
Esferas 
Luminosas

POR ADEMIR PASCALE CARDOSO

o.v.n.i.s

É PRATICAMENTE IMPOSSÍVEL NINGUÉM 
AINDA TER SE APROFUNDADO SOBRE 

O ASSUNTO “ESFERAS LUMINOSAS”, 
NO QUAL APARECEM DESDE TEMPOS 

IMEMORIAIS, DEIXANDO RASTROS EM 
MUITAS IMAGENS E ATÉ MODIFICANDO 
A NOSSA FORMA DE PENSAMENTO EM 

QUESTÃO A RELIGIÃO.  
O que são realmente as Esferas Luminosas? 

Porque escondem a verdade sobre a mesma? 

SEM DÚVIDA HÁ UMA CONSPIRAÇÃO MUNDIAL 
DOS GOVERNOS E LÍDERES NA TENTATIVA DE 

ENCOBRIR ESTAS ESTRANHAS APARIÇÕES!



Conspirações
Teoria da  - página 7

Reparem na parte superior destes antigos 
quadros as esferas luminosas semelhantes com 

as imagens obtidas no México

Imagens do dia 11 de Abril de 2005 no México

Vejam a impressionante 
esfera ao lado. 
Esta imagem faz parte 
do quadro italiano, na 
coluna seguinte acima.
Detalhe da parte 
superior esquerda 
do quadro

Em 1450 à 1504, antes de Cristo, escribas 
viram no céu círculos de fogo que, em seguida, 
subiram mais alto e dirigiram-se para o sul.

400 a.C, Pandoro escreveu sobre os Egregori 
(guardas-anjos) que desceram à Terra no 
ano cósmico 1.000. Osíris, Isis e Hórus eram 
representados como disco solar, como também 
eram comuns os barcos solares egípcios.

O Livro dos Mortos, do antigo Egito,  fala em 
“legiões no céu”, “espíritos da luz” e “seres brilhantes”.

166 d.C - Julius Obsequens, em Prodigiorum 
Libellus, cita que em Capua o sol brilhou à noite. 
E Tito Livius escreveu que Albae viram-se dois sóis à 
noite. Em De Divination, Cícero fala sobre dois sóis 
e três luas vistas no céu.

589 d.C, Papa São Gregório, cognominado o 
Grande, em Roma, quando ele escondeu-se numa 
caverna e foi descoberto por um clarão. E ali ele viu 
anjos subindo e descendo por um espectro.

Em Fátima, Portugal, 70.000 pessoas 
presenciaram o milagre do sol. Estava chovendo, 
quando o sol apareceu através das nuvens. Parecia um 
disco achatado, com um contorno nitidamente defi nido. 
Tinha o brilho mutante e, de repente, começou a 
fazer manobras e a rodar com crescente velocidade. 
Começou a cair e logo aquilo, avermelhando-se, 
manobrou e desapareceu nas nuvens.

04/11/1799 - Em Cumana, Venezuela, 
houve um terremoto, sendo vistas várias bolas 
vermelhas no céu.

15/04/1950 - Em Casalicchio, a Aquivava, 
na Itália, milhares de espectadores dizem ter 
observado uma nuvem que se abriu e em cujo 
centro havia uma estrela de brilho opaco e, 
respectivamente, um sol girando e brilhando em 
todas as cores.

30/10/1950 - Segundo relato expresso do 
Cardeal Todeschini, por várias vezes o Papa Pio 
XII viu nos jardins do Vaticano o sol girando, 
semelhante ao milagre do sol de Fátima.

01/2002 - Eu mesmo avistei luzes próximas de 
minha casa de madrugada, que mais se pareciam 
com bolas de fogo. Avistando as mesmas, chamei 
minha noiva para presenciá-las. Com certeza eu 
percebi que não era nada identifi cável, e que se 
tratava realmente de ovnis. 

O Mistério

Antigos Relatos

Varias aparições destas esferas foram avistadas sobre 
todo o mundo desde os tempos remotos. Uma das mais 
recentes foi no dia 11 de abril de 2005 no méxico, em 
plena luz do dia. 

O que mais chamou a atenção é que eram vários 
pontos luminosos (cerca de 200), todos eles emitindo 
uma luminosidade branca de forma esférica.  

Muitos quadros antigos aparecem de uma 
forma sutil estes pontos luminosos, objetos 
circulares agrupados ou somente uma esfera no 
contexto da gravura. 



 Porque inúmeras igrejas e sepulcros, tem a 
forma arredondada em suas torres? Teriam algo 
relacionado com as inúmeras aparições de Esferas 
Luminosas a muito tempo atráz?

o.v.n.i.s

Igreja Matriz São 
Pedro Apóstolo 
Município de Itá  
(Notem a forma 
arredondada em 
sua torre) 

Igreja Ucraniana 
em Curitiba

Antigas Igrejas 
e Sepulcros 
com formas 
arredondadas 
em suas torres

Será que todos os arquitetos de igrejas 
e sepulcros tem a mesma idéia desta forma 
arredondada de torre? Ou a idéia principal vem das 
aparições das Esferas reluzentes desde tempos 
remotos, no qual acreditavam que essas aparições 
tinham algo relacionado com o divino?

Outras religiões também usam 
a forma circular a milênios como 
algo vindo do divino, como a 
imagem circular do Yan e o Yang 
(representação do negativo com o 
positivo). O bem e o mal.

www.infa.com.br/foo_fighters.html

SAIBA MAIS

Alguns pintores medievais, tenham tentado se 
expressar colocando as esferas em uma forma de 
mensagem subliminar nos quadros, muitos não estão 
explícitos.Talvez os artistas tivessem medo da Santa 
Inquisição e de morrer na fogueira, como aconteceu 
com muitos. 

Poucos estão como este quadro Europeu “Basel 
Broadsheet de 1566”.  Notem a expressão das pessoas 
olhando para as esferas. (Ver figura “A”).           

Essas esferas luminosas são vistas em todo 
mundo já à um bom tempo, não sendo  algo recente 
e nem invenção. O Governo e alguns estudiosos 
talvez saibam a verdadeira procedência das mesmas 
e por algum motivo específico ou por talvez causar 
pânico na população, não divulgam e nem comentam 
sobre a verdade, pois é praticamente impossível 
ninguém ainda ter se aprofundado sobre o assunto.  
O que são realmente as Esferas Luminosas? Porque 
escondem a verdade sobre a mesma? 

É verdade que existem muitas teorias, como 
sondas, aeronaves extraterrestres, seres intraterrestres 
e etc. Tem também a hipótese destes ovnis virem de 
outras dimensões.

Talvez esta tentativa dos nossos lideres em 
esconder a verdade esteja relacionada com a nossa 
propria origem (a nossa descendência). Isto de certa 
forma abalaria a nossa fé? 

E como ficaria a Igreja neste contexto?

A verdade é ainda uma incógnita, muitas 
hipóteses irão aparecer em torno das imagens 
obtidas recentemente no México, o que 
realmente são, o que querem e o que fazem. 

OPINIÕES:
UFÓLOGOS: Os ufólogos acreditam que as esferas luminosas sejam 
sondas enviadas por extraterrestres para levar informações do nosso 
mundo (tentam provar essa idéia através de estudos e relatos de 
pessoas que avistaram as esferas luminosas).
OS CÉTICOS: Muitas pessoas que não acreditam em seres 
intraterrestres ou sondas extraterrestres, já viram as esferas 
luminosas no céu, principalmente na região do México.  
Dizem ser difícil afirmar o que realmente são, mas que  
não é algo do nosso cotidiano.  

A Conspiração

Hipóteses

   CRÉDITO IMAGENS
http://www.sprezzatura.it/Arte/Arte_UFO_4.htm 

http://www.amauc.org.br/municipios/ita/fotos.htm 
http://www.parques-curitiba.com/memorial-ucraniano-imigrantes.htm 
http://www.fccr.org.br/institucional/html/patrimoniohistorico/patrimonio.htm 
http://www.ufo.com.br/videos/mexico.htm


