos tempos idos...
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Mas a tendência mundial é a fusão de líderes e não o
seu individualismo egocêntrico.
 Neste momento não conviria o movimento popular
e o das elites para que tais eventos nocivos se
dispersassem de nosso meio? – questionou Fabrício:
 Infelizmente ainda viveis uma era visivelmente
antiilelista que se crê democrática, mas na verdade
colhe a pior herança aintiintelectual dos antigos
fascismos. Estais em um tempo no qual o papel
educador e orientador dessas elites intelectuais têm
sido tomados e monopolizados pela burocracia
acadêmica, pelo astro midiano e obviamente pelo
administrador político.
 Mas, - insistiu Fabrício – como agir então? Não
haverá saída plausível para tais contrariedades?
 Sim. Na coordenação das energias conscienciais
coletivas. Entendei que as correntes energéticas
universais vibrantes no espaço etéreo, devido aos
comprimentos de onda peculiares à sua natureza,
quando intensamente acionadas pela mente racional
originam no espaço e no tempo, matéria radiante
concreta em seus amplos aspectos físicos. Entretanto
tais reações conscienciais podem resultar em
projeções concretas boas ou más:
Boas: quando consolidadas com a atração benigna
insistente
consciencial,
tendo
por
certo
o
acontecimento previsto e querido;
Más: quando também consolidadas com a atração
maligna insistente consciencial, tendo por certo o
acontecimento funesto não querido, mas insistido.
Portanto, é válida a tradicional oração que diz:
“vigiai e orai” e também; “cuidado com vossas orações
(desejos), porque certamente serão atendidos no
tempo...” Assim é que dependendo da obsessão
consciencial intentada por qualquer ser racional
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quanto ao desejo intrínseco (seja nobre ou maléfico)
em que se mergulha, mentalmente atrairá fortemente
aquilo que realmente pede e acredita como certo para
si!
Infelizmente, ainda permaneceis cegos sobre o que
verdadeiramente é real e a mera fantasia... então, a
solução lógica para todas as contrariedades
experimentadas está no modo correto de encarar e
agir no ambiente que vos cerca.
A seguir, solicitou gentilmente João a atenção de
Oxe:
 Mentor, poderia sintetizar o que esperarmos ainda
sobre o comportamento humano tão complexo em
nossos dias?
 Dentre os muitos eventos que vos alcançarão nas
próximas décadas, cito:
Novos acontecimentos agirão sobre vós como
poderoso imã universal: incitará novas emoções e
intensificará consciências aturdidas e proporá e
acelerará mudanças, solicitando rever a vós mesmos,
valores e instituições. Trata-se, portanto, de
comportamentos mais solidários em relação aos
havidos no passado;
Haverá tropeços de crise em crise, obcecados pelo
que se tornará em retrospecto; como grão de poeira
na corrida dos séculos, provavelmente, não assistais
as idéias correntes e padrões que darão forma ao
mundo nos próximos séculos, tal o desenvolvimento
desenfreado entre as economias mundiais;
Em virtude da maior valorização do fator tempo, o
trabalho por ser intenso e altamente intelectual, fará
com que as famílias confinadas nos lares
comuniquem-se mais solidariamente para efetivar
melhores resultados aos empregadores em suas
células (residências laborais).
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As entidades fabris, educacionais, religiosas, enfim,
serviçais, deverão voltar seus esforços laborais não
apenas ao consumismo e ao lucro, mas,
principalmente, aos anseios milenares de paz
esperados pelo espírito humano.
E assim a palestra estendia-se entre o grupo,
consciente de suas atividades.
Os relacionamentos amistosos alcançados em
função das atribuições peculiares dos membros que
exerciam labor externo e comunitário entre indivíduos
bem intencionados, geraram uma receptiva salutar à
missão empreendida, mas convinha, contudo,
absterem-se de convites formais às reuniões internas
do grupo, pois que o espaço físico disponível era
insuficiente para este fim e também porque os
cronianos desejavam de boa fé inteirar-se
profundamente das intenções de cada novo indivíduo
admitido ao grupo, tanto na esfera ética como ao
comportamento moral, características estas facilmente
conseguidas graças ao poder telepático que possuíam
para reconhecer os ânimos individuais de cada
criatura.
Portanto, no momento, as amizades oriundas entre
novos elementos apenas somavam-se ao intuito de
futuramente agregar um maior numero de
simpatizantes à causa.
Mais uma noite e todos estavam presentes para
novas análises e discussões.
Como os assuntos estudados eram amplos e
diversificados,
convencionaram
para
melhor
aproveitamento do tempo palestras colegiadas e
variadas, onde as questões formuladas conforme
especialidade seriam respondidas pelos mentores
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extraterrenos segundo a experiência específica de
cada um.
Assim
convencionado,
principiou
Tatiana
interrogando Sud:
 Quais as premonições possíveis que devemos
aguardar relativa ao quesito saúde?
 Primeiramente diria que se a Terra fosse um
pequeno distrito com apenas mil criaturas, uma delas
estaria contaminada pelo vírus HIV.
Há também evidências para a cura total do câncer
dentro de aproximadamente uma década e meia.
A medicina robótica já é um fato cirúrgico, mas
melhorará muito mais.
Haverá possibilidade, em vez de transplantes de
órgãos, fabricá-los sinteticamente ou, até mesmo,
gerá-los dentro do próprio organismo humano.
Conforme aja longevidade pessoal, crescerá
também a procura por remédios e produtos
específicos para auxiliar as pessoas a viver mais
tempo e melhor que ontem.
O processo de rejuvenescimento humano não
estará mais sendo considerado um sonho fantasioso.
 E quanto às doenças e epidemias que ainda
grassam em nosso globo?
 Continuarão sendo pesquisadas e combatidas
com o empenho crescente dos cientistas. Entretanto,
informaria que todo o ser universal corpóreo é
colocado em habitat propício a sua constituição vital.
Notai que um negro, em vosso mundo, naturalmente
nasce em locais mais inóspitos relativos ao calor,
ambiente etc., pois já está moldado organicamente
mais resistente ao meio ao qual subsiste. Já o branco
adapta-se melhor aos climas quentes ou temperados
com melhor benesse ambiental.
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Assim é que o câncer na pele, por exemplo,
desenvolve-se mais no branco que no negro em
virtude deste ser mais receptível organicamente aos
raios solares. Mas estas são apenas análises já
observadas e apresentadas como tendências. Vossas
estatísticas científicas geralmente recorrem a
experimentos
amostrais
finitos,
perseguindo
conclusões ilusórias dadas como definitivas.
Entretanto, é nas exceções que deveriam concentrarse. A questão é: por quê? Dados como a
hereditariedade, tendências e fatos uniformes nada
provam na tendência manifesta de enfermidades
possíveis e determinantes. Vedes como noutro
exemplo, um individuo, que por se expor a
temperaturas suportáveis de um inverno rigoroso,
contrai uma pneumonia, contudo, há também criaturas
que se expõem a banhos de baixíssimas temperaturas
sem qualquer agressão orgânica. Como entender tais
contrastes? Repito: elegibilidade favorável ou
contrária a determinadas enfermidades. Sabei que
todos emergimos aparelhados para o que comumente
chamais impropriamente de “carma”, dentro do livre
arbítrio existencial concedido às criaturas universais.
Contudo, ainda não é bem assim... há energias vivas
ainda embrionárias em vosso pobre discernimento.
O que não entendeis, contudo, é que a admissão de
qualquer moléstia é por excelência elegível aos
elementos organicamente propícios a tais eventos.
Sabeis ainda, através da Biologia, que tendes defesas
mais ou menos imunizadoras, conforme a constituição
da raça à qual pertenceis. É por isto que percebeis
estatísticas comentadas, onde um indivíduo, ausente
de vícios perniciosos que contaminam o organismo,
perece de males aos quais se esquivou, enquanto
outro, vicioso contumaz, na bebida alcoólica, fumo ou
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na gastronomia, atravessa uma existência plena até a
morte, sem, contudo, amealhar moléstias às quais
provocou. Por que isto? Elegibilidade. Certamente os
anticorpos e o genoma, também diferenciados em
cada corpo orgânico contribuem na elegibilidade
citada.
Não quero evidentemente incentivar ou afirmar
procedimentos contraditórios; o que desejo tão
somente esclarecer, é que os seres são ilegíveis para
certos males e outros não. Não se trata de privilégio
da mãe natureza, porque queiramos ou não,
diversamente estamos todos propensos a um ou outro
fator endógeno que se não tratado poderá trazer
conseqüências funestas. Porém, como não é sempre
possível detectar por qualquer meio clinico e eficaz
tendências futuras, urge que procedais cuidando do
organismo com o rigor merecido. Por fim, esclareceria
que em todos os mundos habitáveis, o palco
explorativo das experiências humanas contempla
apenas um quesito: ascensão universal para a
plenitude ideal e perfeita de suas criaturas!
A seguir, pronuncia-se Juliana:
– Mentor, ainda em nossos dias, comenta-se a
respeito da proposição do uso de embriões humanos,
para desenvolvimento de profilaxias saudáveis aos
órgãos. Que tem a dizer?
– Primeiramente a vida em qualquer entidade física
racional ou irracional principia na concepção! Se vos
disser que se o ser humano atendesse ao poder
cósmico potencial que trás em si, jamais precisaria
lançar mão de artifícios corretivos para a autocura. A
medicina, certamente, não existiria! Entretanto, não
acreditais, apesar dos vastos registros comprovados
de curas. A fé é, simplesmente, uma convicção
resoluta de eventos obtidos por mais complexos que
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sejam. Não existe no astral fenomênico o impossível
ou sobrenatural. Tudo no universo obedece a uma Lei
imutável, inflexível e natural; não há qualquer segredo
nela. O segredo que supondes existe unicamente no
fato de não vos conhecerdes profundamente...
Pronuncia-se agora, Fernando:
 E quanto à violência que se evidencia no planeta?
 Esta é uma questão delicada que se origina na
falta de orientação materna, social e, infelizmente, não
preconizada pela iniciativa de poucos empresários e
governantes com o rigor merecido, quer na educação
como nas oportunidades de contentamento e
realização pessoal de seu povo. Eis um mero
exemplo: vossas transmissões audiovisuais surgiram
não para educar e unir, mas sim, para isolar. Se
retornardes no tempo, apenas seis décadas,
percebereis que os membros de uma família eram
mais unidos. Sempre estavam rodeados entre os
entes queridos, sobretudo, os mais idosos que
contavam belas estórias e comportamentos sãos para
os seus semelhantes... Os vizinhos procuravam-se
para dialogar ou ajudar... e hoje? Nem se conhecem.
Atualmente os membros familiares usualmente nem
cumprimentam seus afetos retirando-se céleres para
seu aposento na ânsia de assistir seu programa
“favorito” ou, praticar em seu game, “joguinho” de
paciência ou de extermínio... encarceram-se em si!
Lembrai que a imaginação repetitiva hostil transmudase inconscientemente em ilações funestas...
Os transmissores responsáveis buscam apenas na
maioria das vezes “furos noticiosos ruidosos” sem se
importarem com as conseqüências adversas...
Assisti a um noticiário; contai a seqüência de vezes
em que se apresentam más notícias e confrontai-as
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com as boas. Então percebereis a essência da
comunicação em massa...
Em meu mundo todas as transmissões têm cunho
educativo e de entretenimento salutar. Como quereis
que vossos pupilos reajam, se desde o tenro e
indeciso entendimento os ofuscais, permitindo-lhes
oportunidades em deturpar sua mais pura inocência
consciencial? Entendei: as transmissões audiovisuais
como a mais engenhosa tecnologia desenvolvida
pelos vossos, são também o mais poderoso meio de
comunicação em massa, que poderá tanto construir
como destruir mentes inocentes ou incautas! Meditai
sobre isto.
Continuando, o fato do terrorismo internacional onde
ameaças com armas de extermínio em massa e os
problemas financeiros globais, continuarão afligindo
ainda.
Como a indústria das drogas e tóxicos psicotrópicos,
que se não dizimada pelos governos definitivamente,
breve se tornará uma pandemia global a que ainda
assistis, existe e cresce devido à tecnologia, e pela
mesma deverá ser severamente erradicada do planeta
a todo o custo. Os efeitos tóxicos devastadores são
tais, que à medida que deteoram o sistema cerebral
acresce também aumentos gradativos na temperatura,
critica ao organismo, culminando com paradas
cardíacas fulminantes, resultando na maioria
convulsões que levarão o organismo ao óbito.
Ainda no contexto violência, os bancos eletrônicos
são fáceis de serem burlados, porque para os
computadores todos os “bits” parecem iguais e, por
isto, há crimes financeiros na informática e nas
entidades afins.
 Mentor penso que relativamente ao item
anteriormente citado, se não houver uma política séria
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global, pertinente ao combate da má índole social com
a explosão demográfica a que assistimos no planeta,
as possibilidades de correção eficaz ficarão mais
distantes – enfatizou Fernando:
 Sim, tendes razão. Necessário se torna lançar
eficientes
meios
educativos
profissionais
e
correcionais fechados no ímpeto de ressocializar
indivíduos não integrados ao meio social. Entretanto,
para futuro próximo, posso elucidar prognósticos
como:
Tendências demográficas que apontam 80% das
habitações emigrando para as grandes cidades;
Possibilidade de colônias flutuantes nos oceanos;
Migração dos povos, que continuará principalmente
nas áreas mais instáveis do planeta;
Planos para a criação e habitação de uma geração
de humanos em planetas próximos a Terra, como
Marte, por exemplo;
Então o problema da superpopulação só poderá ser
consolidado em longo prazo, para o futuro, com a
mudança demográfica na Terra: o espaço;
Cada vez mais mulheres terão menos filhos ou, nem
os terão, devido à superpopulação mundial;
Tendências já apontam que dentro de quatro
décadas, a Índia possua população superior à da
China; a população mundial aumenta em mais de
oitenta milhões de criaturas ao ano; hoje na Terra,
tendes 29% de nascimentos e 8% de óbitos, relativos
à população global.
Após breve intervalo a reunião prosseguia com a
solicitação de Jaqueline à mentora Ret:
 Como você vê no futuro a problemática de
educação e alimentação de nossos semelhantes?
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 Hoje, se o globo fosse um lugarejo com apenas
mil criaturas, seiscentas e setenta seriam adultas e a
metade analfabeta.
A migração continuará crescente e resultará a
integração cultural ao longo do milênio.
Cremos ainda que com o potencial que exercerdes a
educação entre as potências emergentes posso citar
este país, Índia, Indonésia, China ou Rússia como os
mais promissores.
Ainda hoje devido aos expedientes laborais
externos, penúria extensa ou a procura de prazeres
escusos, os genitores ainda assumem a maior
responsabilidade pela cultura e formação elementar
de seus afetos.
Quanto à alimentação, até a segunda década deste
século a oferta mundial de alimentos excederá a
demanda das necessidades dos habitantes, mas após
aquele período iniciar-se-á a escassez, obrigando à
exploração mais concentrada nos oceanos e rios do
que na atualidade.
Alerto também à ânsia em fomentar combustíveis
energéticos “verdes”, podendo haver grandes flagelos
em áreas cultiváveis de alimentos agropecuários
como na Amazônia e o Pantanal. Os delírios dos
lucros incessantes deverão ser monitorados
seriamente pelos governos para evitar a escassez
alimentar.
Insiste Jaqueline, solicita:
– Mentora, como encarar o homossexualismo?
Ultimamente seus simpatizantes o comemoram em
datas festivas nos vários pontos do globo...
– São comportamentos, com raríssima exceção,
condicionados na educação como o vício aos tóxicos.
Analiticamente partindo do instinto natural animal,
desconhecemos um par de machos ou fêmeos
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irracionais que pratiquem o coito nesta índole. Os
seres humanos, racionais que são, menor propensão
ou objetivo deveriam ter para praticá-lo. A natureza
em sua infinita sabedoria contemplou-nos até na
posição ideal do ato sexual: homem e mulher amamse naturalmente frente a frente! Seria esta uma
solução esdrúxula para a extinção da raça terrena: a
ausência da procriação! Portanto conclui vós mesmos,
pela lógica, o que é sexo e depravação libidinosa.
A seguir, Alberto que sempre se encontrava
presente às audiências, tinha em mente algo que não
compreendia em conotação comedida desde menino:
a existência de Deus e a conseqüente religião
originada por povos tão distintos e com compreensões
discrepantes acerca do tema. Assim, curioso, indagou
nestes termos ao mentor Oxe:
 Mentor, Deus existe? O que é religiosidade?
Oxe
mirou
serenamente
seu
interlocutor
telepatizando:
 O Ente Universal ou Deus, como o chamais, é em
essência uma dimensão infinita e inimaginável aos
vossos sentidos embrionários.
Vou contar pequena estória ocorrida em um
educandário de nosso planeta; um aluno pergunta ao
mestre: “Mentor desejo desenvolver uma equação que
me leve a provar a existência do Ser Universal. O
mestre sorriu e respondeu-lhe: Então inicie por algo
bem mais simples... que tal provar que é possível
dividir qualquer numero por zero ou que o infinito não
existe? Absurdo? Pois bem, O Ente Universal situa-se
no absurdo, filho...”.
Alegoricamente imaginai um ser de consistência
física se quiserdes, parecida com a vossa; imaginai
ainda que como vós, aparelhados e constituídos de
órgãos, moléculas, células e átomos, aquele também
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fosse constituído de atributos semelhantes aos
citados, mas não como os vossos e sim galáxias,
constelações, planetas e corpos celestes que de
forma ordenada exibiria uma constituição elementar e
individual. Suponhai então que em algum dos vossos
membros se manifestasse pequena intumescência. O
que faríeis? Providencia plausível para a cura,
naturalmente! Após isto, vossa maravilhosa natureza
se encarregará da correção necessária à cicatrização.
Mas o Ente não pode assumir imperfeições como as
vossas, pois que se estas se manifestassem, o que é
impossível, obviamente surgiria a “autocura”
(correções universais, ou manifestações de equilíbrio
para a mesma ordem), porque é perfeito. Assim é que
quando ocorre um longínquo caos estelar ou até
mesmo grandes catástrofes no planeta, passados tais
eventos podeis notar que tudo foi para melhor, apesar
das
dores
sofridas
com
enchentes,
desmoronamentos, queimadas extensas, epidemias e
morte para o posterior saneamento ambiental critico,
varredura de contagiantes atmosféricos e outros
fenômenos benéficos que como o “ dito popular ”, que
diz: “depois da tempestade vem a calmaria”. Sugerese aqui, que toda a causa produz um efeito... difícil,
pois, entenderdes o absurdo.
Quanto às religiões, desde os milênios acumulados
neste planeta, vêm sempre se modificando em suas
liturgias segregando grupos entusiásticos que
paulatinamente mudam modos de pensar, culminando
com novos credos.
Com isto geram novos comportamentos e com eles,
novas religiões se revelam.
Infelizmente ainda hoje, os cristãos seguem as
teorias dogmáticas aristotélicas quando deveriam aterse nas idéias místicas cristicas platonianas. Vede que
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o “Sermão da Montanha” contém definitivamente a
essência crística da verdade e da não violência entre
os homens. O vosso talião: “dente por dente, olho por
olho”, jamais coadunaria com esta mística crística
universal. Ele teve validade em épocas remotas para
os indivíduos rudes.
Mas hoje, apesar da confusão consubstanciada
terrena na proliferação de novas crenças, uma nobre
atitude despontará nas próximas décadas, pois o
homem cristão está morrendo. Ele não mais aceitará
dogmas seculares e sim o Cristo Essencial. Está
nascendo um novo homem: o homem crístico.
Assim, quanto aos indivíduos integrantes ou
praticantes podeis classificar a crença religiosa ainda
em dois aspectos, conforme o ponto de vista
observado:
Cegos: crença ferrenha em seus dogmas sem
admissão de qualquer ato dúbio (fanáticos);
Míopes: divididos nos dogmas, mas buscando
razões lógicas e racionais de complacência moral
ainda indefinida (indecisos). Obviamente, existem
também os ateus.
No futuro, com a revelação mais intuitiva, profunda e
experimental da ciência e da arte, encontrareis uma
razão interna mais lúcida sobre a origem do Ente e
sua relação com a religiosidade, isto é, re-ligação
Universal. Hoje digo ainda que se a Terra fosse
pequena ilha com mil habitantes, trezentos e trinta e
três seriam cristãos e cento e oitenta e seis católicos.
Você acredita na continuidade da vida após a morte
física?- acentuou ainda, Alberto:
 Felizmente há dimensões paralelas universais que
ainda não conseguis conceber, graças ao baixo grau
de adiantamento moral em que vos encontrais. O
próprio Universo sabeis, não é vazio. Sempre há
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corpos materiais ou não ocupando o infinito
indevassável, a morada sublime do Ente Universal.
Mas antes de qualquer discussão, sabeis
imperceptivelmente que entre indivíduos pouco
esclarecidos e materialistas há sempre um começo e
um fim, porém, para os mais esclarecidos moral e
intelectualmente, sabem estes que também todo o fim
gera conseqüentemente um novo começo...
Percebei que a essência cósmica de tempo e espaço
não está delimitada a qualquer dimensão
demarcatória, pois a simples questão: “quando e
donde vieste e quando e aonde irás”, são buscas
infindáveis já empreendidas por filósofos como Platão
e Sócrates há mais de vinte e cinco séculos desta era
planetária. Entretanto, em vez de responder sim ou
não, convoco para que discutais este tema para
retorno em outra oportunidade e formularmos estas
questões:
Acreditais que após a morte física o “eu cósmico” se
dilua no éter universal, ou apenas o corpo pereça no
pó?
Como entendeis um pai e mãe que tendo dois filhos
tão distintos, como no exemplo de um ser belo e sadio
e o outro de triste fealdade e idiotia? Houve aqui um
privilégio atestado pela Providencia Universal?
Capricho simples da mãe natureza?
Que entendeis quando vosso mais eminente mentor
moral disse: “a casa de meu pai tem muitas
moradas...?”.
Que compreendeis pela pluralidade sucessiva
existencial de todas as criaturas?
Numa noite sublime e límpida, quando olhais o
firmamento, acaso atestais que os maravilhosos
corpos brilhantes flutuando quais lantejoulas coloridas
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nos páramos do infinito sirvam apenas como deleite
aos vossos olhos? Refleti sobre tudo isto...
Após pequena pausa Emmanuel, pensativo, solicitou
permissão a Oner, salientando:
 Como poderá ser encarada nossa economia global
hoje e no futuro?
 Para debatermos esta matéria precisamos antes
de tudo, entender os percalços que esta exerce no
globo graças ao modelo econômico ainda corrente.
Hoje, em virtude do alto custo do petróleo, falta de
energia e iniciativas desconexas internacionais de
proteção de reservas herméticas individualistas que
cada país exerce em sua soberania, sabeis que as
nações pobres e emergentes sofrem em proveito das
mais fortes e ricas. Esta persistência favorecerá
mudanças drásticas aos países que possuam
abundantes recursos naturais, principalmente no
agronegócio e na energia limpa e renovável.
Sabeis, contudo, que as teorias capitalistas de Marx
e posteriormente, A. Smith e P. Drucker e muitos
outros valeram para décadas passadas. Eram estas
centradas no operariado e incentivavam a propagação
teórica
do
capital-trabalho
em
mãos
que
evidentemente
alavancaram
os
processos
transformadores hoje existentes, culminando em
imensas corporações herméticas centralizadas em
países como os USA e o Japão.
Entretanto, hoje os tempos são outros e faz-se
necessário e urgente uma nova teoria que contemple
o capital coletivo distributivo e abrangente em todos
os países do globo. Não mais será possível
contemplar “ilhas” isoladas de prosperidade em
proveito de poucos, mantendo imensos monopólios
imperialistas que pela força das coisas tornar-se-ão
emperrados, ineficientes e improdutivos devido à
150

burocracia empresarial e política às quais estarão
sujeitas. Assim é, que o crescimento desenfreado
produz mais desigualdade do que prosperidade, mais
insegurança que progresso e, principalmente, ecos de
tristeza... controlar, pois, o crescimento pontual e a
obsessão pela eficiência econômica egocêntrica é
preciso.
Então o que se percebe se assim continuar, é que o
supercapitalismo conivente e capcioso inicia
influenciando o poder democrático para o...
antidemocrático.
Urge assim, a proliferação natural de pequenas
células produtivas, cujo tema de atuação será: “somos
clientes de nossos clientes”. Enfim um verdadeiro
“ciclo global funcional mais distributivo em forma de
célula”, que proliferará em favor de todos, aos
quesitos de eficiência e satisfação mutua globalizada.
Entretanto, para que tal êxito seja alcançado, tornase producente verificar o ambiente do “sistema”
capitalista global, hoje ainda concentrado na
“pirâmide” do poder individual de governos e grupos
transacionais heterogêneos.
Este, geralmente, assim se comporta:

Poder do Estado
Autoridades
Governamentais
Classe empresarial
Privilegiada
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1

2

3

Classes civis autônomas intermediarias

4

Povo, classes operárias

5

Gravames ― in espécie ―- 1 →5: Dotação de recursos de pleno
direito, mas insuficientes aos deveres exigidos.
Contraste social - 5 →1: Negação de recursos, frente a ausência
estatal para com a sociedade

Então uma inversão na pirâmide ambiental seria
efetivada para a distribuição justa e plena aos
componentes dos fatores de capital-trabalho. Teríeis
assim um novo ambiente menos capitalista global:
Povo, classe operária

1

Classes civis e autônomas intermediarias 2
Classe empresarial mais dispersa

3

Autoridades Governamentais
(monitoradas)

4

Poder do
Estado 5

5 →1 : Ressarcimento de recursos eqüitativos nos deveres
auspiciados pela sociedade.
1 →5 : Dotação de recursos ao poder estatal, pelos direitos
plenos auspiciados na sociedade.
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Este procedimento nada possui de exceção, vez que
o poder irmana do povo e como tal deve ser
totalmente atendido em suas justas reivindicações
para o progresso do “sistema” ao qual interage com
todos os interesses comunitários.
Complementando este tema podeis perceber que:
*A indústria ainda depende de trabalhadores
habilitados no manuseio e operações de ferramentas
computadorizadas e a robótica; mas as linhas de
montagem tornar-se-ão meras estações simples de
labor operacional;
* Ainda hoje neste planeta mais de um bilhão de
pessoas vivem com uma renda diária de até um dólar
americano;
* A população neste século ultrapassará doze
bilhões, gerando desequilíbrios maiores entre ricos e
pobres;
* O trabalho infantil, infelizmente, continuará apesar
dos esforços contrários dos governos e ONGS bem
intencionadas;
* No fim do século XVIII, 3,7 milhões de mulheres
exerciam cerca de 17% da força de trabalho; nos fins
do século XX, 56,7 milhões de mulheres já exerciam
45,3% dessa mesma força laboral. Prevê-se ainda,
que as mulheres – por serem mais sensíveis e
geralmente cuidadosas – assumam mais da metade
da população mundial economicamente ativa,
inclusive, na liderança geral.
Tereis ainda quanto à ciência, que a biotecnologia
comportar-se-á como uma faca de dois gumes que
deveis estar atentos com reservas: a principal será a
moralidade e a ética de pesquisadores e
empreendedores quanto à ganância e os lucros;
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A tendência do “dinheiro eletrônico” evidenciado
pelos cartões magnéticos inteligentes e a digitação
visual pela retina apontam para a inexistência do
papel moeda com a exclusão de balcões de
atendimento bancário, pagamento de contas públicas,
dentre outros;
O aperfeiçoamento dos robôs computadorizados,
inclusive, com sensibilidades programadas será, sem
dúvida, úteis aos trabalhos domésticos, braçais e
repetitivos poupando os períodos mais longos para o
lazer. Entretanto quanto ao grau de atuação dos
mesmos nas atividades mais especificas corroborando
com a competitividade laboral humana, será um fator
assaz preocupante no decorrer do presente século.
Oner fez breve pausa, oportunidade para que
Emmanuel concluísse:
– E quanto ao transporte geral, também uma
componente integral no tema econômico. O que
poderemos esperar?
– Os mini veículos híbridos personalizados serão
disseminados em quase todo o planeta. O problema
será um só: trafego intenso, perda de tempo e
desastres automotivos crescentes ceifando milhares
de vidas.
Haverá um sistema complexo controlando o trafego
via estações espaciais e satélites específicos a tal fim,
onde caracteres de monitorização previamente
acionados programarão a viagem do condutor (rotas)
cuja velocidade será compatível com o ambiente de
trafego local. Tais veículos poderão locomover-se
mediante provável colchão de ar ou processo
magnético especifico pelas ruas, avenidas, rodovias e,
inclusive rios, lagos e aéreo a pequenas alturas do
solo. Graças aos complicados componentes
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sensoriais óticos de aproximação retardada as
colisões serão ínfimas.
Será provável o uso de fontes de energia limpa
originadas de geradores de propulsão de íons
eletroquímicos, eólicos, solares ou afins.
As rotas, implantadas conforme a densidade
populacional de veículos em transito e a classe dos
mesmos. Haverá pedágios e horários reservados para
o transito conforme tipo de via transitada e
continuarão as implantações de trens (metrô) em todo
o mundo.
Contudo, em meados de 2019, o trafego estará tão
intenso e caótico que se tornará impossível agendar
um encontro em hora marcada. Haverá a
possibilidade de mega congestionamentos de
centenas de quilômetros que inviabilizarão o transito
em todas as vias e logradouros transitáveis próximas
às grandes cidades. Não haverá estrutura espacial
compatível para comportar tantos veículos. A
tendência será o “espalhamento” obrigatório
sucessivo, para periferias distantes dos grandes
centros habitacionais com prejuízo maior de tempo e
combustível. Surgirão também “autogabinetes com
caracteres virtuais ambulantes...!”
Quanto ao transporte modal comercial e de cargas,
ferrovias, rios e oceanos serão explorados
economicamente, tornando-se viáveis ao alívio do
trafego rural e urbano.
Finda a exposição dos fatos retiraram-se da sala,
seguindo cada qual para seus aposentos.
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CAPITULO XI
Novos adeptos e divulgação dos trabalhos
concluídos

A atuação

do grupo tinha seqüência no amplo
ambiente social da capital belenense.
Comumente, eram comemorados acontecimentos
festivos em que Alberto ou Júlio se fazia acompanhar
de Gonzales e outros elementos terrenos na ―roda
social belenense‖ quando convidados.
Durante esses encontros, os indivíduos admiravamse da intelectualidade e moral dos membros,
originando oportunidades de relacionamento salutar
em meio a empresários e políticos da grande
metrópole nortista.
Os cronianos esquivavam-se a tais acontecimentos
porque entendiam ainda não ser o momento oportuno
para travar relacionamentos pessoais e não
desejavam colocar em risco a missão empreendida.
Convinham que deveriam prosseguir pesquisando a
atuação global, e assim formalizar oportunidade de
reflexão em conjunto, às tendências das causas e
efeitos para maiores evidências a serem propagadas
posteriormente.
Frias, devido à idade e a condição desfavorável de
sua saúde, preferia manter-se afastado, porém, nas
reuniões, sempre que possível era trazido por Júlio.
Eventualmente sua esposa o acompanhava.
Mas o tempo corria célere e todos entendiam a
necessidade de colocar em prática os conhecimentos
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e fatos evidenciados pelos cronianos. De nada
adiantava concentrar esforços apenas entre eles
quando urgia a iminência de propagar os resultados
obtidos em conjunto, em favor do povo terreno.
Relativo a esse aspecto, Alberto e Júlio
prontificaram-se em ―sondar e abrir‖ possível
oportunidade para o fim culminado.
Alberto relacionava-se com um amigo do diretor de
uma emissora de rádio que mantinha um programa
matutino intitulado ―Bom dia Belém‖, e tentou obter um
espaço horário no mesmo, com a participação de
Gonzales, juntamente com a inclusão de um ou mais
integrantes terráqueos ao mesmo. Esta iniciativa
augurou êxito, pois que Alberto também contratara
pequeno espaço promocional da loja naquela
emissora e o diretor, tendo-o como cliente ativo, não
desejava perder a conta publicitária.
Assim, o programa que era exibido diariamente
durante 45 minutos foi estendido para 60, cabendo
aos integrantes a última parte do mesmo com 15
minutos de programação destinada a palestras de
ordem existencial, comportamental e moral.
Todos ficaram entusiastas com a primeira iniciativa
conquistada.
Posteriormente,
em
função
da
programática e assuntos que seriam abordados,
convencionaram
a
escolha
dos
elementos
participantes em regime de escala e conforme
disponibilidade e a capacidade específica de cada um.
Por ora os cronianos não participariam da
programação. Gonzales ―abriria‖ o evento com
determinado tema e a seguir debateria o mesmo com
um, ou até dois integrantes do grupo.
O programa, contudo, abria espaço para que os
ouvintes pudessem solicitar pareceres quanto ao dia-
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a-dia, ou qualquer necessidade premente à qual
estivessem envolvidos. Para este expediente
o parecer poderia ser comunicado ―no ar‖ via
telefônica e, se complexo, obteria posteriormente
resposta sob a supervisão dos cronianos, via correio.
Tarde de domingo e uma nova reunião iniciava-se
entre os integrantes.
Oner prestimosamente dirige-se ao grupo atento e
telepatiza:
– Então? Chegastes a um consenso sobre o capitulo
atinente à morte do corpo físico?
Aline, um tanto insegura, dirigiu-lhe a palavra
comentando:
– Mentor, confessamos não haver chegado a uma
conclusão unânime, tal é o teor de importância que
este tema excita em todos nós. Contudo, pela lógica
razoável, suspeitamos que o corpo físico é
independente do ser devido à precariedade e o curto
tempo em relação à eternidade de atuação no
ambiente, frente ao vasto universo ao qual
conhecemos ínfima parte, graças a vocês e, portanto,
inverossímil com a grandeza incontestável com a qual
todos nos deparamos.
– Dissestes bem. Na ocasião da morte física vemos
o ente (eu cósmico) entrar em vertigem perturbacional
e perder a consciência de si, de forma a não poder
perceber o último suspiro de seu corpo orgânico. Mas,
pouco a pouco, se dissipa aquela situação desconexa
e ele se reconhece como quem abandona um sono
profundo. Sua primeira satisfação é a de estar livre de
um pesado fardo físico, para depois estranhar a nova
situação ambiental da qual agora faz parte. Fica em
uma posição de quem foi anestesiado para
amputação de seus órgãos e, nessa situação, é
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transferido para outro local desconhecido, novo para
ele.
Ao despertar sente-se como livre do órgão que o
fazia padecer e mais: surpreendido por nada sentir.
Mas o eu cósmico, agora em nova dimensão paralela,
procura o corpo, descobre-o ao seu lado, certifica-se
perfeitamente de que aquele lhe pertence; é seu, e
fica surpreendido em se ver separado dele. Mas
pouco a pouco, percebe e compenetra-se de sua nova
situação no éter universal como um ser individual,
existencial, mas independente do novo meio.
Notai que aquele fenômeno não se concretizou,
senão a uma mudança dimensional, porque
moralmente o ser cósmico é o que era até então.
Nenhuma modificação plausível ocorreu; suas
faculdades mentais e intelectuais, ideais, desejos,
dores, esperanças, inclinações, preferências e o
caráter são os mesmos, não se operando senão
gradativamente, pela influência própria do novo meio
ambiente e as transformações às quais deve se
submeter. Sucintamente apenas houve a morte do
corpo físico, pois a mudança no eu cósmico
consciencial não passou de um simples e profundo
sono. Iniciar-se-á agora – se merecedor ou não – o
transporte para mundos paralelos sublimes – ou o
próprio – compatíveis com seu caráter moral e
intelectual. É uma progressão lógica, natural dos
eventos universais.
Em resumo: hoje estais organicamente “vestidos”...
mas sois um ser cósmico imperecível!
– Mas, - insistiu Aline- e quanto ao conteúdo ou a
individualidade indivisível nesse meio?
– Um ser consciente ao perecer, alcança um salto
quântico energético para dimensão abstrata; para ele,
seu conteúdo integral, apesar de não mais participar
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do
concreto
material,
mantém,
contudo,
individualidade real; presume-se levitando no paraíso
ou, pesadamente no solo em pântanos demoniacais,
conforme comportamento vivenciado em existência
ulterior; antevê um novo começo de um falso fim e
nele reage continuamente por prazo indeterminado.
Mas para ele, o tempo não pode ser assimilado e por
isso perde a noção do mesmo, pois que contempla o
presente – o momento – contrariamente ao estado
anterior em que se encontrava condicionado
concretamente às limitações de espaço e tempo.
Após a breve exposição Gonzales questionou Oner,
solicitando-lhe algo que desejava esclarecimento, não
omitindo, contudo, pura curiosidade:
– Oner por que julgar improvável na ordem
universal, um conflito entre as raças interplanetárias?
E mais: isto poderia ser possível em algum ponto do
Universo?
O mentor, sereno, telepatizou:
– Prioritariamente deveis compreender algumas
condicionantes ambientais peculiares aos mundos em
que coabitam suas criaturas. A Terra mantém
características naturais ao asilo e morada de seus
seres viventes racionais ou não, devido ao fato de que
estes coabitam por já estarem “moldados” ao
ambiente condicionante desde muitos milênios.
Ocorre o mesmo com os globos dispersos no
Universo. O que para vós é benigno, natural, como o
calor, pressão, gravidade ou o oxigênio que respirais,
para outros poderá ser veneno letal...
Assim, notamos que há um “confinamento” universal
entre as criaturas dependendo do meio ambiente
heterogêneo, do tempo e distância aos quais estão
separados no cosmo.
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Mas isto não ocorre de modo geral. Quando da
expansão gradativa e conjunta da ciência e moral
entre diferentes raças externas, o encontro é provável
conforme a distância e o tempo ao qual os dois
planetas se situam e, somente neste caso, a
consolidação mutua é possível vez que um e/ou outro,
podem desenvolver condicionantes propícias para
enfrentar adversidades ambientais fisicamente hostis
ou longínquas.
Contudo, pela diversidade do ambiente planetário e,
insisto, respectivas distâncias, neste caso – embora
infinitos sejam os mundos que gravitam no Universo –
será raro, mas não impossível sua ocorrência.
Em nosso caso estamos aqui, porque as
condicionantes citadas foram satisfeitas, isto é:
distância compatível com o tempo, constituição física
condicionadora oportuna a esta esfera e moral mais
elevada que a vossa; como resultado, a presença
entre vós e a solidariedade oferecida!
Mas se fossemos predadores, embora com elevada
tecnologia, certamente não teríamos acesso a este
mundo pelo não preenchimento das constantes
referidas.
Ainda há o fato de uma raça externa com tecnologia
e moral superiores visitar um planeta, ou por ele
simplesmente passar sem qualquer interesse, porém,
jamais com a intenção invasora, pois sua alta moral
não coadunaria com a ação nefasta. Os filmes fictícios
exibindo guerras entre mundos estelares não passam
de uma utopia.
Entretanto, se desejarem poderão adentrar o planeta
no sentido de auxilio coletivo ou compulsório, como já
o houve aqui há muitos milhares de anos...
Dificilmente, repito, para não afirmar impossível,
haverá povos externos de saber e moral elevadas que
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se digladiem mutuamente. Isto não conjuga com a
ordem universal das coisas, pois que esta exige
equilíbrio e progresso constante a todas as criaturas e
seus mundos.
Assim, deveis entender que intelecto e moral devem
caminhar juntos, sempre crescentes, para mais tarde
conhecerdes a grande família universal que também
vos aguarda! Na comunhão universal dos mundos,
ordem e progresso são e serão sempre os atributos
culminantes observados pelo Ente Universal que ama
todas as suas criaturas. Confiai!
Ainda curioso Gonzales enfatizou:
– Face o nosso simplório conhecimento porventura
existente neste vasto Universo a respeito dos seres
que o contemplam, julgo infinitamente pequena nossa
participação frente ao macro sistema a que
pertencemos...
– Percebo vossa suspeitada pequenez quanto a um
fato complexo como este, entretanto, indago que se
um ser alienígena passasse em uma nave a alguns
milhares de quilômetros da Terra que observaria?
Gigantesca crosta sólida de nuances coloridos e nada
mais. Observaria nitidamente você? Sua casa? Seu
bairro? Não certamente. Existis na crosta, porém, tão
ínfimos que melhor seria considerar-vos micróbios.
Sim. Micróbio humanos todos somos nas esferas em
que nos manifestamos. Contudo, um quark, um
nêutron, um micróbio, um verme, bactéria, molécula
ou organismo qualquer tem funções peculiares na
evolução cósmica que não são desprezíveis,
porquanto assimilam no tempo e espaço a evolução
individual.
Este fato nos remete ao microcosmo, à consciência
universal que lá principia deflagrando o macrocosmo
indevassável dependente deste fenômeno natural,
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onde constantemente emigram e imigram micróbios
humanos
universais
nas
esferas
galácticas
adimensionais do cosmos, engrandecendo a natureza
mãe que interage.
Lembremos que a manifestação evolutiva se
promove sempre do micro para o macrocosmo. Este é
dependente da consciência universal sem a qual não
haveria meios de concretização evolutiva gradual nos
paramos cósmicos existentes. Assim, o somatório
microenergético irradia constantemente e integra-se
na macroenergia universal provocando os fenômenos
distintos e necessários à evolução universal e suas
criaturas no decorrer dos milênios.
Havia-se passado praticamente quatro meses e as
atividades continuavam, inclusive, com a divulgação
diária pela rádio do programa matinal liderado por
Gonzales e o grupo.
A recepção ao novo evento na rádio foi entusiasta
pela comunidade que avidamente participava,
consolidando experiências e conclusões salutares
conforme testemunhos que obtinham dos ouvintes
com agradecimentos e sincera estima.
Contudo, com o crescimento da audiência, os
integrantes receberam um acumulo de afazeres
devido a um sem numero de correspondências que
provinham não só da capital, mas também de outras
estâncias que a emissora alcançava em suas ondas
de radiodifusão. Este fato não era esperado pela
comitiva, mas os cronianos percebiam que estavam
no caminho certo quanto à exteriorização
esclarecedora crescente que a missão pretendia, para
no momento oportuno obter a conscientização global
frente ao comportamento humano atual, nada
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animador, devido aos incidentes rotineiros nefastos,
constantes no dia-a-dia dos indivíduos.
Era necessário e oportuno um movimento para
provocar reflexões sérias e espontâneas. Tinham
instrumentos eficazes para lograrem, pelo menos
parcialmente, o convencimento da massa humana por
intermédio da comunicação. Isto era possível porque
além da natureza extraterrena à qual pertenciam e ao
elevado saber universal que dominavam, trouxeram
quando de seu retorno instrumentos e aparelhos
complexos, como um projetor decodificador de
películas cinematográficas que podia ser exibido em
pequeno espaço, onde visualizavam em uma tela
panorâmica cenas reais oriundas de seu planeta!
Através de minúscula antena com centenas de
complicados orifícios donde se visualizavam tênues
filetes de luzes em cores e matizes cintilantes e
acoplada a uma espécie de valise geradora de
estranha energia, e convenientemente instalada no
parapeito do prédio habitado, podiam contemplar
visualmente a estação espacial localizada nos limites
da órbita marciana, e trocarem informações ou
assistirem notícias a qualquer momento com o povo
croniano presente à estação. Esta, por sua vez,
também podia manter contato com a nave-mãe
atualmente em viagem de estudos planetários que,
em contra partida, comunicava-se com o planeta de
origem.
Desta forma, todos ficavam a par dos
acontecimentos não apenas terrenos propiciados
pelos meios que a mídia terrestre dispunha, mas
também, com a instalação daquela antena
contemplavam a transmissão ―on – line‖ da atualidade
ambiental croniana, isto é, a vida cotidiana no planeta
Chrom.
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Entretanto, percebiam que em função dos afazeres
exaustivos aos quais estavam envolvidos, um novo
direcionamento deveria ser impetrado no sentido de
melhorar o atendimento aos ouvintes interessados em
relacionamentos pessoais e, assim, aqueles obterem
subsídios para atuações singulares existenciais em
suas vidas.
Após período de discussões entre o grupo,
decidiram criar uma entidade, em principio informal,
tímida e fechada na qual paulatinamente, agregariam
elementos de índole e moral já conhecidas e,
evidenciando-os imperceptivelmente no tempo, à
realidade extraterrena a qual estavam envolvidos.
Logicamente, tal relacionamento era exercido junto a
estranhos mentalmente preparados para a revelação,
conforme opiniões sugeridas pelos cronianos, já
conhecedores desses indivíduos, embora aqueles
ignorassem a verdadeira natureza dos mesmos.
Assim, esporadicamente, indivíduos ingressavam na
nova ―ordem‖ comprometendo-se após se inteirarem
do empreendimento, manter sigilo e respeitar a
missão perseguida pelo grupo.
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CAPITULO XII
O reencontro

Mais

um programa ―Bom dia Belém‖ havia se
concluído. Gonzales e Fabrício preparavam-se para
sair da emissora quando a recepcionista informou-os
que uma jovem senhora aguardava-os na sala de
recepção.
Era comum aos finais do programa ouvintes
solicitarem pessoalmente a presença dos integrantes
para obter informações ou opiniões, já que muitos de
índole reservada procuravam manter sigilo em
assuntos pessoais e, portanto, não divulgados ao vivo
no decorrer das entrevistas telefônicas programadas.
Após a informação recebida os amigos dirigiram-se
à recepção, onde depararam com uma senhora de
costas, acomodada em espaçosa poltrona folheando
calmamente uma revista.
Ao se aproximar desta, Gonzales cumprimentou-a:
– Bom dia senhora. Em que posso ser útil?
Quando esta lhe mostrou a face em aberto sorriso,
este imediatamente estremeceu!
– Você? Que surpresa agradável!
– Oui, mon ami! Há quanto tempo!
Era Mauricy. Apesar de presumidos quarenta e oito
anos continuava bela e esbelta, parecendo haver tido
feito um pacto com a fonte da juventude... Gonzales
estava radiante com o inusitado encontro.
Acomodaram-se
e
conversaram
vivamente
emocionados assuntos dos mais variados, relativo ao
longo período de tempo ao qual permaneceram
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afastados. Soube que após sua partida do grande
acampamento, retornou à França e lá permaneceu por
longos vinte anos. Casara-se com um francês
mantendo relação estável no período, até que este
faleceu vitima de fatal desastre automobilístico.
Felizmente, o marido havia–lhe deixado vultoso
pecúlio, graças ao resgate de um seguro que, pelo
menos, amparou-a em suas necessidades materiais.
Durante a união concebeu uma filha que permaneceu
na França com a tia, motivado aos estudos e a lide
que exercia como estilista na cidade de Nancy.
Saudosa do país e da parentela radicada em
Macapá retornou da França há alguns meses com a
intenção resoluta de ali permanecer definitivamente.
Pouco mais calmos devido à emoção do encontro,
Gonzales questionou-a:
– Como me encontrou?
– Na verdade foi um acaso. Anteontem procurando
sintonizar boa música enquanto preparava o café,
deparei com programa interessante que versava sobre
os problemas oriundos do dia-a-dia dos cidadãos, às
vezes, debatendo-se em busca de respostas.
Ouvindo-o lentamente percebi que a voz do
apresentador não soava estranha aos meus ouvidos.
Esta suspeita confirmou-se quando ouvi seu nome.
Confesso que quedei completamente feliz. Então
contatei a emissora e, pelos dados que me revelaram,
confirmei minha suspeita a seu respeito... e, aqui me
encontro ao seu lado!
Fabrício que o aguardava acomodado em espaçosa
poltrona pouco afastada de ambos, nada compreendia
sobre a palestra que já se prolongava durante trinta
minutos.
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Gonzáles, chamando-o, apresentou-lhe a jovem
senhora que, sorridente, tomava conhecimento do
mesmo.
Mauricy ficou ciente dos acontecimentos ocorridos
logo após o resgate da comitiva espacial e do
incidente judicial e a demissão sumária dele, do
professor Waldir e Frias, mas não suspeitava ainda do
retorno da comitiva e dos trabalhos que estavam
empenhados, perseguindo a essência da missão.
A seguir afastaram-se da recepção da emissora e
caminharam pelas ruas da cidade, até que Fabrício,
percebendo que ambos desejavam dar continuidade a
calorosa
palestra,
furtivamente
despediu-se,
afastando-se em direção ao lar.
O casal agora a sós decidiu almoçar em
aconchegante restaurante no centro da cidade. Após
se acomodarem, novamente deram vazão a agradável
palestra até que Mauricy solicitou-lhe:
– Fale-me mais de você. Após tanto tempo acredito
que haja muitas novidades...
Ele completou sua exposição declarando ter se
separado e a seguir obtido o divórcio da esposa e,
após residir com sua genitora, ter mantido
relacionamento salutar com jovem senhora sulista até
alguns meses atrás.
Em seguida retornou a Belém, onde com a
cooperação de velho e antigo sócio logrou consultoria
em sua loja e, posteriormente, o programa radiofônico
atual.
Enquanto almoçavam sentiam-se enternecidos pelo
encontro, após longo período de convivência mútua.
Gonzales sentia ímpetos de inteirá-la da
continuidade da missão, mas ponderou que seria mais
agradável provocar-lhe grata surpresa. Manteve
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silencio e após almoçarem, persistiram um pouco
mais na caminhada.
Mauricy, residindo em Macapá, mantinha há anos
amizade com amiga conterrânea que morava na
capital belenense, permanecendo provisoriamente
hospedada na residência da amiga.
Quando se aproximava das quinze horas Gonzales
acenou a um táxi e acompanhou-a, propondo buscá-la
às 19h30min para jantar em sua casa e conhecer os
amigos que com ele conviviam.
Esta estranhou o fato dele não morar só, mas
aquiesceu graciosa ao gentil convite.
Gonzales de retorno ao lar sentia-se enlevado com o
grato reencontro.
Lembrava-se dos tempos idos no grande
acampamento e do relacionamento que ambos
mantinham em doce afeto.
Mauricy naquela época namorava um primo que
posteriormente havia se transferido para local
longínquo atendendo oportunidade profissional de
trabalho e, assim, romperam o compromisso. Logo
após a partida do consorte esta o procurava para
solicitar orientação salutar às dores do coração...
Com isto, lentamente, ambos foram se envolvendo
afetivamente,
porém,
Gonzales
sentindo-se
impossibilitado em aceder aos impulsos daquele
sentimento,
continha-se,
consciente
dos
compromissos familiares em que estava envolvido
com a esposa e os filhos.
Esta o entendia e, por isso mesmo, estimava-o face
ao comportamento exemplar sóbrio que exibia por
ainda permanecer casado. Isto para ela demonstrava
o bom caráter do amigo engrandecendo ainda mais o
envolvimento sincero, mas impossível em ser
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correspondido. Agora, liberto do compromisso
matrimonial de outrora, não mais pensava como
dantes...
A noite descortinava-se límpida e amena quando um
táxi encostou defronte a uma simples, mas bem
cuidada casa térrea. Gonzales aproximando-se soou a
campainha sendo logo atendido e convidado a
adentrar por simpática senhora que gentilmente
solicitou-lhe aguardar alguns instantes. Logo após
surgia Mauricy, sorridente e deslumbrante, trajando
lindo vestido azul marinho sobriamente decotado,
provocando vislumbre em sua aparência radiante e
jovial.
Aproximando-se,
sorriu
para
a
amiga,
apresentando-o:
– Quitéria; este é o amigo Gonzales de quem eu
comentei...
– Muito prazer – confirmou ele estendendo a mão.
Você já não me é estranho face aos últimos
comentários citados por Mauricy...
Gonzales esboçou breve contentamento e a seguir
afastaram-se em direção ao táxi que os aguardava.
Poucos minutos depois estacionavam defronte ao
sobrado onde habitava.
Ao entrarem recepcionara-os a comitiva terrena,
porém, os cronianos ainda não estavam presentes.
Em meio a efusivas de boas vindas ele convidou-a a
acompanhá-lo à sala principal, onde se acomodaram
com os amigos. Em seguida comentou:
– Mauricy, antes de ficar a par da permanência de
meus amigos entre nós, gostaria que soubesse que
estamos acompanhados de outros quatro integrantes
que aqui estarão dentro de instantes...
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Esta não assimilou, contudo, a exposição dirigida,
mostrando-se confusa e ansiosa em compreender
aquele acontecimento.
– Estes, - continuou – são parte das ―crianças‖ que
demandaram há longos 23 anos ao mundo do mentor
PP. Pedro, o negro, também participante, encontra-se
no grande acampamento em assistência à genitora
idosa e acamada. Hoje aqui estão, adultos, educados
e convenientemente preparados para a proposição
combinada entre nós: a missão!
Mauricy, olhos marejados pela inaudita surpresa
entrelaçou um a um dos estranhos em seus braços
comovida por incendiada alegria.
Nestes comenos desce vagarosamente a escadaria
da sala quatro fulgurantes criaturas, semblantes
ternos e radiantes, aproximando-se do recinto e ela,
excitada pela emoção não acreditava no que seus
olhos exibiam.
– Serão acaso...?
– Sim, Mauricy. Apresento-lhe nossos diletos
amigos cronianos: Sud, Oxe, Oner e Ret.
Após abraçá-los com enlevo, Gonzales mencionoulhe a filiação dos mesmos e a seguir, calorosa
palestra sucedeu-se até altas horas.
Já era madrugada quando Gonzales acompanhoua ao lar. Poucos instantes mais, defronte ao prédio,
Mauricy mostrou-se hesitante em entrar e, buscando a
destra
de
Gonzales
apertou-a
suavemente,
exclamando carinhosamente:
– Esta foi para mim uma noite maviosa ao seu lado
repleta de inauditas surpresas...
– Sim. Inclusive porque até esquecemos o jantar –
sussurrou ele sorrindo.
–... Como foi bom encontra-lo novamente – ciciou
ela em tom melancólico.
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– Concordo... ultimamente sentia-me assaz solitário,
carente de um afeto... como o seu...
– E eu? Há quanto tempo repiso minha solidão...
uma mulher só, sem as caricias de um amor há
tantos anos perdido, sucumbe mesmo antes do
tempo...
– Significa que... me ama? – questionou-a
extasiado.
– Apesar de proibido sempre o amei, bobinho... –
exclamou trêmula, abraçando-o.
Aquele instante jubiloso foi testemunho madrigal de
dois corações amantes que se uniam em doce e longo
beijo, há muito vergastado pelo tempo e, sôfregos,
sentiram-se perdidamente enamorados em meio à
infinita abobada negra chamuscada de estrelas
argênteas cintilantes, como se uma plêiade de
cúpidos os observasse embriagados...
Alvorecia, quando Gonzales adentrou o habitat
doméstico assobiando baixinho.
Os integrantes serviam-se do café da manhã
observando o semblante radioso do amigo que,
descontraído, juntara-se ao grupo para merecida
refeição matinal.
Os últimos acontecimentos marcaram para ele o
final da ―via-crúcis‖ que há tantos anos o assombrara.
Sim, finalmente não mais se sentiria magoado, vazio...
reencontrou aquela que haveria de ama-lo e estimulalo para a vida! Poderia, com ela, revigorar-se das
mazelas do caminho e seguirem jubilosos ao destino
predestinado que os aguardava: a ventura!
A missão prosseguia agora com a adesão de
Mauricy e alguns novos indivíduos, estimulando
Gonzales que imprimia continuidade ao programa da
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emissora cada vez mais audiente com a maciça
participação dos receptores.
Certa noite, receberam um comunicado de Iraciara,
esposa de Frias, alegando que o marido encontravase em estado lastimável, acamado, devido a uma
súbita arritmia crítica coronariana, mostrando-se
desesperada com a situação salutar do mesmo.
Gonzales, prestativamente, comentou o fato a Sud
e, sem mais delongas, demandaram para a residência
do amigo.
Ao chegarem, o croniano rapidamente diagnosticouo e, após momentos angustiosos, concluiu que ele
deveria urgentemente seguir para o grande
acampamento e, ato contínuo, rumar para a estação
espacial.
Sud medicou-o provisoriamente, pois necessitava de
energia e alento para suportar a viagem sugerida. O
croniano alegava não haver meio de recuperação do
amigo no local, nem tampouco em qualquer hospital
terreno. Infelizmente o histórico salutar de Frias era
sombrio em virtude das artérias coronárias estarem
entumecidas pela plasticidade e entupimento
generalizado já avançado. Dizia Sud: ―necessária se
torna a renovação do órgão, vasos e ramificações, via
regeneração etereomagnética nuclear em aparelho
desfibrilizador e dieta especifica de pelo menos uma
semana”.
Concluídas as providencias, no retorno ao lar Sud
comunicou-se com a raça na estação espacial
solicitando préstimos de auxilio ao amigo e
aterrizarem no igarapé do grande acampamento
dentro de trinta horas, para as providencias ao resgate
de Frias e a esposa que o acompanharia. Inclusive
alertaram também Jonas, que inteirado da gravidade,
prontificou-se na acomodação do casal até a partida
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dos mesmos para a estação espacial croniana. Este
se comprometeu também em cientificar Pedro do fato.
Neste interregno, Gonzales comunicou o ocorrido a
Mauricy, que prontamente se predispôs acompanhá-lo
na tentativa de encorajar Iraciara quanto ao penoso
fato. Solicitou o comparecimento de Fabrício e Aline à
emissora, substituindo-o no breve afastamento às
atividades. Alberto também ficou ciente de sua
ausência na loja, manifestando melhoras ao amigo
combalido.
Na manhã seguinte, seguiam dois casais em vôo
direto ao grande acampamento amazônico.
O resgate, conforme o tempo calculado por Sud,
sucederia às três horas da madrugada do dia imediato
à chegada, evitando assim provável descoberta do
episódio pela população local.
Após a acomodação do paciente no lar de Jonas,
aguardaram ansiosos a madrugada para seguirem até
o local do resgate. Iraciara mostrava-se visivelmente
angustiada.
Pedro, devido ao espaço limitado do veiculo para
transporte, não os acompanharia.
Finalmente, às 2h25min daquela calma madrugada,
uma van rasgava silenciosamente a estreita via
argilosa rumo ao igarapé do Paissandu. Presentes
estavam o casal, Gonzales, Mauricy e Jonas ao
volante.
Chegaram ao local próximo do horário anteriormente
combinado. Alguns minutos mais e visualizaram na
abobada escura, em meio a um turbilhão de estrelas
cintilantes, um longo risco azul intenso cruzar o
espaço sideral. Em instantes aterrizava pequena nave
e dela, dois cronianos surgiam com estranha maca
acomodando cuidadosamente o paciente. Decorrida
uma breve reverencia entre eles, Iraciara foi
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convidada a acomodar-se a bordo para a seguir, após
o rápido fenômeno de vento e zumbidos
característicos da nave, decolarem em demanda à
estação espacial.
Mas não estavam a sós neste evento onde, um
indivíduo
ribeirinho,
pescador
contumaz
de
caranguejos junto às margens de mangais locais
durante a madrugada, estacou escondido espreitando
o inusitado resgate que ali se sucedia. Entendeu não
se tratar de comum encontro, vez que próximos à
esquisita nave notou a presença de dois elementos de
longas orelhas e vestidos em estranha roupagem...
assim permaneceu silente, confuso com tal episódio.
O casal mostrava-se deslumbrado com a inaudita
viagem espacial.
Frias, atendido pelos zelosos amigos cronianos,
excitava-se defronte a ampla janela panorâmica,
mirando com a esposa o afastamento de sua querida
Terra, que lentamente ia diminuindo em volume, para
logo se evidenciar num minúsculo ponto azul
gravitando indiferente no espaço infinito na companhia
de seu satélite natural. Murmurava: por que aquele
corpo celeste mavioso, palco desde eras remotas de
revoltas, guerras, intrigas e festividades infindas não
deveria ser um lar sagrado, protegido pela sua raça
arrogante e cobiçosa, quiçá, indiferente aos desígnios
majestosos do universo...
Frias amava voar, mas jamais imaginara que
pudesse assistir tamanha ventura espacial! Estava
fascinado com o que vislumbrava.
Mais alguns minutos e visualizaram a aproximação
de gigantesco corpo celeste de coloração fortemente
alaranjada rodeado por dois satélites: Marte!
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Novamente ficaram abismados com a beleza que
aos seus olhos deslizava. Primeiramente observaram
Dermos, em órbita distante a vinte e três mil
quilômetros e, logo após, Fobos, também em órbita a
nove mil e quatrocentos quilômetros do solo marciano.
A estação espacial, devido à forte atração
gravitacional exercida pelo planeta, gravitava a cerca
de quinze mil quilômetros de Marte conforme informou
o croniano que assistia Frias.
Sim! Ali estava o deslumbrante planeta com as
calotas polares nos extremos Norte e Sul, exibindo
exuberância em sua superfície que parecia banhada
por intermináveis oceanos em coloração amarelada,
mas na realidade configuravam imensas e terríveis
tempestades de areia em seu solo...
Apesar de débil, Frias mostrava-se radiante e
comentava com a esposa:
– Veja, minha mulher. Há algo mais belo que isto
que evidenciamos?
– Realmente, - alegava ela – se comentasse com
alguém certamente taxar-me-ia doida!
Frias riu satisfeito dando-se as mãos e enternecidos
com tamanha aventura.
Alvorecia e o paciente principiou o tratamento
preestabelecido. Levaram-no para amplo salão
fartamente iluminado em suave tonalidade rosada e
repleto de esquisitos aparatos e instrumentos
diversos. Um deles, enorme pirâmide vítrea contendo
um liquido viscoso de coloração fortemente violácea,
exibia também internamente dezenas de tubos em
semelhança plástica. Frias foi totalmente despido. Ato
contínuo, conectaram estranhos tampões em todo e
qualquer orifício próprio do corpo e, mergulhando-o na
pirâmide conectaram os tubos em locais estratégicos
de seu organismo, bem como uma flexível mangueira
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em sua boca que expelia puríssimo oxigênio e a
seguir, o estranho aparelho iniciava uma micro
vibração silenciosa agitando todo o conteúdo interno.
Ficaria imerso por longas três horas ao dia.
Finda a estranha imersão Frias sentia-se terrivelmente
enjoado. Em local reservado vomitava, excretava e
urinava líquidos castanhos escuros, medianamente
viscosos ou não, para a seguir sorver dieta alimentícia
de caldos e pastas com nutrientes revigorantes
desconhecidos,
para
regressão
da
moléstia
diagnosticada.
E assim os dias passaram com melhoras
acentuadas que se evidenciavam no paciente.
Durante o tratamento o casal manteve a
oportunidade de se relacionar com inúmeros
habitantes da estação que, inclusive, se faziam
também acompanhados de seus filhos, formosas
criaturinhas de vivacidade incomparáveis com as
terrenas. Amorosos, dedicados e extremamente
organizados, mostravam ao casal o ambiente da
estação e explicavam sempre aos mesmos qualquer
nuança pertinente ao modo existencial croniano.
Visitaram um imenso canteiro em forma de câmara
climatizada, onde os habitantes cultivavam como
objeto de estudo e consumo lindas flores, frutas,
verduras e vegetais exóticos em matizes seivosos e
vivos como alimento salutar. Participaram de
encontros diversos, ouviam músicas sublimes e
passearam pela estação na companhia de adultos e
crianças, enfim, mantiveram amizades singulares das
quais jamais esqueceriam.
No decorrer do curto período de tratamento e
convalescença de Frias, Gonzales e Mauricy
aproveitaram o intervalo remanescente para
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finalmente ficarem juntos sem as interrupções comuns
das grandes cidades.
Ocuparam um apartamento no hotel/pousada local e
usufruíram momentos de volúpia inesquecível.
Tiveram inclusive, a oportunidade de visitar os
familiares de Pedro e amigas de Mauricy, muitas das
quais não mais presentes ao local e outras, casadas.
Enfim foi período em que amaram, descansaram e
passearam deleitando-se com as recordações dos
tempos de outrora.
Num desses dias felizes, já o sol estava alto quando
deixaram o apartamento e, caminhando calmamente,
Gonzales convidou Mauricy:
- Que tal almoçarmos no clube?
- Ótima idéia. Estou faminta...
Alguns minutos mais e acomodaram-se em uma
mesa externa ao recinto interno, à sombra de uma
palhoça rústica coberta de folhas de palmeira. Após
consultarem o cardápio fizeram o pedido e
aguardaram. Gonzales, olhar distante, citou:
- Lembra-se de nosso último encontro com os amigos
aqui neste mesmo lugar?
- Como poderia esquecer? Você amargurado com a
triste despedida... tantos anos se passaram...
- Sim. Exatamente 24 anos e, contudo, parece que foi
ontem. Com a exceção de Rolando e Virginia, do
professor Waldir e o sumiço de Juthay,
permanecemos afinal todos unidos, integrados na
missão. Não é maravilhoso?
Logo a seguir serviam-se de um suculento prato
típico e almoçaram calmamente.
À tarde, enquanto caminhavam felizes pela cidade,
um indivíduo de idade madura um tanto indeciso,
acercou-se deles encarando-os severamente e, a
seguir, exclamou:
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– Sim! Estou quase certo que foram vocês!
– Nós o quê, amigo? – rebateu Gonzales.
– Vocês participaram de algo estranho naquela
madrugada... a velha senhora chorava... homens com
grandes orelhas, altos, esquisitos... levaram o casal
idoso para as estrelas em estranho avião sem asas...
foram vocês, sim! Praticaram um seqüestro!
Àquela altura, transeuntes iam se agrupando ao
escutarem a discussão que mais parecia uma briga
entre eles. O casal tentava afastar-se, porém, o
indivíduo cercava-os com gestos ameaçadores e
acusava-os, acarretando ainda mais o acumulo de
pessoas ao inusitado tumulto.
Pouco depois, delatando-os hostilmente, afastou-se
com pequeno grupo que ouvia o relato, objeto da
arraigada discussão.
Naquela mesma noite souberam por Pedro que
Frias e a esposa estavam em vias de retorno,
possivelmente dentro da madrugada, preparando-os
para as providencias cabíveis.
Horas após encontraram-se, e Frias não parecia o
mesmo. Revigorado e feliz dir-se-ia ter rejuvenescido
alguns anos.
Iraciara mal podia se conter de júbilo ante o bom
humor do marido. Após tecerem palestra sobre as
ocorrências experimentadas na viagem empreendida
à estação espacial, providenciaram a seguir
passagens para o regresso a Belém.
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PARTE FINAL
Conclusões
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CAPITULO XIII
Uma ameaça vem do espaço

O regresso

do casal ocorreu sem qualquer
apontamento digno de registro, porém, Mauricy e
Gonzales continuavam perplexos com o incidente
ocorrido no centro da cidade. Aquela ocorrência
obrigou-os levar ao conhecimento de Jonas e Pedro,
que depois de inteirados do assunto comprometeramse em acompanhar possíveis boatos remanescentes
que poderiam se suceder no local, deixando-os a par,
caso se alastrasse.
Comentaram também o fato a Frias e esposa
durante o trajeto de regresso, e o recém-enfermo
concluiu:
– Meu camarada, espero que novamente os
dissabores não nos rondem – sorriu.
Gonzales, preocupado, ponderou afirmativamente:
– Assim espero...
O retorno do casal proporcionou festividade junto a
parentela que os aguardavam ansiosos. Ficaram
surpreendidos com a incrível recuperação do
patriarca, agradecendo afetuosamente a Sud,
Gonzales e Mauricy.
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As semanas sucediam-se e Frias, mais disposto,
comparecia assiduamente com a esposa às reuniões
pactuadas entre os integrantes.
Aquele seleto grupo liderado pelos quatro cronianos
totalizava agora vinte e duas criaturas terrenas, sendo
quinze nas participações mais íntimas com Jonas e
Pedro, provisoriamente afastados no grande
acampamento e os cinco novos elementos
remanescentes
apenas
compareciam
como
participantes ativos às palestras que se realizavam às
terças, quintas-feiras e sábados entre as 20h30min e
22h, onde os cronianos apresentavam-se disfarçados
aos eventos como participantes, mas fazendo-se
entender via telepatização com um ou outro dos
discípulos que traduziam a palestra. Certamente os
novatos ainda não haviam sido cientificados da
original natureza dos mentores extraterrenos. Isto
ocorreria
posteriormente,
conforme
fossem
demonstrando real interesse à ―ordem‖, isto é, a
missão. Contudo, a área disponível na sala
dificilmente comportaria acomodações para novos
indivíduos...
Em uma reunião recentemente realizada decidiram
por unanimidade, batizar a ―ordem‖ em consonância
às constantes comportamentais perseguidas o nome
―L.E.M.E - amazônico‖, ou seja: liberdade lógica
emoldurada na energia mental da moral e da ética.
A solidariedade entre os participantes facilitou muito
as atividades do grupo, principalmente Gonzales, que
podia atuar intensamente no programa ―Bom dia
Belém‖ obtendo inclusive, a dilatação do horário da
apresentação para trinta minutos graças ao índice de
audiência sempre crescente.
Numa manhã chuvosa, após programação normal,
receberam visita inesperada. Um diretor de conhecida
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emissora
televisiva
belenense
formulava-lhes
proposta para o lançamento de um novo programa,
que em principio – iria ao ar – todos os domingos às
15h, com 45 minutos de duração dos quais, 5 minutos
reservados aos comerciais. Tinham, inclusive, dois
empresários propensos ao patrocínio do mesmo.
Quanto à natureza e a organização do evento o diretor
abriu pauta livre aos cuidados do grupo para debate,
contanto que voltado para os complexos temas
mundiais e suas respectivas conclusões para a
atualidade.
Gonzáles, evidentemente, não esperava aquela
inusitada proposta e, cordialmente, informou ao diretor
da necessidade de ponderar o convite, mesmo porque
deveria
consultar
os
demais
integrantes,
pronunciando-se então dentro de três dias. O diretor,
satisfeito, prometeu retornar na data aprazada.
A proposta daquela emissora provocou euforia entre
os cronianos e a comitiva terrestre.
Os mentores julgaram oportuno o evento, contudo,
necessário se tornava um exame minucioso quanto ao
sigilo individual croniano e a sistemática do programa
a ser implantado.
Após um encontro – no qual os cincos novos
integrantes não participariam – idealizaram uma
estratégia que preservasse incógnitos os mentores e
levar avante a proposta.
Primeiramente, os cronianos disfarçar-se-iam como
estudiosos irmãos indianos surdos - mudos, presentes
à capital por alguns meses em pesquisas esotéricas
patrocinadas pelo seu país, ostentando típicas
vestimentas e turbantes à cabeça. Ret exibiria uma
longa peruca negra evidenciando por sua rara beleza,
semblante mais enigmático.
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Obviamente, estes não deveriam volitar no
ambiente, telepatizar coletivamente, nem mesmo
provocar fenômenos luminosos, características estas,
próprias dos cronianos.
O esquema obedeceria aos seguintes quesitos:
Nome cogitado: O terceiro milênio em foco.
Abertura e encerramento: seriam efetivados por
Gonzales.
Apresentação: um dos mentores ladeado pelo
respectivo
discípulo
traduziria
o
assunto
telepaticamente – via linguagem dos sinais das mãos
–, para em seguida proferir palestra ou comentário
prescrito pelo mentor presente.
Divisão de matérias: vinte minutos para apresentação
de um tema e igual período para discussão do mesmo
ao vivo, com autoridades ou telespectadores
presentes ao auditório.
Participação: cada mentor e respectivo discípulo
participariam de apenas uma apresentação dominical
ao mês, tempo suficiente para o preparo meticuloso
do tema a ser discutido e suas possíveis repercussões
entre os cidadãos presentes e o público em geral.
Decorridos três dias, Gonzales, na companhia de
Mauricy como testemunha, confirmou o contrato com
a emissora propondo-se apresentar seu grupo de
trabalho e o programa delineado e já previamente
levado à apreciação do responsável editorial.
Uma semana depois surgia nos vídeos belenenses
o lançamento em data e horário agendados a série ―O
terceiro milênio em foco‖, apontando como
apresentador Gonzales e convidados.
Nesse ínterim, o grupo de trabalho foi apresentado à
diretoria da emissora televisiva, mostrando-se esta
entusiasta com os participantes, principalmente os
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―irmãos indianos‖ pela postura imponente e beleza
apresentada pelos mesmos. Estranharam, entretanto,
serem eles mudos, mas conscientes de seu
comportamento especial, nada obstaram contra esse
fato.
Após a assinatura do contrato foram tomadas
providências quanto aos detalhes artísticos do cenário
do estúdio, em auditório com área suficiente para
acomodar até cinqüenta convidados em confortáveis
poltronas e, defronte ao mesmo, elevava-se pequena
cátedra onde se instalava uma mesa com dez
confortáveis cadeiras. Enfim, todos os preparativos
por minuciosos que fossem, eram observados, pois a
emissora pretendia ardentemente conquistar boa fatia
na audiência dominical apresentando a transmissão
ambicionada ao público.
A comitiva mostrava-se eufórica com o desenrolar
dos acontecimentos, principalmente Gonzales e
Mauricy, que anteviam sucesso pleno com a adesão
dos cronianos e, certamente, ao rumo da missão que
convergia justamente em direção ao intento desejado:
ecologia, conscientização e prática da moral lógica e
ética entre os concidadãos frente às atuais
conturbações
que
inundavam
o
planeta.
Evidentemente, não se julgavam ―salvadores do
mundo‖, mas pelo menos contribuiriam com o vasto
conhecimento e a moral irrepreensível dos cronianos
amigos.
Finalmente, decorridas duas semanas, soou o
momento do aguardado acontecimento.
A emissora convidara algumas autoridades notáveis
do mundo empresarial e jornalístico belenense para
fazer parte da abertura, bem como cidadãos
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participantes que se agrupariam com toda a comitiva
da ―ordem‖ no auditório.
Na cátedra acomodavam-se Gonzales, os ―irmãos
indianos‖, Margarida como interprete e os convidados
da emissora.
Às exatas 15 horas a produção sentenciava:
―estamos no ar‖.
Gonzales, semblante compungido em leve temor
pelo fato da inexperiência e responsabilidade
assumidas, divisou as câmaras e iniciou a
apresentação:
– Senhores telespectadores. Com prazer e alegria
invadimos com sua permissão os lares belenenses
para apresentar-lhes todos os domingos neste horário,
o novo programa intitulado ―O terceiro milênio em
foco‖, onde discorreremos e discutiremos temas do
mais elevado grau comportamental humano.
Entretanto, para este propósito, acompanhar-me-ão
estes quatro ilustres irmãos e cientistas esotéricos,
provenientes da longínqua Índia, que após diversas
paragens em torno do globo, aqui permanecerão por
alguns meses liderando nossos trabalhos (...).
Na seqüência, Gonzales informou ao público das
peculiaridades ―especiais‖ dos indianos, quer no fato
de serem mudos e comunicarem-se com os sinais das
mãos para um interprete, bem como no modo ao qual
se trajavam, típico da raça indiana à qual pertenciam.
Em meio à transmissão Oner ―discursou‖ - via
Margarida – os trabalhos e pesquisas já efetivadas em
plena selva, relativas à ecologia e comportamento
humano dos cidadãos, concluindo que reflexões sobre
os mais controvertidos dilemas era o propósito dos
mesmos na programação dominical que se iniciava.
Findo o discurso, Gonzales deu por encerrado o
evento, anunciando que na próxima semana
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debateriam um tema de complexo entendimento, a
saber: ―o mal ou o demônio?‖.
Domingo. Nova transmissão principiava e, após a
indicação de Oxe como mentor do dia, discorreu ele
breve ―palestra‖ acerca do tema e iniciava-se a
segunda parte discursiva.
Um eclesiástico convidado observou:
– Senhor, afirmo-lhe que Lúcifer está presente entre
nós desde o inicio dos tempos!
– Ah! Então o Ente Universal tem um rival
prepotente e invencível criado por Ele mesmo? Com
que fim? Por quê?
– Pois não sabe que Lúcifer, arcanjo de luz, inflado
de orgulho e vaidade se rebelou contra o Seu
Criador?
– E Ele, quando o criou, ignorava-lhe as faculdades
e os defeitos? Não previa o futuro até a consumação
dos tempos? Não sabia que Lúcifer teria de rebelarse? Como é que o fez com todos os atributos de
Entidade Superior e estes degeneraram em
cavilações, perfídias e maldades satânicas? Por que
alquimia do universo se transforma o ouro em chumbo
e a luz em trevas? Por que sendo o Ente a superlativa
justiça, não fez Lúcifer expiar soberbia de modo
compatível com o direito, incorrupto, tirando-lhe todas
as regalias de perfeição e todos os poderes, em vez
de conceder-lhe ampla liberdade e soberania, de que
ostenta tão nefasto uso? Por que não o puniu,
encarcerou e humilhou e, ao invés, lhe outorgou
poderio ilimitado, supremacia de comando e tirania
irascível? Por que somos julgados e primidos com
severidade à menor infração das leis universais,
enquanto Lúcifer goza de todas as imunidades da
Creação? Isto não é compreensível, pois, se assim
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fosse, o Ente Absoluto seria parcial e estaria conforme
com a maldade suprema à qual entrega indefesas
todas as suas criaturas incorruptas ou moralmente
sadias! Trata-se aqui, de contrastante desacordo
lógico!
O eclesiástico, confuso, cenho cerrado silenciou. Na
breve pausa sucedida, um convidado questionou-o:
– Bem. Se satanás inexiste, como explicar as
barbáries ocasionadas pelo homem desde os tempos
imemoriais de Caim, até os nossos dias?
O mentor, sereno, continuou:
– Ouvi! Não existe satã, qual o afirma adeptos de
certas ordens religiosas. Esse cruel e irresistível
sedutor não passa de uma alegoria, um símbolo – o
mal – que a humanidade toda tem que combater para
adquirir méritos valiosos e aprimorar os sentimentos.
Entendei que se o mal inexistisse as criaturas seriam
uniformes, sem individualidades definidas, indiferentes
ao processo psíquico, avessas à pratica do bem, à
conquista da perfeição, que é o que vos compele pela
luta. Ele é o látego ardente que estimula o “eu
cósmico” a marchar para a eterna evolução e a
isenção das dores. É o déspota com que lutam todos
os seres, mas, para saírem sempre triunfantes. Não
haveria penumbra se não houvesse a luz. A treva só
existe transitoriamente, ou seja, a ignorância; é a
ausência dos raios solares. A luz, pois, e não as
trevas, é que tem existência própria, ou seja,
discernimento. Assim, o bem, irradiação astral,
vencerá o mal que é sombra apenas, isto é, energia
neutra – contudo, ainda potencial – e, assim, não
existe concretamente, mas sim abstrata, nas paragens
etéreas. Mas como a escuridão oculta todos os
corpos, menos os radiosos, as verdades universais
ficam como que eclipsadas, enquanto o sol da virtude
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não penetrar os âmagos lapidados pelo dever e o
sofrimento necessário para a Elevação.
Satanás se existisse, seria a negação cabal da Justiça
e da Benignidade Universal do Ente.
Este não podia enganar-se em suas concepções –
criar Lúcifer. Entidade de luz e pureza absolutas a se
rebelar contra Ele, cuja bondade, sapiência, lógica e
superioridade saberia reconhecer e não invejar e
cobiçar, procedendo qual sedicioso vassalo de algum
déspota dissoluto, de cujo poderio desejasse
assenhorar-se, tanto quanto de seus erários e
regalias. A perfeição, qual a neve, não possui
estigmas quaisquer, pois que é imaculada. Esta é
incorruptível e resistente como o diamante e não se
pulveriza ao impacto do martelo das paixões malsãs,
que para ela não existem. Lúcifer, criado inteligente e
simples, seria humilde, bom e reconhecido ao seu
magnânimo criador. Em sua perfeição, não haveria
sentimentos de perfídia, orgulho, ódio, inveja, cobiça...
mas tal entidade, rebelde, poluída pelos delitos...
existe. É o vosso próprio “eu”! Este sim, é que se
revolta, vezes incontáveis, contra a Criação, não se
resignando nos momentos da adversidade, nas horas
eternas de angústia, que lhe resguardariam séculos
de ignomínia, se as suportasse cheia de nobre
resignação! Mas assim não sucede. Onde há dor,
reina a impaciência, a lamentação, a rebeldia. Este
império apavorante ao qual chamais de fado, não
eterno, mas transitório, conheceis bem e o integrais: a
Terra é um dos seus departamentos, mas como este,
há outros mundos esparsos no universo, e todos
destinados ao progresso e apuro da humanidade.
Os seres percorrem um estágio incessante qual se
fosse uma cromática maviosa – a da regeneração
anímica. Adquirem, em cada um, conhecimentos
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preciosos; retemperam os nobres sentimentos,
mergulhados em paz e pureza, como barras de aço
em forjas flamejantes, diluindo os elementos nocivos;
conquistam as ciências, as artes, a felicidade
interminável... Estais, pois, em um dos mundosescola, onde o sofrer ainda predomina, mas onde
melhoram, lentamente, seus delinqüentes. Essa é a
redenção do Lúcifer humano...
Decorrida a segunda exibição a emissora tratou de
―sondar‖ possível repercussão popular contratando
alguns elementos para uma pesquisa em campo no
centro da cidade.
Três dias depois concluíram que a transmissão tinha
boas chances de sucesso, pois deixara ―no ar‖
sensação de expectativa, principalmente sobre os
―irmãos indianos‖, pelo carisma que proporcionaram
aos telespectadores.
Algumas apresentações televisivas decorreram com
auspicioso sucesso.
Mas, numa tarde de domingo, em algum ponto
remoto da Amazônia uma doméstica senhora assistia
em seu vídeo um apresentador que a chamou à
atenção. Poucos instantes mais e dirigiu-se à porta do
quintal chamando impaciente pelo marido que se
encontrava alimentando algumas aves silvestres.
Atendendo a impaciência da mulher rumou com ela
para a sala, sentando-se na poltrona.
Esta, olhos no vídeo, sussurrava-lhe:
– Veja se não é quem eu imagino...
Este, queixo enterrado na destra, balbuciou:
– Com toda a certeza é ele... cabelo já orvalhado,
mesmo bigode... é Gonzales!
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– Sim! – respondeu ela – é ele! Mas... como? E
aquele estranho ladeando-o com berrante turbante
marrom...?
O casal Rolando e Virgínia mirava-se confuso
tentando encontrar explicação para o fato inusitado a
que assistiam. Assim permaneceram assistindo o
programa até o final, onde confirmaram pelas
legendas expositivas da produção tratar-se realmente
de Gonzales.
Permaneceram lívidos com aquela ocorrência.
Combinaram em domingo próximo assistirem
novamente aquela transmissão e assim, certificarem–
se plenamente de suas suspeitas, vez que apenas
conseguiram assistir a mesma em sua fase
derradeira...
O contrato assumido com a emissora televisiva
ocasionou ao grupo benefícios salutares no requisito
sobrevivência, se bem que a maioria dos participantes
terrenos, de alguma forma, contribuía para esta
finalidade em atividades de cunho laboral.
Porém, o importante, era que a maior parte da
remuneração obtida despendia-se na aquisição de
alimentos, remédios e distribuição aos menos
afortunados que residiam nos arrabaldes. Assim os
cronianos, na companhia dos integrantes, praticavam
curtas peregrinações consolando-os, sendo por isso
bem quistos pela comunidade beneficiada.
Uma tarde, Oner comportava-se de modo estranho,
visivelmente angustiado. Caminhava cabisbaixo de
um lado a outro mantendo as mãos crispadas. Havia
recebido uma mensagem diretamente da nave-mãe.
Três dos integrantes, que na morada permaneciam
naquela oportunidade, preocupados com o estado
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demonstrado pelo mesmo questionaram-no, e ele
respondeu:
– Esta noite realizaremos um encontro excepcional.
Os novatos não deverão participar.
Estes logo perceberam pelo teor do enunciado, que
algo
evidenciava
séria
ocorrência. Contudo,
aguardaram a chegada dos demais.
Após silencioso jantar, cientes do fato, reuniram-se
na sala aguardando o mentor que a seguir comparecia
com os três irmãos, também revelando em seus
semblantes sérias preocupações. Sentaram-se:
Oner visualizando-os, ansiosos, telepatizou:
– Tenho para todos notícias pesarosas recém
obtidas da nave-mãe, em viagem nas imediações do
sistema planetário de Tau-Ceti.
Fez pequena pausa como que tomando fôlego, e
continuou:
– Comunico fato estarrecedor de que um bólido
rubro adimensional informe, vomitando na periferia
imensas raias roxas, perambula em direção a este
sistema solar em velocidade espantosa, calculada
pela nossa raça em 4,1 bilhões de quilômetros
horários, porém ainda afastado deste sistema a cerca
de 3,6 quatrilhões de quilômetros. Calculam eles que
o bólido incandescente alcançará as proximidades do
Sol em cerca de 112 anos.
A dimensão volumétrica do bólido é tal, que se
ensejasse, não passaria no espaço existente entre a
Terra e seu satélite lunar.
Esse corpo estelar, grotesco e abrasador, originado
de distante e desconhecida origem, provavelmente
expurgado de um buraco negro e viajando há bilhões
de anos pelo Cosmos com energia radiante
semicondensada antimaterial e altamente magnética,
cuja característica principal é a repulsão aos corpos
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materiais e sucção de energia etérea negativa à qual
se potencializa, é atraído por emanações energéticas
mentais mórbidas, oriundas de ondas magnéticas que
“sugam” para o interior de sua enorme massa
incandescente os fluídos do qual se alimenta
energicamente. A explicação é conclusiva: ao
aproximar-se
do
sistema,
aquele
corpo
necessariamente não colidiria com a Terra, porém,
seu campo magnético intenso, oposto ao da Terra e
propicio a absorver as energias que neste jazem a
milhares de quilômetros, remanescentes deste
planeta, deslocariam-na de sua órbita relativamente
ao Sol empurrando-a ou afastando-a do mesmo.
Aproximando-se a Terra do Sol, a temperatura
abrasadora reinante, em pouco tempo seria fatal para
todos os seres viventes; afastando-se, teríeis períodos
glaciais terríveis, onde a temperatura seria tão baixa
que possivelmente paralisaria os orbitais atômicos,
com subseqüente inatividade a todos os organismos
vivos; haveria como que uma parada permanente da
vida no tempo.
Esta dependência está na trajetória em que o bólido
se projetar, quando da aproximação ao planeta.
Preocupadíssimos os integrantes acompanhavam a
estranha notícia, até que Emmanuel questionou-o:
– Mentor, pelo que descreve, será este o fim?
–Depende.
Tereis
desde
que
queirais,
“desconectando” as emanações deletérias que atraem
esse bólido e reinantes no espaço do orbe há milhares
de séculos, se aderirdes a um novo modelo no
comportamento mental de pensar e agir. Esqueceis
que o universo é um gigante dínamo de energia
pulsante em movimento tanto atrativas, quanto
repulsivas.
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Atrativas, quando coadunam com a lógica, a
mansuetude, a solidariedade e o amor; portanto,
equilíbrio salutar com o cosmo e, assim, inibidor de
catástrofes como em nosso globo.
Repulsivas, quando coadunam com guerras, revoltas,
crimes, orgulho, cobiça e ódio aos semelhantes como
atualmente vemos entre o vosso meio e, portanto, o
desequilíbrio, o caos.
Esqueceis também, que estes tipos de energia
sempre estão presentes em potencial no âmbito do
planeta. Agora, saturado destas, se expandem a
milhares de quilômetros no ambiente espacial terreno
e irradiam-se pelo éter cósmico atraindo corpos
adimensionais
e
provavelmente
antimateriais
energéticos, que possivelmente propagarão episódios
funestos
superiores
aos
ambientais,
como
anteriormente citados, acarretando cargas mortíferas
inenarráveis...
– Mas – contemporizou Emmanuel pensativo –
como podem essas energias mentais provocar tal
hecatombe sobre nós?
– Porque o pensamento é energia pulsante,
irradiada e imantizada. O pensamento astral só pode
ser plasmado pela ação dinâmica do éter cósmico, e
este é insuflado pelos Amadores Cósmicos – o que o
absoluto não é – intermediários existentes fora do
plano absoluto e que possuem força e poder
suficientes, voltados para interagir no campo da
Creação Universal.
Assim, quando o pensamento cósmico reinante no
meio é manifestado pelo éter, este se plasma na
matéria fundamental pela força da enunciação
mesma, dando princípio à forma, à Creação visível,
aparencial, conforme o ânimo manifesto. Sem o éter
não há essa Creação porque ela, não se
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concretizando na forma, é como se não existisse,
permanecendo como pensamento inerte, mas
somente no campo da existência abstrata.
Portanto, apesar de um bólido de natureza certamente
antimaterial ser concreto, e sendo o éter reinante
contaminado, então existe! Concluindo, cessando as
causas – energias deletérias contaminadas no éter
cósmico – com pensamentos positivos irradiados,
construtivos, cessarão os efeitos, ou seja, provocarse-á o desvio da rota do corpo pela desconexão e
varredura dessas energias compactas existentes no
orbe planetário local, tornando-o assim em concepção
abstrata energética, pela não enunciação deletéria
com a combinação do éter.
– Mas – objetou Frias, até então silente – julgo que
na realidade esta enunciação é constrita a mera
coincidência... ou, um acaso.
– Acaso? A natureza não joga com o azar, mas sim,
com a consciência coletiva em que vos envolveis;
ação gera reação. O que contemplastes durante a
existência e agora se revigora de plena força
acusando ou contemplando, acreditas ser obra do
acaso? Não! É o produto do que pedistes
mentalmente até hoje. O abstrato absoluto
transcende-se para o real concreto quando se lhe
abrem as comportas energéticas, sejam elas boas ou
más... escolhas!
– Como conceber tal fenômeno se a Terra há
milênios sempre manteve em seu seio seres maléficos
sanguinários?- insistiu Frias:
– Compreendo a assertiva, contudo, não olvideis
que naquele remoto período não tínheis tantas
criaturas habitando o planeta como hoje. Para
compreenderdes minha proposição, exemplifico-a
como um alguidar repleto de água do mar. Como
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podeis hoje, através de uma pitada de açúcar, torna-la
doce? É o que ocorre. As emanações deletérias estão
concentradas no éter cósmico de forma tão densa,
que os poucos semelhantes que emitem mentalmente
ondas vibracionais benévolas são insuficientes para
neutralizar tamanha carga astral nociva. Portanto urge
modificardes vosso modo de pensar e agir para o
equilíbrio mental cósmico, frente ao desastre
inevitável que se aproxima célere...
– Então – finalizou Emmanuel - o que podemos
fazer?
– Propagar cada vez mais esta missão entre a raça!
Ainda tendes tempo para “abortar” o fenômeno
maléfico que se aproxima célere. Concluindo, digo
ainda que uma causa coletiva psíco-espiritual negativa
altamente potencializada produz também efeitos
materiais intensos; mas uma só manifestação pura de
sublime amor anula o ódio em milhares de criaturas.
Suspirou Aline:
– É difícil entender tal fenômeno, mentor.
– Mais difícil é entender como vós, há tanto tempo
cientes de que o instinto animalizado não é a solução
para a humanidade, ainda atraístes esta enrascada!
Isto também não entendemos...
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CAPITULO XIV
O seqüestro

Aquele

inesperado encontro incitou contínuos
comentários entre o grupo que se mostrava pávido,
atemorizado com os prognósticos dissertados pelo
croniano no decorrer do próximo século.
Convinham decerto, que em tal época nenhum deles
estaria presente para assistir aquelas ocorrências,
contudo, os descendentes, como parte integrante da
humanidade terrestre, sofreriam irremediavelmente
frente ao caos futuro que célere avançava em direção
a Terra.
Seria possível, comentavam, alterar tal fenômeno
pregando ao mundo um rumo convincente para a
reforma interior de comportamentos e atos tão
contraditórios, na mente das criaturas nos dias de
hoje? Aceitariam, acaso, mesmo que tal prognóstico
fosse cientificamente atestado como real, mudarem
seu modo de pensar e agir? Para quê? Ainda tinham
muitas décadas para permanecerem em seus erros e
ignomínias habituais e, sentirem-se, talvez, ainda
confortados com o modo de ser e agir...
Infelizes! Julgam que o ―todo real‖ concentra-se
apenas em uma única existência... a atual!
Contudo, as atividades comuns eram a regra e os
amigos agiam em suas lides diversas levando avante
a proposição ambicionada à corrigenda esperada
entre os concidadãos.
Pelo menos, dois eventos como sabido, contribuíam
para tal empenho, quais sejam: os programas
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radiofônicos e audiovisuais, aliás, com sucesso
comprovado de audiência.
Retornando ao incidente verificado no grande
acampamento entre um estranho morador e o casal
Gonzales e Mauricy, aquela ocorrência despertou em
alguns cidadãos presentes desconfianças...
Assim foi que um dos habitantes que presenciara o
incidente, residente no local desde o derradeiro
episódio do resgate extraterreno ali ocorrido,
ponderou os fatos com a irmã e concluíram a
possibilidade de tal se repetir, vez que cientes
estavam
do
futuro
regresso
das
crianças
seqüestradas naquela ocasião. Convinham, inclusive,
que aquela era a data prenunciada ao retorno citado
conforme rumores da época.
Com a conclusão do casal os ânimos se alastraram,
não apenas naquela localidade, mas também em
outros locais...
A casa cedida por Alberto ao grupo gradativamente
mostrava-se inadequada para abrigar os novos
adeptos que se agregavam à ―ordem‖.
Graças à repercussão gerada pelos programas
exibidos na mídia belenense, os cidadãos bem
intencionados os procuravam no sentido de obterem
uma forma de orientação ou auxilio, quer em seus
dilemas cotidianos ou necessidades materiais mais
prementes. Assim, os participantes contribuíam na
medida do possível, orientando ou prestando ações
benéficas, inclusive, aos alcoólatras, drogados e
jogadores de azar contumazes dentre outros.
Foi assim que organizaram seções diárias em
horários específicos por categoria patológica psíquica,
onde exerciam palestras e entrevistas pessoais tendo
por orientadores os mentores cronianos e/ou
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respectivos discípulos, conforme a especialidade
especifica requerida para cada caso concreto.
Quanto às reuniões semanais, onde discutiam
aspectos voltados à missão, estas seguiam rumo
habitual com o crescente interesse dos participantes
recém ingressos à causa, porém, já se tornava
evidente para alguns, principalmente os mais atuantes
quer no comparecimento ativo, como no interesse
participativo mostrado aos trabalhos apresentados,
inteirarem-se do real objetivo perseguido e da
natureza original dos mentores cronianos. Estes
eventos realizar-se-iam em pequenos grupos
separados, conforme classificação exclusiva exercida
pelos mentores e, mesmo assim, com a revelação da
identidade original somente nos aspectos telepático,
premonitivo e de levitação a pequeninas alturas.
Assim, o grupo contemplado às revelações
conscientizava-se destes novos aspectos oriundos
aos mentores ―hindus‖, porém, ainda não podiam
conhecer integralmente a natureza original dos
mesmos. Esta seria a última revelação onde o
pequeno grupo selecionado, pós-ciencia, passaria a
integrar as reuniões fechadas semanais com a
comitiva totalmente esclarecida ou, propriamente, a
missão na integra.
Todavia, Gonzales já cogitava argumentação para a
transferência das reuniões de recepção e
aprendizagem aos novos grupos para um local ainda
indefinido. Isto, porque o numero de adeptos já atingia
uma centena.
Domingo; nova transmissão televisiva efetivava-se
para toda a capital. Presentes estavam algumas
autoridades literárias e cientificas, entre elas, um físico
nuclear.
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O tema do dia era: ―O Universo: finito ou infinito?‖
Após elucidação à teoria quântica da matéria em
termos gerais liderada pelo mentor Oxe, via
Margarida, ficou este à disposição para a segunda
parte, ou seja, os questionamentos.
O físico ponderou suas conclusões por momentos,
depois solicitou:
– Sr. Oxe. Não dispomos na Terra de meios teóricos
para levantar evidências sobre o infinito ou, se quiser,
um dimensional universal. Minha pergunta suscita se
em sua avançada sabedoria, encontrou alguma
resposta plausível ao provável parâmetro universal.
O mentor aquiesceu à questão, informando:
– Sim. Mas ainda em controvérsias entre nós, pois
isto apoia-se integralmente na pura lógica intuitiva. Há
muitos séculos este parâmetro suscita-nos grande
interesse, conquanto, principalmente na área
teológica.
Como exemplo prático, construamos uma linha
plana escalar e enunciemos os distintos pontos que
comporão seqüências em função de seu dimensional,
positivamente e negativamente infinitos; então
visualizamos:

-999...

+999

1.10

1.10

divisa

divisa
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....
átomo vírus homem Terra Sol S. Solar V. Láctea .....
←—*———*———*——*———*———*———*———*———*——*——*—
—→
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4 5
- infinito (redução nanométrica/por hipótese) + infinito (ampliação quilométrica/ por
hipótese)

Agora façamos a seguir um raciocínio:
Na seqüência demarcada até o imensurável marco 5
positivo, o macro universo se estenderia ao infinito ou
estacionaria naquele fictício limite; na seqüência
demarcatória até o imensurável marco 5 negativo, o
micro universo se estenderia ao infinito, ou também
estacionaria naquele fictício limite convencionado.
Supondo que estacione nos marcos citados
teríamos, por hipótese, um corpo cósmico ambiental;
portanto, nosso universo. Mas não havendo limites
(divisas) nos marcos, o universo seria então infinito e,
assim, também não existiria origem ou fim.
Mas, supondo a existência de tais marcos resta
concluirmos um corpo cósmico integral e,
conseqüentemente, após estas divisas, em um
possível perfeito vácuo etérico (vazio absoluto), outros
universos
individuais,
paralelos,
distintos
e
independentes entre si, passariam a coexistir.
Teríamos nesta proposição enésimos universos
paralelos e seus possíveis diferentes Amadores
Cósmicos Creadores, isto é, não o Ente Universal
Uno.
Então, na síntese de um universo finito haveria
logicamente principio e fim e a linha demarcatória – o
zero absoluto/referência – principiaria e terminaria
com o encontro do mais com o menos infinito, isto é, o
símbolo da grande cobra perseguindo a ponta de sua
cauda!
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– Mas - balbuciou o físico, seriamente estupefato –
como explicar tamanha insensatez?
– Simplesmente porque todos os seres viventes
estão envolvidos por inclusão, orgânica e
mentalmente, em seu próprio universo. Há em vós um
universo distinto do meu, porém, parecido! Então por
que não admitir micro e macro universos
independentes e paralelos? E se o universo nada
mais for que um macro corpo individual vivente e
uniconsciente a quem chamamos Deus, Creador ou
Ente Universal?
Duvidais de que o universo seja um imensurável
organismo? Então, como explicar a moderna Teoria
do “big bang”, que deduz o universo em constante
movimento de contração e expansão, como o vaivém,
nos atos respiratórios dos organismos? Por que os
chamados “buracos negros” considerados sistemas
antimateriais, possuem a peculiaridade de absorverem
por sua atração massas estelares gigantescas? Não
poderíamos considerar este fato, como ato de
evacuação de dejetos complexos, ou massas
energéticas de um íntimo corpo macro cósmico de seu
interior para o exterior? Ou, um processo de gestação
ou aborto natural? Julgais tudo isto impossível? Por
quê?
Continuemos o raciocínio. Separemos a reta plana
apresentada como hipótese em duas semi-retas,
fixando o ponto zero de referencia: na primeira semireta (esquerda), que tende do zero para o menos
infinito, podereis supor um micro universo ou,
microcosmo próprio, individual, que progredindo em
seus elementos poderá compor um corpo orgânico,
qual seja, por exemplo, o ser humano. Então nós
poderemos ser um universo particular para entes
infinitamente minúsculos, mas em plena evolução,
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porém, com um tempo existencial curto, pois que com
a morte este se decompõe, aniquilando como
conseqüência o micro universo material citado. Afinal,
não se constitui o mais ínfimo vos vírus um verdadeiro
nano universo microscópico? Não pode um humano
também ser um macro universo para esse corpo?
Igualmente, na segunda semi-reta (direita), que
tenderá também do zero referencial até o mais que
infinito, se comporá o mesmo de átomos, porém em
matéria macrocorpuscular, compreendendo agora
desde os micro universos (nós, os animais, vegetais,
minerais etc.), até os corpos celestes, planetas,
astros, nebulosas etc., constituindo assim um macro
universo e, portanto, um macro organismo ou,
macrocosmo, de longevidade ignorada. Vede que
como humanos somos muitos; e os macrocosmos?
Quantos serão?
Obviamente, dois universos, micro e macro,
resultarão o macrocosmo integral.
Entretanto, entendei que misticamente tudo resulta
do UNO, ausente no espaço e tempo dos relativos,
para integrar-se no VERSO das manifestações
factíveis finitas. A quantidade de VERSOS finitos não
corresponde à qualidade do UNO infinito... esta
provém de outra região que ainda não concebeis.
Enfim, ao somatório do microcosmo e o macrocosmo,
resulta no UNO que se prodigaliza no VERSO, como
UNIDADE!
A exposição calou os elementos ali presentes
encerrando-se o programa.
Após a última transmissão, aquele tema suscitou
divergências entre o público atônito, principalmente os
eclesiásticos.
Não
entendiam
como
uma
personalidade por mais sábia que fosse, poderia
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desenvolver raciocínio tão complexo, quanto bizarro,
frente a incomensurável verdade que o terráqueo
concebe como indivíduo vivente em um mundo, na
comunhão com seu Deus pré-concebido. Alguns até
julgaram que o expositor não era humano! Algo havia
de inexplicável naquela criatura... o quê, não sabiam!
Dias após a última exposição, compareceu na
emissora de radiodifusão um grupo pertencente a
conhecida
emissora
jornalística
belenense,
convidando o ― grupo hindu ‖ a redigir uma coluna em
seu jornal com edições de tiragem semanal. Gonzales
agradeceu a preferência dada ao grupo e concordou
em combinar nova oportunidade, onde concluiria o
parecer final da confirmação ao dito evento, já que o
mesmo seria julgado e levado a termo pelos mentores
cronianos.
E assim, proliferavam oportunidades para a
propagação da missão que havia completado exatos
dezesseis meses, desde o retorno da comitiva
espacial a Terra.
Como geralmente ocorre, os rumores às vezes
iniciam-se em locais remotos e propagam-se para os
grandes conglomerados populacionais, gerando,
todavia, créditos ou descréditos conforme a
importância dada aos mesmos. Assim foi, que
principiou um ―boato‖ em locais diversos da capital
belenense, da ―aparição de estranhas criaturas com
longas orelhas no grande acampamento do complexo
industrial amazônico em altas horas da madrugada,
levando com eles em uma esquisita nave um casal de
idosos em pranto!‖
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Em uma tarde escaldante de agosto; descansavam
estirados em suas redes, em espaçoso quintal no lar,
Oner, Sud, Frias, Mauricy e Gonzales.
Subitamente soou a campainha e Tatiana
prontamente atendeu à porta.
– Pois não?
Um casal de aparência madura sorriu para ela,
perguntando:
– O engenheiro Gonzales reside aqui?
– Sim. A quem devo anunciar?
– Diga-lhe que são Rolando e Virgínia; ele
lembrará...
– Por favor, entrem e aguardem um instante.
Poucos depois surge Gonzales com largo sorriso
entre os lábios, estendendo afetuosamente os braços
aos recém chegados.
– Rolando, Virgínia; que agradável surpresa! Como
estão passando meus amigos?
– Estamos bem e você, ao que parece, mais maduro
e sábio, acertei? – sorriu Rolando.
Abraçaram-se e sentaram-se em confortável
poltrona da sala dando vazão ao diálogo.
– Como me encontrou? - perguntou Gonzales.
– É uma longa estória, meu caro!
Este se inteirou de que o casal permaneceu na
usina mineral, mas, após três anos de sua partida
para o sudeste, Rolando demitiu-se por não augurar
em mérito próprio o cargo de Superintendente de
Estudos Tecnológicos, aliás, vacante desde sua
partida, que fora concedido a um engenheiro novato,
também procedente do sudeste e que, segundo ele,
tinha ―costas largas‖ com a diretoria da matriz no Rio
de Janeiro.
Após esse episódio, regressou com a esposa que
também havia se demitido para a capital belenense e,
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durante seis meses de novas buscas, logrou
oportunidade de trabalho em empresa local
permanecendo na mesma até a aposentadoria.
Obtido o descanso merecido, resolveram em comum
acordo adquirir um sítio em localidade fronteiriça com
o Estado do Amazonas, a aproximadamente 800
quilômetros de Manaus.
Permaneceram naquela localidade durante longos
anos, mas Virgínia, entediada com a vida calma do
campo, insistia para deixar a propriedade com um
irmão de Rolando, mais apto nas práticas da lavoura e
retornarem para a capital belenense. Recentemente,
ainda no sítio, assistiam aos domingos ao programa
televisivo coordenado por Gonzales, onde lhes foi fácil
encontrá-lo por intermédio das vinhetas expostas no
vídeo do site da ―ordem‖. Finalmente declararam
haver chegado à cidade há cerca de duas semanas
estabelecendo-se definitivamente na capital.
Satisfeito com as novidades apresentadas e a
presença dos amigos, Gonzales também resumiu as
ocorrências havidas em São Paulo até o regresso da
comitiva espacial.
Rolando assentiu, exclamando:
– Ah! Sabia que você não estava só! Não lhe disse,
Virgínia? Bem que imaginei.
– Amigos venham comigo. Tenho para vocês grata
surpresa... – convidou-os Gonzales.
Seguiram os três para o quintal onde encontraram
os dois mentores, Frias e Mauricy, que os receberam
em efusivos abraços fraternais. O casal visitante
entusiasmou-se com o andamento da missão, bem
como aos eventos à propagação popular dos quais
eles participavam.
Mais tarde foram convidados para jantar e
aproveitaram a oportunidade para rever e conhecer os
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demais integrantes, ainda ausentes, mesmo porque
naquela noite realizariam reunião fechada e, assim,
ficariam mais à vontade e atualizariam-se com os
últimos fatos.
Era quase meia-noite quando o casal despediu-se,
concordando participar ativamente da missão como
nos tempos de outrora.
Aquela foi uma noite agradável para todos.
Após a despedida do casal, Gonzales mostrava-se
radiante; afinal a missão prosseguia melhor do que
imaginara.
Satisfeito
com os últimos acontecimentos,
acompanhou Mauricy até sua residência como sempre
o fazia logo após o término das reuniões noturnas e,
no retorno, meditava os tempos idos, notando que a
menos do professor Waldir e Juthay, o grupo
mantinha-se integro. E havia se passado longas
décadas até então. Nesta nova contingência lembrouse saudosamente do mentor PP., porém, percebeu
que em seu lugar permaneciam os filhos e Oner,
portanto, aquiesceu que não deveria lamentar-se, por
certo. Percebeu também, que a missão convergia
para uma realidade mais abrangente e dinâmica,
graças à adesão crescente de participantes que
continuamente eram admitidos ao meio.
Dentre alguns se destacavam Quitéria, amiga intima
de Mauricy, Celso e Dilon, respectivamente filho e um
primo de Frias. Dilon era um empresário aviador
possuidor de pequena frota de aviões e dedicado ao
turismo regional belenense. Alberto também trouxera
Carla, sua esposa, Antenor, um deputado estadual
atuante e probo e Angelino e Otaviano comerciantes
de sucesso na região. Os demais foram trazidos pela
comitiva terrestre e muitos outros, homens e
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mulheres, oriundos do conhecimento mantido com os
programas da mídia.
Os propósitos missionários, quanto à questão das
atividades, tornaram-se intensos, principalmente após
a adesão aos programas televisivos, bem como à
coluna jornalística que os ―irmãos hindus‖ redigiam
semanalmente. A quantidade de correspondências era
tamanha, que houveram por bem proceder a uma
triagem seletiva, conforme o grau de urgência ou
importância das respostas aos respectivos emissores.
Felizmente o numero de adesões individuais à
―ordem‖ foi suficiente, em auxilio ao imenso trabalho
no qual os integrantes estavam envolvidos. Mas a
empolgação animava-os.
Um domingo, durante a transmissão do habitual
programa televisivo, em algum local da capital
encontrava-se um velho ex-senador de olhar
investigador e semblante carrancudo, assistindo a
exibição pelo vídeo. Trajando extravagante e custoso
pijama azul marinho e um charuto fumegante preso
entre os dentes, visualizava de modo matreiro o
personagem discursante Oxe, em seus gestos
delicados e nobres. Entre um gole de café e longas
baforadas, confabulava mentalmente consigo mesmo:
―esse indivíduo não me é estranho... parece-me já o
ter visto em algum lugar, mas... onde? Não, não é o
mesmo, porém, o aspecto, aparência mística, gestos
delicados... bolas! Onde já defrontei com indivíduo tão
parecido? ‖
Tratava-se de um senador, que juntamente com
outros políticos e empresários belenenses, haviam
comparecido ao grande acampamento atendendo ao
pedido oficial do governador do Estado, há quase
duas décadas, na busca de informações ou fatos
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concludentes, graças aos rumores propagados pela
mídia de possíveis alienígenas que provavelmente
conspiravam invadir a Terra, principiando pela região
amazônica.
Aquele velho político, apesar de afastado há muitos
anos das atividades congressistas, ainda tinha boa
influência entre as autoridades locais e, inclusive, na
capital federal.
Passadas duas semanas, encontrava-se o mesmo
discreto na platéia, atento à exposição dominical.
Após minucioso exame ao mentor e seus
acompanhantes nada contestou mentalmente que
evidenciasse
qualquer
lembrança
até
que,
rememorando o longo passado... reconheceu
Gonzales!
Silente, levantou-se, andou vagarosamente apoiado
em uma bengala até desaparecer no hall de saída da
emissora.
Gonzales e Frias, ultimamente estavam incumbidos
há duas semanas, na procura de um salão nos
arrabaldes da atual morada.
Finalmente, localizaram um bom imóvel térreo,
espaçoso, com capacidade para abrigar sessenta
pessoas bem acomodadas. Com o aval de fiança
cedido por Alberto locaram o mesmo, inicialmente
com o contrato de um ano. O próximo passo foi a
aquisição de uma grande mesa, cadeiras e algumas
cortinas para a decoração do mesmo.
Decorridos dez dias o salão estava apto para receber
os participantes às habituais reuniões. Deste modo,
reorganizaram as seções distribuindo-as da seguinte
forma:
Às terças e quintas-feiras, reuniões para os adeptos
novatos com a participação de um par de integrantes
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espaciais terrenos, isto é: Fernando e Fabrício ou
Aline e Emmanuel etc., conforme escala previamente
traçada.
Às quartas e sextas-feiras, reuniões para os
participantes mais antigos e já cientes – em parte – ,
da essência da missão, com a participação de um dos
elementos cronianos e demais integrantes. As duas
seções citadas eram realizadas somente à noite no
horário das 20 às 22h.
Às segundas-feiras, encontro fechado na antiga
moradia onde residiam, somente com os cronianos e
os fundadores da ―ordem‖. Neste evento discutiam-se
assuntos de interesse substancial quanto à
integridade da entidade, ou o estudo ou decisões
advindas de mensagens recebidas dos cronianos
presentes à estação espacial da nave-mãe ou, até
mesmo do planeta Chrom. Restavam, portanto,
sábado e domingo, sendo esses dias preenchidos por
voluntários no auxilio à população carente dos
arrabaldes e o empenho aos programas já conhecidos
da divulgação pelos meios da mídia regional. Estava,
pois, estabelecido o regime interno de atuação geral
da ―ordem‖, para com os concidadãos participantes
aos eventos semanais citados.
Num sábado à tarde, Sud caminhava em direção a
uma residência afastada da morada umas duas
quadras, em atendimento a um paciente catador de
castanhas, que enfermara acometido pela febre
amarela. A certa altura do trajeto aproximou-se dele
uma van escura, vidros negros, que evidenciava ser,
talvez, um veiculo de ronda policial. Dois elementos
discretos, à paisana, altos e fortes, foram ao encontro
do mentor e, após alguns segundos retornaram ao
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veiculo segurando cada qual os braços de Sud. A
seguir a van disparou para local ignorado.
Naquele sábado, passava das 21h e Sud não havia
regressado ao lar.
Os amigos preocuparam-se, pois não era hábito do
mentor ausentar-se por longo período, e ainda
sozinho!
Frias e o filho Célio decidiram uma busca inicial,
dirigindo-se diretamente para a residência do paciente
na tentativa de lá encontra-lo. Tudo em vão; seus
familiares confirmaram que o mesmo, apesar de
aguardado, não compareceu ao atendimento do
enfermo. Ambos retornaram preocupados ao lar
informando o ocorrido aos amigos.
O que havia acontecido?
No dia imediato, domingo, Sud deveria comparecer ao
programa televisivo.
Em meio aos maus presságios decidiram convocar
Ret, mudando o tema programado e solicitariam
escusas ao público quando no ar, devido a problemas
técnicos advindos inesperadamente. Não citariam o
desaparecimento de Sud por precaução, no alarde
aos telespectadores.
Enquanto isso, em Belém, os boatos da presença de
alienígenas no grande acampamento suscitavam a
curiosidade de alguns e a preocupação das
autoridades locais que não compreendiam a origem
dos estranhos rumores.
Naquele domingo, à tarde, convocaram breve
reunião para decidirem os rumos a serem executados
na busca do mentor.
Alberto, presente à mesma, desconfiado de possível
intromissão de alguma autoridade local, solicitou ao
deputado Antenor averiguar qualquer suspeita junto
aos corredores políticos da capital. Igualmente, os
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dois empresários amigos, Angelino e Otaviano
comprometeram-se
em
sondar
pelas
fontes
empresariais e amigos influentes o possível paradeiro
do mentor. Convinha, entretanto, supor um seqüestro
executado por indivíduos fora da lei. Concordes,
organizaram pequeno grupo e dirigiram-se ao posto
policial do bairro registrar a ocorrência do estranho
desaparecimento. A autoridade, ciente do fato
enunciado, propôs iniciar busca imediata na tentativa
de localizar o mentor.
Pouco mais calmos, os integrantes anteviam
resultados otimistas, frente às decisões tomadas.
Restava
agora
aguardar
pacientemente
os
acontecimentos tentando, contudo, retomar a rotina
habitual.
Cinco dias se passaram sem qualquer notícia
positiva do mentor.
Os alentos tornaram-se pungentes entre os amigos
que se afligiam com a inusitada situação. Aguardavam
algum telefonema solicitando provável valor de
resgate, caso se tratasse de fato de um seqüestro ou
uma noticia que confirmasse qualquer suspeita do
paradeiro de Sud. Mas, nada! O silencio incomodavaos. E agora? Quais os procedimentos a serem
tomados? Esperar? E se o mentor corresse perigo?
Como agir? E assim permaneciam tentando encontrar
uma saída plausível e voltarem à rotina.
A esta altura dos acontecimentos os cronianos
comunicaram-se com a estação espacial informando a
raça sobre o desaparecimento de Sud. Aqueles, a
seguir, transmitiram a mensagem à nave-mãe que
conseqüentemente informaria o mentor PP, pai de
Sud, no planeta Chrom, acerca do fato lastimável.
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Além disso, os integrantes não podiam esconder da
população a ausência de Sud, vez que este era
apreciado em seus temas voltados precedentemente
à saúde dos cidadãos pelos telespectadores
regionais.
Então, durante uma transmissão dominical
informaram o desaparecimento súbito de Sud.
Houve expectativa de muitos ao tomarem ciência do
fato. Alguns, através das fotos do mentor exibidas
pelo vídeo, prontificaram-se de imediato permanecer
atentos a qualquer evidência ocasional, informando as
autoridades policiais sobre qualquer suspeita. Outros,
devido aos rumores da provável existência de
alienígenas, mostravam-se desconfiados ou curiosos
com o citado fato. Enfim, a notícia corria célere pela
cidade e localidades adjacentes surpreendendo a
população,
principalmente
os
telespectadores
assíduos ao programa ―terceiro milênio em foco‖. A
radio e o jornal onde mantinham programação
também os apoiavam continuamente.
Mas em local de origem ignorada, nas imediações
da periferia da capital belenense, em antigo prédio
carcerário, um grupo de indivíduos dialogava
seriamente. Pelo assunto desenvolvido presumia-se
se referirem às questões de segurança do Estado.
Nesse grupo, entre os integrantes do departamento de
inteligência policial belenense, encontrava-se o exsenador Valdevino liderando a citada discussão.
Asseverava grave, o velho político:
– Pelo que já comentei aos senhores é imperativo
manterem a integridade do prisioneiro preservada,
bem como sua identidade, até que os ânimos da
população se acalmem. Enquanto isso exijo que
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obtenham a confissão do mesmo o quanto antes
possível... tenho minhas suspeitas quanto ao caso.
– Mas, senador - questionou um dos elementos do
grupo – o prisioneiro é mudo! Não obteremos
informações concludentes...
– Bolas! Se for mudo acredito que saiba pelo menos
escrever, não é?
– Ele é analfabeto, senhor – reconsiderou o policial.
O velho político acedeu por alguns instantes.
Lembrava-se quando do seqüestro de Sud no
segundo dia ao acontecimento, estar presente com o
mesmo sondando-o, porém, nada percebeu de
anormal com o prisioneiro a não ser o fato de se tratar
de um ―guru hindu‖. A seguir acedendo a certa cisma,
ordenou:
–Tragam o prisioneiro a minha presença
imediatamente!
Alguns instantes mais e comparecia Sud na
companhia de um carcereiro, algemado, semblante
sereno. Todavia, notavam-se sinais de cansaço e
aspecto físico emagrecido... mas, parecia não haver
sofrido qualquer coação corporal visível.
O político observando-o nos trajes originais de hindu
e atendendo suas suspeitas intimas esbravejou:
– Arranque-lhe o turbante!
Imediatamente foi atendido. Os policiais notando as
longas e pontiagudas orelhas e visualizando seus
cabelos alvos, curtos e exageradamente lisos,
surpreenderam-se com aquela criatura permanecendo
estupefatos. O velho político acendendo um charuto,
após longa baforada, sorriu satisfeito exclamando com
escárnio:
– Ah! Era o que eu presumia. Um maldito alienígena
entre nós outra vez! Idiotas! Está claro agora, por que
ele é mudo e analfabeto? Mas há algo que ainda não
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sabem. Ele não fala nem escreve o nosso idioma, mas
se quiser, poderá comunicar-se conosco pela
telepatia! Bem, agora que confirmei minhas suspeitas,
encarcerem-no numa cela isolada. Quero-o só!
Posteriormente eu mesmo o interrogarei!
Em seguida Sud foi acompanhado pelo carcereiro
no retorno à cela.
Apesar das insistentes investigações assumidas
pelos amigos, Sud parecia haver evaporado. Não
conseguiam pistas seguras para otimizar sua
localização.
Quase um mês na procura e a autoridade policial
não encontrava meios para localizá-lo. O clima na
―ordem‖ mostrava-se insustentável. Como se não
bastasse devido aos programas, principalmente os
televisivos, quando dos comentários inéditos
discorridos
pelos
cronianos,
muitos
não
compreendiam o sentido e a profundeza do conteúdo,
acirrando-se desconfianças entre os mesmos, de
forma que paulatinamente concluíram em acreditar
que aqueles hindus provavelmente poderiam fazer
parte dos alienígenas comentados pela cidade...
Nestas contingências os integrantes decidiram
reduzir as seções dos encontros habituais, temendo
uma demanda ofensiva ao salão por elementos
ignorantes ou alheios aos propósitos perseguidos. Isto
feito, suspenderam provisoriamente aquelas reuniões,
passando a praticar apenas breves encontros entre os
integrantes fundadores somente às segundas-feiras
no período noturno. Com este procedimento detinham
mais tempo para atuar na busca de Sud. Além disso,
não permitiam a permanência isolada dos cronianos
em casa. Internando quatro participantes espaciais
terrenos entre eles, contrataram também um grupo de
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seis indivíduos de segurança, com a cooperação de
Alberto e dos amigos empresários dentre outros, em
ronda externa ao imóvel durante vinte e quatro horas
ininterruptas, perfazendo o grupo três turnos. Sentiamse com este procedimento mais seguros.
Era sexta-feira. Já anoitecia, quando o ex-senador
Valdevino apresentou-se ao distrito de inteligência
policial, solicitando uma audiência com o prisioneiro
alienígena para um novo interrogatório.
Quando da discussão policial e descoberta a
identidade de Sud, o ex-senador exigiu sigilo aos
policiais presentes, alegando tratar-se de assunto
governamental altamente confidencial e que a seguir,
deveria ir pessoalmente ao alto comando militar na
capital federal com um minucioso relatório por ele
redigido.
Os policiais, temerosos, procederam conforme a
ordem dada, ficando Sud incógnito e isolado no
interior daquele distrito policial. Poucos minutos mais
e o ex-senador, acompanhado de um carcereiro
responsável por diversas celas, inclusive a de Sud,
adentraram ao recinto do prisioneiro. Este permanecia
silente, sentado em pequeno beliche imundo
envolvido por profunda penumbra, naquela cela
escura e úmida.
Ao acomodar-se em pequeno banco de madeira,
Valdevino mirou impassivo a imagem do alienígena e,
acendendo seu costumeiro charuto solicitou
rigidamente ao carcereiro:
– Abra a clarabóia do teto. Sinto calor e mal posso
enxergar o prisioneiro!
Este, prontamente obedeceu à ordem, vez que
aquela era aberta por sistema manual mecânico
externo à cela. A seguir foi dispensado pelo exsenador.
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Mais à vontade e mirando sisudamente o prisioneiro,
cientificou-o:
– Tenho todo o tempo do mundo para ouvi-lo. Sei
que você não é a mesma pessoa que esteve nestas
últimas décadas no grande acampamento, mas
pertence à mesma raça. Vamos! Você pode
comunicar-se comigo, sei disso! Confesse de uma vez
os planos de invasão a Terra. Terei o prazer dentro de
poucos dias em levá-lo encarcerado pessoalmente,
até a capital federal. Lá eles determinarão seu
destino. Sabe? Não quero estar na sua pele! Melhor
confessar logo, minha paciência tem limites!
Entretanto o prisioneiro, olhos mergulhados no solo,
não se manifestava perante as ameaças de
Valdevino. E o ancião, impaciente, provocava batidas
com a bengala na cadeira, como que tentando
intimidar sua vitima.
– Então? – insistia nas ameaças – decidiu-se pela
confissão ou terei que usar de violência?
Sud mantinha-se impassível.
Súbito, encostou a ponta da bengala sob o queixo
do mentor e, abruptamente, suspendeu a face do
mesmo bradando furiosamente:
– Confesse alienígena!!
O mentor mirou-o serenamente e telepatizou:
– Vós, políticos empossados pela vontade do povo,
em boa maioria, não hesitais na promoção do orgulho
e nas falcatruas indecentes conspurcando o erário
público abastecido pelo suor do próprio povo que vos
elegeu esquecendo que, quando efetivais ações
desonestas, vantajosas aos vossos anseios igoisticos,
não estais apenas prejudicando um eleitor, mas uma
coletividade que deseja tão somente ser atendida em
suas mais simples reivindicações, qual sejam a
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educação, saúde e a segurança como alguns
exemplos.
Fulminante golpe foi desferido com a bengala
atingindo-lhe em cheio a face esquerda, donde
instantaneamente brotou longa e grossa artéria,
mancha vivamente esverdeada. Sud poderia revidar
brutalmente se quisesse contra o agressor, porém,
esta não era sua natureza e permaneceu impassível.
Valdevino irado berrou para o carcereiro que
provavelmente atendia outras celas e a seguir,
raivosamente, sentenciou-o:
– Considere este ato um simples ―afago‖, frente ao
que você sofrerá doravante!
À chegada do carcereiro levantou-se e saiu
resmungando pelo corredor do presídio.
Anoitecia. Sud permanecia passivo, sereno, sentado
no pequeno beliche. De relance mirou o teto e, em
seu rosto dorido, disfarçado sorriso modificou-lhe o
semblante. Levantou-se, aproximou-se da grade, não
auscultando os movimentos usuais do carcereiro.
Provavelmente devia ter ido à cozinha, para o encargo
da preparação das marmitas e a distribuição aos
prisioneiros.
Embora
não
se
alimentasse
adequadamente, pois que não ingeria substancias
sólidas, mas apenas absorvia a água que o serviam
em pequena caneca de cerâmica, percebeu que
aquele demoraria o suficiente para agilizar um plano
de fuga. O velho senador apesar de lembrar que o
prisioneiro era um alienígena telepatizador, esqueceuse de um fato que presenciara durante a entrevista
mantida no grande acampamento: volição!
Embora enfraquecido, Sud empenhou suas últimas
energias na libertação. Lentamente volitou até a
clarabóia aberta e, com dificuldade consegui transpôla, escapando do presídio onde fora encarcerado.
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Insistiu pouco mais na volição até alcançar distancia
suficiente para descer e caminhar soturnamente pelas
vielas desconhecidas. Localizou uma pequena
travessa sem saída, tendo ao fundo inúmeras caixas e
pacotes de lixo espalhados pelo chão. Acumulou
algum desses objetos e escondeu-se entre eles
momentaneamente até adquirir força para continuar a
jornada. Não sabia ao certo onde se situava; teria que
volitar a altura suficiente para poder localizar-se na
cidade. Ponderou que não seria prudente retornar ao
lar. Não estaria seguro e colocaria ainda a vida dos
demais amigos em risco. Concluiu também, que os
seus agressores provavelmente saberiam onde ele
residia, posto que havia sido seqüestrado nas
proximidades do lar. Teria que procurar um local onde
não o encontrassem e, quando a salvo, comunicaria
aos amigos o perigo evidente.
Dez minutos após concluir sua estratégia mental
reuniu as forças e volitou alto. Visualizou que o local
mais próximo era justamente a residência de Frias.
Reconhecera os arrabaldes, pois estivera poucas
vezes em seu lar no atendimento médico ao amigo.
Animado, continuou o trajeto aéreo. Vez ou outra
descia procurando um local oculto para esconder-se
por alguns momentos e recompor as energias.
Decorrida a dificultosa empreitada desceu no quintal
de Frias. Bateu à porta da cozinha. Márcio um dos
filhos de Frias que no momento assistia a TV ouviu
fracos ruídos e alertou rapidamente os familiares que
discretamente verificaram pela pequena janela da
cozinha o que se sucedia. Frias, atento, deparou de
cócoras na relva um indivíduo esquálido e vergastado,
com
as
vestes
sujas
e
em
frangalhos.
Cuidadosamente abriu a porta e aproximando-se um
pouco, exclamou exaltado:
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– É Sud! Venham buscá-lo depressa!
Imediatamente trouxeram-no para um aposento,
deitaram-no na cama, e procederam às necessárias
providencias de auxilio.
Sud, mirando Frias, telepatizou:
– Avisai os amigos... correm perigo! É preciso que
saiam do lar... escondam-se!
Frias, imediatamente dirigiu-se à sala e telefonou.
Gonzales atendeu e este comunicou:
– Meu camarada! Sud escapou e está aqui em casa.
Não faça perguntas! Suma com os cronianos o mais
depressa possível. Melhor! Ligue para Alberto pegar a
perua com alguns pacotes e traga-os para cá com
urgência. Tenho um plano!
E desligou o aparelho. A seguir rumou para o
aposento ao encontro de Sud. Iraciara havia
preparado uma viscosa vitamina de frutas, a qual o
mentor, sôfrego, absorvia o conteúdo com avidez.
Estava faminto!
Refeito, este telepatizou o incidente sofrido na
integra, confessando que sua identidade havia sido
revelada por um velho político sisudo e impiedoso.
Os amigos, sensibilizados, mostraram semblantes
preocupados ante a recente confissão. A partir de
então concluíram que seriam perseguidos e, portanto,
a missão aproximava-se do desfecho final!
Decorridos cinqüenta minutos, estacionava um
veiculo à porta da casa de Frias. Eram Gonzales,
Alberto e Mauricy. Com eles Oner, Oxe e Ret. Todos
adentraram a casa ansiosos, contemplando Sud, que
já apresentava alguma melhora. Acomodaram-se no
entorno da cama e discutiram o plano de Frias.
Seu filho Márcio, residia em localidade afastada do
centro da capital e próxima a Icoaraci. Atuava como
representante comercial no artesanato marajoara,
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comum naquela região e, traçara meios para uma
fuga emergencial. Primeiramente, fazendo uso dos
pacotes trazidos no veículo, camuflariam os
cronianos, Gonzales e Mauricy no bagageiro como
simples envoltórios de mercadorias e, Alberto,
dirigindo na companhia de Márcio, demandariam
naquela noite para Icoaraci. Lá, esconder-se-iam o
tempo suficiente para a execução de novo e definitivo
plano. Este estava em principio traçado, mas
incompleto ainda; após aviso por um integrante à
estação espacial com data e hora marcadas, os
cronianos, Gonzales e Mauricy, aguardariam novas
instruções para fuga. Na seqüência rumaram céleres
para o lar de Márcio, que distava uns trinta
quilômetros da casa do pai.
Eram 23h30min quando estacionaram na garagem.
Silenciosamente adentraram ao recinto, e Alberto
retornou para o lar mais tranqüilo.
Ao chegar ao destino telefonou para a comitiva
remanescente no lar, relatando que tudo ocorrera em
perfeita ordem solicitando-lhes que permanecessem
serenos,
caso
fossem
importunados
pelas
autoridades. Combinou com eles, inclusive, se
ocorresse busca policial, declarassem que os três
cronianos haviam seguido temerosos para a Índia
após o sumiço do companheiro. Quanto aos demais
integrantes ausentes, se questionados quanto aos
mesmos, negariam a moradia no local desconhecendo
seu paradeiro atual.
Quando Valdevino inteirou-se do incidente ocorrido
no presídio mostrou-se possuído de terrível furor e,
rapidamente, efetuou algumas ligações por telefone,
inclusive, a um amigo juiz da comarca solicitando-lhe
um mandado de busca e apreensão coletiva dos
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irmãos hindus onde quer que eles se encontrassem.
Não sabia exatamente onde residiam e, portanto, a
melhor opção seria procurar a emissora e obter o
endereço. Isto só poderia ser levado avante após as
oito horas da manhã do dia imediato.
O velho político, naquela madrugada, pouco havia
dormido. Estava demasiadamente enfurecido para
retornar à cama. Este indivíduo, perspicaz em
expedientes nada recomendáveis à boa ética em toda
a sua carreira política, numa de suas legislaturas
turbulentas foi acusado por crimes de corrupção com
empresários madeireiros e grilagem de terras por
alguns companheiros da oposição que, após
evidenciarem provas concretas contra ele imputadas
através de uma comissão parlamentar de inquérito,
reuniu-se a pedido da própria bancada, onde sem
saída para a cassação, aceitou a contra gosto sua
renuncia, em atendimento ao conselho dos
componentes partidários. Desde então não se
conformava com a oposição e, aguardava a
oportunidade de um novo mandato político,
preferencialmente na presidência da bancada, e
vingar-se
―condignamente‖
dos
comparsas
oposicionistas. Era por isto que ambicionava descobrir
a trama alienígena. Com eles em suas mãos,
obviamente, auguraria novo prestígio e estima nos
meios políticos pelo feito ―patriótico‖ que prestara à
nação. Na manhã do dia imediato estacionava
defronte ao prédio dos integrantes dois veículos
oficiais: um automóvel e uma van. Deles desceram
Valdevino e cinco elementos fardados. Ato contínuo o
velho senador acionou a campainha sendo atendido
por Aline.
– Sim?
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– Sou o senador Valdevino e aqui estou com meus
companheiros policiais para prender quatro indivíduos
suspeitos à segurança do Estado. Aqui tenho em
mãos uma ordem de busca e apreensão!
– Mas –questionou Aline, tensa – a quem procuram?
– Deixe-nos entrar e mostrarei os suspeitos!
– Pois não. Entrem; fiquem à vontade e procurem...
A seguir, acorreram outros integrantes à sala,
solicitando pareceres quanto à imprevista busca.
Valdevino foi taxativo:
– Trata-se do grupo hindu que reside aqui. Tomei
informações na emissora e informaram-me ser este o
local. Onde eles estão?
Neste interregno, Fernando descontraidamente,
exclamou:
– Ah, sim! Você refere-se aos professores indianos
que aqui moraram. Eles partiram há algumas
semanas para Bombaim.
– Como? - Exclamou o ancião, irritado.
– O senhor não sabe? Um dos amigos dos
professores sumiu há mais de um mês e eles,
temerosos pelos rumores oriundos da participação
aos programas televisivos, encerraram a campanha
de estudos no pais e partiram para a Índia. E só o que
sabemos.
Valdevino, velha raposa ladina, não queria deixar se
convencer pelo ―sincero‖ depoimento de Fernando.
Ponderou alguns instantes e retornou ao diálogo:
– Está bem. Chame o senhor Gonzales.
– Ele encontra-se no sudeste na cidade do Rio de
Janeiro. Cremos que regressará somente no final da
próxima semana.
―Bolas! Será que não acerto uma? – resmungou
mentalmente – estarão dizendo a verdade?‖.
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Notando nada haver obtido de concreto,
contemporizou por segundos e mostrando ares de
concordância finalizou:
– Está bem. Voltarei em outra oportunidade.
Retirando um cartão do bolso do colete apresentouo a Fernando, acrescentando:
– Aqui está meu telefone. Quando o senhor
Gonzales regressar peça-lhe para entrar em contato
comigo.
– Com ―imenso‖ prazer – concluiu Fernando.
Ao saírem do prédio o ancião ordenou a
permanência de dois policiais acompanhantes ao
local, na vigia do imóvel, anotando quem adentrasse
ou saísse do mesmo. Em seguida os veículos
seguiram rumo ignorado.
Decorrida a inesperada visita Fabrício contatou
Gonzales, comentando a ocorrência recém efetivada.
Entretanto este percebia que ali estariam seguros por
enquanto, pois dificilmente seriam localizados, o que
conseqüentemente ocorreria se ficassem sob a
guarda de um integrante atuante, como a residência
de Alberto, Júlio ou Frias por certo, também suspeitos.
Aguardariam, portanto, oportunidade para concluir o
plano já convencionado.
Todavia, Valdevino não acreditou na partida do
grupo hindu. Naquela mesma manhã, dispensou a
companhia policial que o acompanhava e
encaminhou-se para o aeroporto de Belém. Ao chegar
demandou para o gabinete da policia federal e
solicitou a colaboração na pesquisa à listagem de
passageiros das últimas semanas de três estrangeiros
hindus que seguiram viagem para Bombaim, na Índia.
Após exaustiva procura não encontraram passageiros
com destino àquele pais. O velho político ficou
eufórico! Concluiu, assim, ser difícil a fuga por terra,
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posto que não falavam qualquer idioma e, se o
fizessem, seriam facilmente descobertos pelas
autoridades. Com certeza eles ainda permaneciam na
capital ou nas redondezas mas, onde? Necessitava
fazer uma investigação mais profunda. Regressou ao
lar e fez vários contatos com amigos de longa época,
solicitando apoio em busca dos suspeitos...
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EPILOGO
O resgate

Dias após o último contato travado do ex-senador
com os comparsas influentes, principalmente
estratégias na busca aos suspeitos e alastre de
notícias pelos meios disponíveis na mídia local, de
que a cidade estava sendo invadida por alienígenas
hostis e, possivelmente, apoiados por pelo menos um
líder cidadão, referindo-se naturalmente a Gonzales,
estava instaurado um ato de perseguição. Fotos foram
exibidas nos vídeos, confirmando os telespectadores
de suas suspeitas sobre o grupo que coordenava os
programas ―Terceiro milênio em foco‖ e o noticioso
matutino ―Bom dia Belém‖. Este ato assomou uma
comoção entre os habitantes belenenses!
Debalde às buscas demandadas pelas autoridades
ou a menção de algum popular indicar indicio na
localização dos suspeitos, os dias sucediam-se sem
qualquer fato novo.
Valdevino não se conformava com isso e retornou à
residência dos integrantes. Inteirou-se novamente do
que já sabia, porém, astuto, cientificou-os de que
mentiam. Emmanuel, que naquela oportunidade o
atendia e ciente dos fatos anteriores interpelou-o:
– Com que direito o senhor nos agride desta forma?
– Simplesmente porque sei que eles não partiram
do aeroporto local e dificilmente poderiam escapar por
terra.
– Como tem tanta certeza nestas afirmações?continuou.
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– Porque repito: vocês mentem! – reafirmou o expolítico.
– E se provarmos o contrário, deixar-nos-á em paz?
– Como? – retrucou o ancião.
Emmanuel procurou papel e caneta e redigiu breve
anotação. Dando-a ao ancião, respondeu:
– Procure o senhor Dilon, o aviador. Ele lhe dará as
informações que procura. Passe bem!
Valdevino com o papel em mãos observou o
endereço e, virando as costas para Emmanuel
despediu-se rudemente.
Uma hora depois, acionava a campainha do hall da
residência informada. Poucos instantes mais e um
homem atendeu-o:
– Em que posso ser-lhe útil?
Valdevino identificando-se, foi a seguir convidado a
entrar no recinto e, após acomodar-se perguntou:
– Perdoe a intromissão em seus afazeres. Minha
presença é motivada aos interesses de segurança do
Estado e gostaria de fazer-lhe algumas perguntas;
permite?
– Perfeitamente, estou à disposição.
– Ótimo. – prosseguiu Valdevino – Busquei
informações na antiga moradia dos professores
indianos e seus amigos informaram-me para que o
procurasse. Sabe algo a este respeito?
Dilon anteriormente havia recebido de seu primo
Frias instruções que deveria seguir, caso fosse
procurado por um velho político ou, até mesmo a
policia, e estava apto a proceder conforme o
combinado. Em seguida comentou:
– Realmente, naquela oportunidade, fui procurado
pelo senhor Gonzales solicitando-me prestar um frete
a três amigos professores que retornaram à Índia; e
dai?
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– Absolutamente, nada contra - assentiu o ancião,
sorrateiro, continuando o interrogatório - mas, onde os
levou?
– Ao aeroporto de Manaus.
O ancião mordeu levemente os lábios e insistiu:
– O senhor verificou seus passaportes?
– E por que deveria fazê-lo? Não os levei à Índia e
sim a Manaus, amigo! Fui regiamente pago; isto é o
suficiente!
O velho político decepcionado contemporizou:
– Por favor, não se exalte. Estou apenas exercendo
um trabalho em nome de nosso Estado...
– Deseja saber algo mais?
– Não por enquanto; obrigado!
Despediram-se.
O mentor PP não mantinha qualquer ilusão
fantasiosa sobre a Terra, quanto às catástrofes que
se aproximavam no decorrer do terceiro milênio,
caso os terrícolas não cuidassem do planeta e não
pensassem e agissem de modo lógico e fraternal
perante seus semelhantes.
Preconizou quando no globo, seculares tendências
humanas enraizadas em comportamentos viciados,
quando
não
animalizados,
retardando
procedimentos construtivos que pudessem levá-los,
mesmo que lentamente, à evolução planetária. Mas
teriam ainda algum tempo para isso! Concluiu,
inclusive, o apego material desses habitantes aos
bens efêmeros negligenciando, portanto, os reais
valores aos quais deveriam empenhar-se no
desenvolvimento salutar solidário entre suas pátrias.
Enfim, o ―sistema‖ global permanecia equivocado!
Na verdade percebia que as minorias privilegiadas
concentravam poder político e econômico, e que
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estas, não estavam dispostas a abrir mão de tão
saborosa manipulação do poder que, diga-se de
passagem, sempre se mostrou efêmero! Era um
vício que urgia espairecer com o amor da razão
cultivada.
Na esfera terrestre, o orgulho e a cobiça
principalmente, impediam qualquer mudança
contrária
aos
maus
propósitos,
talvez,
inconscientemente imantizados.
Assim foi que após regressar ao planeta Chrom,
sua primeira providência baseou-se em prestar
assistência à jovem comitiva recém-chegada,
conforme o apoio prometido e, posteriormente,
convocar os mentores líderes no propósito de
encontrar uma solução cabível para resgatar, pelo
menos, indivíduos de boa índole moral merecedores
de um mundo melhor, acolhedor e condigno.
Assim decidido, organizou uma expedição para
explorar em alguns sistemas planetários um possível
orbe que oferecesse condições favoráveis à
implantação de uma nova redenção propícia aos
terráqueos contemplados.
Nessa expedição preparada para ser realizada
depois de decorridos dez anos no cumprimento da
comitiva terrena em estudos e pesquisas avançadas
nas mais diversas matérias, dividiu-a em dois
estágios distintos sendo o primeiro, o retorno à Terra
de alguns dos integrantes viajores com o apoio dos
quatro mentores cronianos participantes e o outro,
na continuidade da expedição em busca do planeta
ambicionado.
A fase exploratória consistiria no grupo
remanescente terreno com a participação dos
professores Célio e Eliana. Com eles um grupo de
cento e sessenta cronianos liderados por um mentor
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comportamental
auxiliaria-os
na
expedição
exercendo função de apoio operacional, dentre
outras, que obviamente os terrenos presentes
desconheciam. Portanto, quando do retorno de parte
dos integrantes a Terra, a nave-mãe, após deixar
uma estação espacial em órbita marciana como
apoio futuro, seguiria um trajeto estelar mais ou
menos circunscrito à distância de 1,9 anos-luz das
imediações do sistema solar, perseguindo o
programa estabelecido pelo mentor PP. Este evento
já se estendia por aproximadamente 1,6 anos
ininterruptos.
O grupo croniano, Mauricy e Gonzales mantinhamse a salvo na casa de Márcio. Ocasionalmente
Rolando e Virgínia mais recentes ao meio como
adeptos e, portanto, não suspeitos pelas
autoridades, lá compareciam oferecendo-lhes seus
préstimos.
Em um desses dias Oner solicitou a Gonzales que
preparasse um encontro noturno com a presença de
Frias, Júlio, Alberto e Rolando para pactuarem uma
decisão final a ser empreendida posteriormente.
Este encontro prendia-se ao fato de recente
mensagem recebida do mentor PP, quando ainda do
desaparecimento
de
Sud,
solicitando
o
encerramento da missão terrena e iniciarem
preparativos para o resgate dos integrantes
selecionados provisoriamente na estação espacial.
No dia combinado, como os demais integrantes
ainda não eram subjetivamente citados como
suspeitos no ―caso alienígena‖ pelas autoridades,
facilmente compareceram ao encontro solicitado.
Oner ladeado pelos irmãos cronianos, principiou:
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– Nossa missão entre vós está findando. Nesta
oportunidade solicito que decidais quem nos deseja
seguir. Aguardaremos um pronunciamento dentro de
duas horas.
Após a discussão entre os amigos Gonzales
ponderou e respondeu:
– Mentor. Decidimos que eu e Mauricy partamos
com
vocês
como
primeiro
grupo,
após
convencionarmos um local de aguardo para a
aterrissagem da nave, que presumimos seja em
Soure na ilha do Marajó. Posteriormente,
demandarão para o mesmo local os integrantes
viajores Júlio e família, Rolando e sua esposa
Virgínia. Além destes Quitéria, amiga de Mauricy
também pronunciou-se disposta em acompanharnos, já que vive só.
Alberto interrompeu-os com ar um tanto
preocupado:
– Não poderei ir com vocês, porém, meu filho
Júnior, presentemente com onze anos, implorou-me
para que o deixasse partir com o ―tio‖ Gonzales...
Mauricy percebendo a angustia do pai consolou-o
exclamando:
– Ora, Alberto. Não se aflija tanto. O jovem ficará
sob a minha guarda e de Quitéria. Um dia poderá
retornar e ficará orgulhoso de seu filho. Confie em
nós meu amigo.
Todos concordaram com a opinião de Mauricy.
A seguir Frias expôs sorridente:
– Meus camaradas. Estou muito velho para
empreender esta jornada com minha mulher.
Portanto preferimos ficar aqui, em nosso velho e
conturbado mundo, na companhia dos filhos e
netos...
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Todos riram pelo modo espontâneo e sincero com
que o velho amigo expôs sua decisão.
A seguir, traçaram os planos para a locomoção do
pessoal selecionado à ilha. Contava-se nesse
pequeno resgate terreno vinte criaturas, excluindo-se
os cronianos.
Enternecidos,
os
amigos
abraçaram-se,
augurando boa ventura no páramo cósmico ao qual
se aventuravam.
Decorridos dois dias da decisão da partida,
empenharam-se na ação de locomoção para a ilha.
Como parte integrante do plano, Alberto havia
contratado um velho pescador, que no passado
prestara-lhe fretes marítimos no transporte de
sacarias de coco ralado da ilha para a capital em
pequeno barco à vela. Este frete consistia no
transporte de Belém a Soure de seis grandes vasos
de cerâmica marajoara que adquirira por intermédio
de Márcio em Icoaraci, para ornamentar a fachada
de sua nova vivenda localizada em Salva-Terra,
próxima aquele lugarejo.
Evidentemente, para não levantar suspeitas com
estranhos, inclusive o pescador, Alberto teve que
proceder mentindo, vez que não possuía imóvel
naquela localidade. Na verdade os quatro cronianos,
Gonzales e Mauricy seriam transportados dentro
daqueles vasos, com espaço para a acomodação de
cada um e, ao fundo dos recipientes pequenos
orifícios permitiam a ventilação de ar. Como disfarce,
falsas tampas de papelão amarradas na cobertura
cobriam os vasos.
Assim, numa tarde de rotina quotidiana, uma
camioneta transitava despercebidamente de Icoaraci
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para o porto dos pescadores, próximo à feira de vero-peso em Belém.
A curta viagem, com a presença de Márcio decorria
tranqüila e a seguir, transbordada para o pequeno
barco que velejou em águas tranqüilas até o vilarejo
de Soure. Aportando, um novo transbordo dos vasos
foi efetivado pelo pescador e Márcio, em espaçosa
carroça atrelada a um par de búfalos, que seguiu até
a casa de Frias em localização felizmente isolada do
centro do vilarejo.
No dia imediato, a segunda parte mais difícil do
plano deveria ser executada. Evidentemente os
integrantes viajores ficaram a par da partida e
conseqüentemente, comunicaram-se com a estação
espacial citando a estratégia de resgate não mais no
igarapé do grande acampamento, mas sim em
localidade da ilha do Marajó, passando-lhes as
coordenadas da latitude local. Entretanto devido a
presença contínua dos dois policiais que vigiavam o
prédio a pedido de Valdevino, algo deveria ser
executado para despistá-los. Os integrantes sabiam
há dias, estarem sendo vigiados por aqueles
elementos.
Paralelamente a estes fatos, Frias solicitou ao
primo Dilon dispor de dois de seus aviões para um
vôo partindo do pequeno aeroporto situado na
periferia de Belém, no transporte da comitiva dos
catorze componentes remanescentes até a praia de
Araruna, próxima à casa do primo em Soure.
Às 11h da manhã conforme o plano, Frias e
Iraciara haviam chegado e aguardado recepção à
porta do prédio dos integrantes. Instantes depois
eram atendidos; entraram.
Os vigias notando dois estranhos no interior da
casa ficaram atentos aos acontecimentos.
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Passados vinte minutos observaram o casal saindo
e a seguir locomoverem-se em direção a um ponto
de táxi. Os vigilantes observando-os decidiram
agir. Combinaram que um seguiria o casal, talvez
portador de mensagem aos fugitivos perseguindoos em outro táxi, mas, ficando um deles de atalaia
em seu veiculo estacionado. O velho casal no táxi
despistou-o seguindo para Icoaraci...
Às 11h35min estacionava um automóvel defronte
ao prédio dirigido por um dos amigos de Alberto:
Angelino. Este após acionar a campainha adentrou
o edifício. O vigia estava atento. Há dias não
assistia a qualquer agitação local. Desconfiava que
algo estava prestes a ocorrer. Aguardou no veículo
as novas ocorrências. Passado quinze minutos
observou
Angelino
saindo
apressado,
evidenciando
movimentos
de
agitação
e
gesticulando a um dos integrantes que o
acompanhara à porta, ouvindo esta declaração: ―...
está bem, vou avisá-los agora!‖ Avisar a quem? ciciou consigo mesmo.
Angelino, célere, acionou a ignição do veículo e
partiu. O vigia, confuso com o inesperado fato
partiu ao seu encalço também.
Cinco minutos mais e estacionou uma espaçosa
van que imediatamente recepcionou dezessete
pessoas ao seu interior. Eram Alberto e Carla sua
esposa, e o filho Júnior que os buscavam para
seguirem ao aeroporto ao encontro de Dilon e seu
auxiliar aviador.
Felizmente, aquele aeroporto de pequeno porte
não era assiduamente visado pelas autoridades,
vez que ali acorriam alguns grupos turísticos em
excursões às praias belenenses, ou aos
estudantes aviadores que alugavam pequenos
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aviões como parte da prática do curso. Além disso,
Dilon tinha transito livre no mesmo, motivado aos
longos anos em que mantinha convênio no
pequeno hangar onde hospedava sua frota.
Decorridos quinze minutos sem qualquer
interrupção no trecho percorrido, adentraram o
aeroporto. Descendo da van dividiram-se em dois
grupos, seguindo cada qual para um avião.
Alberto e Carla despediram-se comovidos do
grupo amigo e abraçaram o filho ternamente.
Brincando sorridentes diziam-lhe para ter juízo,
senão pediriam ao ―tio‖ para trazê-lo novamente
para
casa.
Beijaram-no
e
retiraram-se
entristecidos. Os aparelhos monomotores alçaram
ao espaço rapidamente.
Trinta minutos após a decolagem, os pequenos
aviões aterrissaram suavemente nas firmes areias
da praia de Araruna distante dois quilômetros da
residência de Frias. Desembarcando, o grupo
alegre, caminhava calmamente pela orla praiana
em um belo entardecer morno, sentindo a brisa
suave dó mar calmo envolvê-los como se
despedindo na derradeira partida ao cosmo que
breve empreenderiam...
Retomando
os
atuais
acontecimentos
permaneceriam na Terra Frias, Alberto, Jonas e
familiares respectivamente na capital, e aquele
último no grande acampamento juntamente com
Pedro, o negro. Os demais integrantes novatos
pertencentes à ―ordem‖ dispersariam-se ignorando
o destino dos participantes fundadores. Iniciavamse agora os preparativos para o resgate em Soure,
na ilha do Marajó.
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Quando Valdevino informara-se do inusitado
movimento no prédio vigiado por seus dois
informantes, algo lhe dizia inconscientemente, que
uma tentativa de fuga estava evidente, reforçada
pelo desvio dos vigias que seguiram rumos
distintos em busca de constatações, percebendo
este que fora ludibriado. Porém, teimoso,
confirmaria isto pessoalmente. Assim foi que
demandou célere para o prédio dos integrantes
certificando-se de suas suspeitas. O mesmo
estava vazio com o mobiliário e alguns pertences
íntegros! Uma sensação de mórbida ironia
trespassou-lhe a mente! Sua melhor oportunidade
em retornar à ardente carreira política parecia
esvanecer-se... ‖como localizá-los?‖ – tentava
raciocinar avidamente.
De relance, brilhante dedução aflorou-lhe a mente
que poderia conduzi-lo ao destino pretendido.
Sabia que, se aguardavam outro possível resgate
extraterreno, este deveria ser efetivado em local
remoto aos grandes centros populacionais e,
possivelmente deserto. Poderia ser o grande
acampamento, mas... era evidente demais e
longínquo, para que um grupo de pessoas não
fosse descoberto facilmente. Ponderou assim
outros locais prováveis e próximos de Belém... as
praias, claro! Mosqueiro e Salinas impossível, pois
eram predominantemente turísticas e densamente
povoadas... Restavam, portanto, as grandes dunas
de areia do Marajó. É isso! Soure... a mais
próxima! Otimista decidiu tomar providencias
imediatas mesmo que incertas e arriscadas,
rumando em seguida para o presídio do distrito de
inteligência policial. Lá articularia um plano
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decisivo para desmascarar e aprisionar os
fugitivos. Organizaria um grupo de policiais e
demandariam para Soure em duas viaturas. Era
sua última cartada e nada tinha a perder!
Sexta-feira, 17h. O grupo permanecia unido
traçando os últimos detalhes para o aguardado
resgate, que deveria acorrer dentro de algumas
horas no espaçoso quintal aberto da casa térrea
onde permaneciam precisamente às 21h.
Durante este interregno de espera, os
integrantes decidiam procedimentos futuros a
serem mantidos, encarregando-os a Dilon e Márcio
serem os portadores a Frias e Alberto de tais
resoluções. Pactuaram que a missão deveria
prosseguir, porém, anonimamente. Dentro de
aproximadamente um decênio, segundo os
mentores cronianos presentes, a nave-mãe
navegaria o sistema solar na continuidade de
pesquisas programadas e, caso houvesse
participantes
para
transporte
interestelar,
retornariam para o resgate a ser efetivado no
igarapé do Paissandu, no grande acampamento do
complexo industrial amazônico.
Quanto aos instrumentos de comunicação da
Terra com a nave-mãe, estes somente poderiam
ser manipulados por um integrante capaz, com
ciência anterior no manuseio. Esse elemento
ficaria incógnito, inclusive dos novos adeptos que
futuramente
abraçassem
a
―ordem‖.
Era
imperativo, se desejassem manter a missão.
Como líderes responsáveis, permaneceriam Frias
e Alberto na capital, e Jonas no grande
acampamento.
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Na oportunidade, os mentores cronianos
informaram ao grupo que receberiam no ato do
resgate aguardado, uma gravação audiovisual
legendada enviada pelo mentor PP, que seria
entregue por intermédio de Alberto ao político
amigo e participante Antenor e apresentá-la às
autoridades belenenses posteriormente. Alberto
deveria rescindir também o contrato de locação do
imóvel ocupado e dos programas de mídia com as
emissoras.
Enquanto
isto,
dois
veículos
cruzavam
velozmente a curta rodovia que ligava Vigia ao
cabo marítimo de Salva-Terra, que por sua vez
separava-se de Soure por estreito canal fluvial da
baia de Marajó. Em Salva-Terra, os veículos
atravessariam o canal em uma balsa motorizada.
Este trajeto contemplaria presumíveis três horas,
caso não decorresse atraso da citada embarcação.
Eram 20h45min e os integrantes já aguardavam
algum sinal da nave esperada, embora o céu
naquela noite expusesse espessas nuvens.
O silêncio local prenunciava ansiedade ao grupo,
mas aguardavam otimistas o evento aprazado.
Mais alguns minutos e finalmente a nave pousava
lentamente
no
quintal
convencionado.
Rapidamente, os integrantes com suas poucas
bagagens a tiracolo foram embarcando um a um,
com a orientação de um croniano pertencente à
nave recém estacionada, que oportunamente
entregou a Márcio a gravação já citada.
Quando metade dos integrantes estava para
finalizar o resgate, ouviram nos arrabaldes sirenes
policiais que se aproximavam velozmente para o
local.
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Os integrantes retardatários percebendo o perigo
que os ameaçava, apressaram o embarque. Mas
os elementos dos veículos notando o flagrante ali
exposto, rapidamente abandonaram os carros e
correram na direção do quintal, na tentativa de
abortarem a operação.
Entretanto, ao aproximarem-se, estacaram por
momentos empunhando seus revolveres, receosos
em enfrentar algo que desconheciam, ao
visualizarem
estranha
nave
luminosa
ali
estacionada no ar!
Mas Valdevino não se intimidou! Berrava para os
auxiliares gesticulando a bengala no ar, exigindo
que estes impedissem a decolagem do estranho
aparelho. Notando que os policiais permaneciam
passivos, caminhou apressadamente ao encontro
da nave, disparando sua arma freneticamente,
cujas balas ricocheteavam no estranho metal
cinzento sem qualquer dano visível à nave.
Contudo, quando o último integrante retardatário
Júlio, preparava-se para transpor a rampa e
alcançar o pórtico de entrada, um projétil acertou
em cheio sua perna esquerda e quase tombou
para o solo, caso Rolando não lhe estendesse o
braço, puxando-o para dentro.
Ato contínuo a nave recolheu rapidamente a
rampa e cerrou o pórtico, iniciando a ignição das
turbinas.
Valdevino, possesso, continuava disparando
encostado à nave, e batendo próximo ao pórtico
com a bengala aos berros.
Nisto, perante os olhos estupefatos dos policiais,
Márcio e Dilon, a nave principiou provocando uma
ventania apavorante e a seguir um zumbido
pungente agoniava os tímpanos.
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Nestes comenos, junto à nave, um grito
estarrecedor era audível seguido pela queda de
Valdevino ao solo, devido à propulsão dos gases
em alta temperatura serem expelidos pela turbina
etereomagnética.
O aparelho decolou rapidamente desaparecendo
em poucos segundos em meio às densas nuvens
noturnas.
O velho político jazia inerte no solo em
semblante de pungente dor, com a exposição de
visíveis queimaduras na face e perdendo os
poucos cabelos que ainda lhe restavam.
Presumiram, inclusive, estar irremediavelmente
cego!
No interior da nave os amigos acorreram em
socorro a Júlio, que gemia ante o ferimento
provocado pelo político. Sud e Juliana, tentando
evitar
possível
hemorragia,
atenderam-no
provisoriamente, para tratamento eficaz logo que
alcançassem a estação espacial.
Vinte e seis minutos depois aterrissavam na
estação
espacial.
As
crianças
que
os
acompanhavam encantaram-se com o panorama
espacial visualizando a Lua em seu esplendor
afastar-se, e a aproximação posterior de Marte e
seus exuberantes satélites.
Enquanto as crianças divertiam-se percorrendo
os corredores com outros amiguinhos cronianos,
os casais Gonzales e Mauricy, Rolando e Virgínia,
eternos enamorados, rejubilavam-se frente à
formidável epopéia que se deslumbrava ante seus
olhos.
Decorridos dois dias de permanência, o grupo
manteve contato com os habitantes da estação e
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conheceu
as
instalações,
bem
como
características outras às quais todos estavam
envolvidos.
No inicio do terceiro dia, foram convidados por
Oxe a tomarem assento no salão expositor onde
seriam apresentados à ―nova vivenda planetária‖ à
qual foram contemplados essencialmente com o
parecer do mentor PP, que coordenou diretamente
do planeta Chrom, o globo ideal para os diletos
amigos terrenos, graças ao conhecimento e
experiência adquiridos quando de sua estada entre
eles.
Apresentaria a filmagem um croniano que estivera
naquele novo globo recentemente.
Em seguida a tela panorâmica exibia a película,
enquanto o mentor telepatizava detalhes de
interesse do grupo.
Formosa e irradiante estrela Mira, alfa de terceira
grandeza aproximava-se rapidamente na tela,
evidenciando dezessete planetas e planetoides de
cores e matizes variados rodopiando livres e
lentamente em torno da órbita da majestosa alfa.
Mais alguns instantes e, após deixar para trás
inúmeros planetas, surge como do nada uma
pequena e graciosa esfera de coloração
fortemente esmeraldina e imensa mancha azul
clara, com pontos esparsos castanhos tendendo
para o ocre avermelhado. Súbito o filme é
interrompido!
À moda da terra todos em coro vaiaram o
operador
que
sorria
descontraidamente,
complementando:
– Por enquanto isto é tudo. Agora vou esclarecer
aspectos e características especiais, que entendo
seja de vosso interesse no futuro globo.
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Este que ainda não possui um nome situa-se a
4,8 anos-luz do Sol e faz parte do sistema
planetário Tau-Ceti, embora distante em 5,6 meses
- luz a oeste do centro da constelação a qual
pertence.
O globo apesar de relativamente novo presume-se
em 2,6 bilhões de anos, mas já estável e propício
para
habitação
superior.
Situa-se
aproximadamente a 1,8 bilhões de quilômetros do
astro-rei Mira que o imantiza, sendo este o planeta
mais próximo do mesmo. Não mantém satélites
naturais próprios.
Apesar de o volume ser equivalente à metade da
Terra, possui um imenso oceano que cobre em
extensão um terço de suas terras, com águas na
coloração fortemente esverdeada, lagos e rios
caudalosos, montanhas, vales e planícies extensas
em extravagantes matizes esverdeadas, frutos
exóticos, flores de fragrância embriagadora ao
olfato e vegetais um tanto distintos dos que
conheceis na Terra, mas de propriedades
vitaminicas únicas e sabores inigualáveis, segundo
opinião de vossos semelhantes que lá aguardam
há quase três anos.
Continuando, cito agora as características
atmosféricas e habitantes irracionais:
Ar: predominante em Oxigênio (60%) e Nitrogênio
(38%); Ozônio (1,9%) e o restante em gases
nobres e metano.
Temperatura ambiente: variável entre 18 e 27C e,
de 3 a 7C nos pólos. Umidade relativa média: 45%.
Animais irracionais: rasteiros de pequeno porte,
aquáticos e aves majestosas, todos inofensivos ao
meio ambiente.
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Solos: Semelhante aos terrenos com variedade
mineral apropriada ao beneficiamento.
Fenômenos
atmosféricos
e
ambientais:
Calculamos experimentalmente em relação ao
vosso globo, períodos de 25h07min motivados à
lenta rotação do planeta. A translação do novo
globo considerando que este viaje no espaço na
mesma velocidade da Terra por hipótese, ou seja,
cento e sete mil quilômetros horários, completará
ao redor de órbita suavemente elíptica com 25%
de afastamento em seu afélio, uma volta em 912,5
anos devido à imensa dimensão de sua alfa solar
de terceira grandeza que presumimos em 450
vezes maior em volume que o vosso sol. Portanto
para perfazer um período de 375 dias, isto é, um
ano local, percorrerá apenas um arco de 24min.
rad. relativo aquela órbita de translação. As
chuvas, torrenciais, mas facilmente absorvidas
pelo solo e a vegetação, estendem-se apenas uma
vez ao ano durante 36 dias ininterruptos em média.
Os ventos moderados, ás vezes com tempestades
de areia, ocorrem constantemente.
Os períodos diurno e noturno, comportam-se
normalmente como na Terra, porém, em
alterações descompassadas relativas às que
estais acostumados.
Dentre outros globos habitados no sistema
planetário de Tau-Ceti, o mais próximo encontra-se
a 0,3 anos-luz deste, maior, mais rústico e
habitado por seres pré-racionais exterminadores e
de caráter físico bem distinto dos terráqueos e de
nós. Têm feições ainda animalizadas, crânios
avantajados e epiderme escamosa castanha e
habitam as árvores e solos; alguns ainda mantêm
o canibalismo.
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Habitantes naturais da nova esfera: também seres
involutivos pré-racionais, características aceitáveis
de convivência, baixa estatura e semelhança
comparadas aos vossos indivíduos. Alimentam-se
de peixes, raízes, frutos e vegetais variados,
compondo-se em diversas tribos localizadas no
centro e norte do planeta. Calculamos sua
população em torno de seiscentos mil indivíduos.
Amantes da natureza, politeístas, são mansos e
dóceis e encaram-nos como deuses espaciais
adorando-nos em seus rituais selvagens. Vivem ao
longo das planícies em tendas especificas e
variadas conforme seus costumes. Comportam-se
como incomparáveis amigos dos animais.
Enfim, as condições de sobrevivência e
progresso no mesmo mostram-se formidáveis.
Outras características obtereis quando nele
habitardes.
Com a exposição encerrada o croniano afastouse despedindo de todos.
Os integrantes vibraram com a beleza astral a
eles apresentada. Estavam pasmos!
Alegres, reuniram-se para ―batizar‖ um nome ao
novo orbe que os aguardava. Após inúmeras
sugestões escolheram a de Mauricy que os
agradou bastante: ―Nova Gaia‖. Sabiam que este
nome era também um sinônimo usado
freqüentemente pelos ambientalistas quando se
referiam a Terra.
Foram ainda informados que a estação espacial
aguardava a nave-mãe, e recolheria a instalação
onde habitavam provisoriamente e, a seguir,
prosseguir viagem de 1,6 anos-luz até Nova Gaia.
Contudo, a previsão da chegada desta, estava
estimada em cinqüenta e três dias.
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Após o período aguardado, finalmente a
gigantesca nave partira para Nova Gaia, levando
com a comitiva terrena, além de algumas famílias
da estação espacial, mais 132 outras famílias
cronianas oriundas de Chrom, para ajudá-los na
continuidade da colonização social que se iniciava
em Nova Gaia. Durante a viagem, Gonzales e os
amigos vibraram quando foram informados do
encontro que teriam com o mentor PP que,
saudoso, não pretendia perecer antes de rever
seus diletos amigos terrenos e os filhos, e que
também para Nova Gaia se dirigia trazendo
materiais para infra-estrutura, aparelhos e
tecnologia apropriada para um rápido progresso
no novo orbe. O encontro estava previsto para
dentro de sete anos aproximadamente.
Um mês após o resgate, o deputado Estadual
Antenor subiu à cátedra da câmara, solicitou
silêncio e iniciou um curioso dialogo entre os
amigos partidários:
– Prezado senhor Presidente. Senhores
deputados presentes. Inexplicavelmente encontrei
estranha gravação audiovisual em minha pasta
hoje de manhã, antes de vir para este recinto. Não
entendendo a ocorrência, curiosamente alojei-a
em meu vídeo e, intrigado e, por que não citar,
abismado, assisti a mesma, trazendo-a a esta
casa para conhecimento de Vossas Excelências
e, quem sabe, às autoridades locais e
internacionais, pela importância que ela traduz.
Seu
conteúdo
diria,
é
confidencial
e
demasiadamente importante para que viremos as
costas ao que será apresentado. Após a
transmissão, concluam Vossas Excelências as
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conseqüências que advirão no porvir, porque de
mim mesmo, desde já envidarei um fervoroso
entusiasmo aos conceitos baseados na ecologia
do planeta e na moral. Era o que tinha a
comentar. Obrigado.
As bancadas ansiosas, como todo bom político,
desejavam inteirar-se do que se tratava. O
suspense na casa era notório em todos os rostos.
A seguir solicitaram aos auxiliares providências
para instalar uma tela panorâmica e um vídeo.
Dez minutos depois estava tudo preparado para a
citada transmissão da película. O silêncio era
geral!
Subitamente, exibe a tela o cosmo indevassável,
salpicado de pontos esféricos belíssimos, como se
infinitos grãos de extravagantes matizes coloridas
em rubi, citrino, opala, topázio, lilás, verde-malva
etc., para trás ficassem na espécie de uma
viagem de nave ou de um túnel do tempo. Alguns
políticos baixavam a cabeça em suas poltronas
tendo a impressão de que seriam atingidos por
algum meteorito, tal era a fidedigna dinâmica e a
nitidez da exposição em 3D. Nesta seqüência eis
que ao longe vai tomando forma imenso planeta
de coloração dourada no pólo norte e rosada ao
sul, exibindo três satélites naturais mais ou menos
próximos
aquele
planeta.
A
teleobjetiva
gradativamente aproximava-se da sua superfície,
evidenciando lentamente enormes manchas em
sua crosta exibindo planícies rasteiras e diversos
rios que se entrecruzavam. Aproximando-se mais,
surge então esplendida cidade com vastos prédios
de estranha arquitetura e modelos únicos em meio
a aparatos que se moviam céleres no espaço e no
solo. Gradativamente, a teleobjetiva diminuía a
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velocidade projetora e, a seguir, em meio a
estranhos habitantes louros de semblantes
radiosos,
caminhar
garboso
e
delicado,
apresentando extravagantes vestuários de cores e
matizes berrantes, a teleobjetiva, como que em
continuidade à projeção momentaneamente
interrompida, adentra um edifício em arquitetura
cilíndrica, aspecto vítreo esverdeado, contendo
presumíveis nove andares.
Ato contínuo, abre-se deslumbrante auditório com
uma cátedra central ligeiramente elevada. Neste,
em sua periferia, algumas dezenas de indivíduos
de bela aparência e longas orelhas acomodavamse no recinto.
Ao centro do auditório sobre a cátedra,
posicionavam-se três elementos vestidos em
estilo assemelhado aos rajás indianos. Presumiase que o indivíduo central era uma espécie de rei
ou imperador, e imediatamente à direita e à
esquerda os demais. Ladeados aos mesmos
apresentavam-se diversos elementos e... estes
eram terráqueos!
Um murmúrio geral ecoou no saguão da câmara
dos deputados. Perguntavam-se: como? Que
significa tudo isto? Alguma brincadeira de mau
gosto?
A
projeção
prosseguia.
focalizando
proximamente os elementos terrenos onde se
situavam os professores Célio e Eliana, mais
maduros, porém saudáveis e sorridentes, com um
jovem pupilo sentado ao colo do pai e, ladeados
por estes os demais integrantes terráqueos
remanescentes, há praticamente vinte e cinco
anos no planeta Chrom.
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Ato contínuo, suave melodia ecoava sons
sensibilizantes,
originados
de
estranhos
instrumentos, espalhando-se pelo ambiente e
provocando um clima de paz.
Na seqüência, Célio se levanta e, acomodando
o filho na poltrona, apresentava-se para as
primeiras referencias. Apontou o mentor PP que
ladeava ao lado direito o Supremo Mentor
Comportamental do orbe e os demais e
identificou-se. A seguir iniciou o aguardado
discurso. Este foi redigido pelo mentor PP e após,
traduzido por Célio:
―Em um remoto período minha raça viajava pelo
jardim infinito da Via Láctea, contemplando
sistemas planetários e estudando esferas
habitáveis em pesquisas importantes ao nosso
meio.
Vários companheiros, líderes comportamentais,
eram deixados nesses orbes em missão
específica a ser cumprida por cada um.
A minha prendia-se a um pequeno globo que,
pelos laços milenares lá mantidos, mais uma vez,
impulsionou-me particularmente em seu auxílio: a
Terra!
Ai permaneci durante trinta e três meses.
Augurei a ventura de encontrar e viver com doze
criaturas, verdadeiros irmãos universais, que me
apoiaram nessa empreitada de paz e amor.
Durante meses tribulações se sucederam;
humilhações também, mas o objetivo foi atingido:
a missão! A corrigenda necessária e o
procedimento exigido para obterdes um pedaço
de majestoso jardim universal! Isto seria possível?
Só depende de vós. O recado foi dado bem o
sabeis...
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Mas, infelizmente, mais uma vez, não
compreendestes o sentido fraternal que vos
enviei; e retornei vitorioso à minha pátria estelar
ciente do dever bem cumprido.
Duas décadas após regressei ao vosso mundo
como prometido, não pessoalmente, mas em
nome de meus filhos que convosco habitou por
quase dois anos. Foram operosos trabalhadores
da causa justa, porém, não auspiciaram como eu,
o sucesso almejado!
Hoje, retornam a um novo mundo com os diletos
amigos, repleto de delicias ainda ignoradas entre
vós, que preparamos com amor para os irmãos
terrenos.
Trata-se de um pequeno e belo globo do
sistema planetário de Tau-Ceti, laureado por uma
estrela brilhante, alfa de terceira grandeza,
rodopiando em magnífica órbita, e carregando
consigo dezenas de planetas em cores de
ofuscante beleza.
Nova Gaia é um deles, que se evidencia no
espaço em formosa cor esmeraldina.
Será esse globo a mais recente redenção aos
escolhidos onde recomeçarão uma nova era com
o nosso apoio já iniciada há quase três anos.
Vossa Terra ai permanece impassível, dorida,
no aguardo de soluções salutares que, se não
implantadas com seriedade, corroborarão em
catástrofes já premonizadas em tempos primevos
e agora, no decorrer do primeiro século do
Terceiro Milênio de vossa era.
Conscientizai-vos disto e agi! O tempo urge e
não vemos outra saída provável! Amaremos-vos
sempre!”“.
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Os políticos sequer piscavam, tentando
compreender a veracidade de tudo aquilo que no
momento era inexplicável – salvo para Antenor –
ou, até uma pilhéria de algum maluco!
Bem; o fato era que o recado mais uma vez fora
dado. Acreditassem ou não, ali estava exposta a
grande verdade! Verdade essa que poderia até
resgatar o mundo!
Se iriam divulgar, descartar ou guardá-la a sete
chaves, pouco importava!
No grande acampamento do complexo industrial
amazônico um igarapé, de aspecto enigmático e
sombrio permanecia indiferente, silencioso, frente
aos testemunhos lá oriundos no passado e, talvez,
no futuro... se houver.
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