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UMA HISTÓRIA REAL
"CONTATO IMEDIATO DE 5º GRAU:"
Conheça a história de um homem que avistou com um grupo de pessoas o Fenômeno Objeto
Voador Não Identificado e que ao passar próximo de um terreno abandonado teve uma
experiência de contato, onde misteriosamente desde a década de 90 várias pessoas relataram
ter visto um grande número de avistamentos. E uma dessas pessoas começou a presenciar
acontecimentos estranhos em sua vida, até que um dia um homem lhe ofereceu uma casa no
bairro mais rico de Manaus Jardim das Américas e lhe convidou a participar uma religião
satânismo. Nesse documentário descobrimos as mais perturbadoras evidencias de contatos
com alienígenas, jamais reveladas ao público. Veja o documentário em vídeo filmagens reais e
tire suas conclusões. Seguir ou Não Jesus Cristo?

Um testemunho que não nos afasta de Deus é sobrenatural, céu ou
inferno essas são coisas naturais eles não são fantasias, mas você decide
por você mesmo, porque no ano de 1996 bruno Alves teve um convidado
surpresa Jesus De Nazaré.

Entrevista
Entrevistador Lincon: Nós temos aqui uma prova da existência de uma outra vida,
estou aqui com um homem que vivenciou experiências sobrenaturais por toda sua vida e
descobriu que o único caminho para salvação é seguir os ensinamentos de Jesus Cristo.
Bruno você teve contato com esses seres extra terrestres?
Bruno: Sim tive, mais quero te dizer que nem todos os tipos de contatos que envolvem
discos voadores, extra-terrestres podem ser verdadeiros, nós podemos nos deparar com
casos de alucinação, casos de devaneio e mais comumente com erros de interpretação
que são situações que alguém vê algo explicável, porém sob circunstâncias extremas, e
já imagina que está diante de um disco voador. As pessoas falam que vêem coisas eu
não duvido, não tenho porque duvidar do que as pessoas falam e se muitos vêem assim
como nós, então temos mais motivos para acreditar. Mas não sabemos o que é! Minha
tese é que pelo fato de não sabermos o que é! Não o torna extra terrestre imediatamente,
podendo nos levar a crê que seja uma outra forma de vida.
Entrevistador Lincon: Me conte com detalhes como começou toda essa história?
Bruno: Tudo começou quando eu ainda era um adolescente tinha em torno de 16 anos
muitas coisas sobre-naturais aconteceram comigo naquela época, e a primeira vez que vi
um objeto voador não identificado tinha um formato de uma nuvem bem grande com
luzes bem fortes, era do tamanho de um estádio de futebol ou maior, e quando chamei
um amigo para olhar aquilo acabou sumindo. O tempo passou e ao abrir uma bíblia
sagrada pela primeira vez vi umas palavras diferentes, comecei a ler alguns versículos e
de repente eu senti um vento forte que vinha pela janela e tinha um cheiro de perfume.
Até que um dia entrei em uma Igreja e senti aquele mesmo cheiro, comecei a ligar os
fatos e percebi que era algo de Deus. E a partir dai comecei a ler a bíblia mais e mais e
em especial o apocalipse, e uma certa vez estava no meu quarto com medo, eu peguei a
bíblia e segurei-a bem firme e tentei dormir de repente senti uma mão segurar minha
mão como um aperto de uma mão, até que tive um sonho em que via o filho de Deus
Jesus de Nazaré em uma nuvem de glória, ele usava umas roupas brancas e tinha uma
Coroa. Sua aparência era de cabelos compridos e uma barba falhada. E vi varias pessoas
em sua volta, não me lembro muito de todos os detalhes, mas tenho uma lembrança de
ter visto um homem negro de olhos azuis, e todos que estavam a sua volta erguiam as
suas taças e brindavam com grande alegria. E de repente de outro ângulo vi um homem
sozinho em lugar escuro e havia uma nuvem de trevas e sua aparência era terrível pensei
logo no Diabo, Demônio. Minha família não tinha casa própria e eu sempre orava
pedindo a Deus uma benção, e no ano de 1998 ganhamos uma casa e quando estava na
janela dessa nova casa lá no final da rua vi uma luz muito brilhante como diamantes, era
a luz de Jesus. Alguma força que eu não conheço fez acontecer tudo isso, a curiosidade
de ler a bíblia, assim como eu tive curiosidade de subir naquele barranco para ver aquele
disco voador, hoje eu sei que é a vontade de Deus que todos nós Conheçamos Seu filho
Jesus como único e suficiente Salvador, e que abandonemos o pecado, e nos voltamos
mais para Deus que sigamos um caminho de luz um caminho de vida e não de morte,

largando prostituição, os roubos, violências, pois o inimigo está ali para matar, a roubar,
e a destruir; Mas Jesus veio para que tenham vida, e a tenham com abundância. Pois
Jesus É o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por ele. (João
10:10 e 14:6). Bom Eu nunca falei nada disso porque fiquei com medo de as pessoas me
chamarem de louco, mas sei que é uma coisa que passei, para que as pessoas
precisassem saber.

A luz verde no céu
Entrevistador Lincon: Estamos exatamente no local aonde o Bruno e os rapazes
viram o disco voador, me relate como tudo aconteceu?
No ano de 1998 ainda adolescente e desviado da palavra de Deus e por
influencias acabei gostando de rock e comprei uma camisa preta de caveira, essa camisa
tinha uma caveira segurando uma chave que abria uma porta, e um dia acabei usando
essa camisa e estava aqui nessa esquina conversando com amigos, inclusive o Thayner e
de repente, avistamos uma luz de cor verde que passava muito rápido numa velocidade
impressionante. Depois acabei indo atrás, porque parecia está descendo e bem próximo
senti um forte cheiro de queimado, e no final dessa rua, havia uma subida que dava
acesso para um barranco. Subi lentamente e com cuidado no barranco e quando cheguei
ao topo acabei vendo o disco voador ele era prateado e tinha 2 janelas de vidro, refletia
com a luz do luar, foi então que escutei uma música horrível e eles tentaram ficar
invisíveis, e de repente uma luz ficou bem forte e apontou para a direção da camisa
preta de caveira que eu usava, foi quando eu acenei com a mão para cima e para baixo
perguntando se eles eram do bem ou do mal, eles acenaram com um tom de luz
vermelha muito intensa para baixo, realmente eu fiquei muito assustado e tentei correr
só que alguma força fez eu levitar por alguns segundos, minha sorte que entre mim e o
disco voador havia uma cerca de arame farpado, consegui escapar e corri para avisar
uns amigos do que havia visto, e voltando lá com o Thayner e os outros amigos, aquele
objeto já havia desaparecido. Eu não acreditava em disco voador, e só quando a gente
vê, ai é que passamos a acreditar, acabei voltando pra minha casa e de lá sentado na
calçada, dava para ver o barranco e de repente vi novamente um foco de luz igual uma
lanterna mais bem forte mesmo que apontava para cima, e lá em cima havia um objeto
voador que piscava bem rápido. E de repente aquilo Sumiu.
Acabei voltando ao terreno no dia seguinte pela manhã, percebi que havia um
circulo queimado no chão. Tipo um capim amassado, e depois outros dias começou a
aparecer em outros lugares do terreno, havia buracos bem profundos no solo, e também
vi alguns animais mortos.
Entrevistador Lincon: Mas essa foi a única vez que você viu?
Não via quase todos os dias
Entrevistador : Luzes? Como era essas luzes? Tinha formato?

Sim luzes estranhas no céu eram verdes e vermelhas, azuis também com
formato de redondo, mas não era só eu que via essas luzes, muitas pessoas no bairro
viram, pra dizer a verdade todo mundo comentava sobre isso.
Entrevistador Lincon: Aqui foi o local aonde o Bruno e Thayner viram
uma luz, me conte um pouco como aconteceu?
Esse foi o outro fato estranho que aconteceu eu estava aqui sentado
conversando com Arlison quando de repente o Thayner veio correndo de longe e
gritou ei eu vi uma luz, e aos poucos acordamos com ele gritando, aquela luz estava
tentando nos abduzir, e só foi interrompida por que a Thayner veio correndo para nos
avisar, e eles perceberam e fugiram.
Entrevistador Lincon: E o outro episodio como aconteceu?
Bem um dia no horário de meio dia estava conversando com dois vizinhos que
já se mudaram eles apontaram para o céu e eu confirmei um objeto estranho no ar
parecia uma esfera de aço, ficou ali por um tempo e depois sumiu. Sim essa foi uma
coisa muito estranha que aconteceu comigo nessa época de 1998, as semanas se
passavam muito rápido, foi então que por um bom tempo deixei de sair de casa pela
parte da noite com medo que pudesse está acontecendo alguma coisa comigo.

Visão com Deus
Entrevistador Lincon: Me conte um pouco sobre a Visão com Deus
Naquela mesma época estava no quintal de minha casa sentado na cadeira e
acabei tendo uma visão muito real, eu sentia uma presença que vinha de cima eu corri
com medo pra dentro de casa e tranquei a porta, e quando tentei olhar pela fechadura, eu
vi um homem muito forte e não sei descrever a sua aparência, digo forte pelos seus
braços, ele usava um chapéu daqueles antigos, e suas mãos parecia de um homem que
trabalha no campo, e via quando ele se abaixava para olhar pela fechadura, foi quando
percebi que ele era muito alto, eu acabei me afastando, ele apontou uma chave que
estava nas suas mãos, e era como se quiser-me dizer alguma coisa, a única coisa que
pensei que estava sendo muito curioso e não ligar para óvnis, que devemos ligar para a
palavra de Deus, e de repente ouvi como se fosse um eco que dizia e repetia: Deus falou
comigo, migo, migo, migo. Até que eu despertei e corri para dentro de casa. Mas sabia
que tinha sido um aviso. Depois tive um sonho que me via no barranco olhando os
círculos queimado e uma voz dizia: NÃO VÁ!!

O Homem que me ofereceu uma casa no jardim das Américas
Entrevistador Lincon: Estamos exatamente no local aonde os homens estranhos
apareceram para o bruno oferecendo uma casa no bairro mais caro de Manaus e o
convidando para ser satanista! Me conte um pouco como aconteceu?
Depois desses acontecimentos uns rapazes estranhos vieram conversar comigo, e uma
vez um desses rapazes conhecido como Junior pediu para eu conversar com outro
homem, que segundo ele tinha presenciado o mesmo fenômeno com discos voadores e
que ele tinha interesse em falar comigo. Até que um dia passando pela rua da sua casa
com aquela mesma camisa preta de caveira: Esse suposto homem chamado Junior se
aproximou de mim! E disse: ei o gordo quer falar contigo ei o gordo é Sinistro! Aquele
homem se apresentou e começamos a conversar, e ele me relatou o que tinha acontecido
com ele: Disse-me que estava jogando bola com seus amigos num campo de futebol no
bairro Canaranas cidade nova, terminando o jogo ele acabou indo embora para sua casa.
Já era noite e estava jantando quando se lembrou que esqueceu sua camisa na trave.
Após terminar sua refeição voltou para apanhá-la. A camisa estava na trave do jeito que
ele havia deixado. De repente, o objeto voador pousou e o fechou. Ele tentou correr,
mas já era tarde, e disseram-lhe para não dizer aquilo para ninguém, e voltar no outro
dia e no mesmo horário, ele fez conforme haviam combinado, quando viram que ele
estava sozinho, o objeto voador pousou e deram roupas especiais para ele vestir, e
disseram que lá encima na órbita se não tiver de roupas especiais morre na hora. Ele
vestiu as roupas e subiram até um certo limite do espaço, mandaram ele apertar só um
botãozinho e ele via só as estrelas passando, e ele dizia:“ Meu Deus, eu não acredito
que isso está acontecendo comigo”. Então, deram-lhe um pedaço de aço para ele
amassar. Ele perguntou: “mas como eu vou amassar isso?”, e eles disseram: amassa.
Então, ele disse que amassou e parecia uma folha de caderno na mão dele. E eles
passaram na frente da casa de Deus na velocidade da Luz, e disse que passou uma
semana lá, que uma semana lá é igual a 5 minutos aqui, e disse: e mais lá atrás depois
que se passa da casa de Deus tem um lugarzinho, Ele disse que na casa de Deus tudo é
muito bonito, tem umas estrelas muito lindas. E disse que existe uma parte do universo
que eles não podem entrar, porque lá é a casa de Deus, que se forem tentar entrar lá as
consequências são catastróficas, até que a voz dele ficou diferente e disse: que tudo era
possível pra eles, que era só as estrelas passando, que amassavam pedaço de aço, que se
eu quiser-se ir com eles eu podia ir e me apontou todos os homens que estavam com ele,
e me disse que todos eles eram satanistas, e que lá é tudo o contrario daqui o mal é o
bem e o bem é o mal e todos os demônios vão morrer. Mais se eu quiser-se ir eu podia,
mas que iria chegar uma hora que todos eles iriam morrer. E Disse que conhecia todos
os sinais. Então ele perguntou: vendendo a alma para o Diabo? Perguntou se eu queria
morar no Jardim das Américas. Em sinal negativo ele finalizou a conversa dizendo:
Vocês não vão conseguir, vou matar todos eles e vou matar você. Ele apontou pra cima
e desceu fogo do Céu.

Não Realidade. Na mesma noite fiquei com medo da camisa não sabia o que
fazer para aquelas coisas pararem de me perseguir deixei a camisa preta no varal do
quintal, e em menos de 10 minutos a camisa havia sumido. No dia seguinte estava na
sala de minha casa, deitado no sofá pensando em toda essa história. Quando de repente,
vi uma sombra passando por cima de mim. Ao Abri os olhos não havia ninguém e vi
uma sombra passando pela televisão, e quando olhei pela janela lá estava aquele mesmo
homem que na noite anterior, havia me oferecido aquela casa e me convidado para
ser satanista.

Os acontecimentos estranhos na minha casa
Entrevistador lincon: estamos na casa do bruno que segundo ele aconteceram
coisas estranhas e ainda acontecem de vez em quando? Me conte um pouco

Eu discutia com minha família e na maioria das vezes alguém batia na porta do
quarto, e às vezes tínhamos sonhos muitos ruins, uma vez vi uma sombra passando pela
janela o quintal não tem passagem é fechado, uma outra vez vi uma pessoa na sala da
minha casa, quando olhei pro lado a pessoa se escondeu fui até a sala, não havia nada, e
nessa mesma noite tive um sonho e uma pessoa me dizia bruno é só um demônio e de
repente estava naquela casa do jardim das américas. Eu já escutei vozes na minha casa,
sentia alguém caminhando atrás de mim, já senti alguém me tocar, e sentia muitas das
vezes um cheiro de enxofre, um dia estava no banheiro ao levantar o rosto vi um vulto
de um homem nu bem rápido ai sumiu, uma vez vi vermes na pia do banheiro, e de
repente sumiu do nada, uma outra vez estava na sala de casa e pelo reflexo do espelho vi
uma pessoa colocando a cabeça pela janela, eu acordava do nada 3 horas da manha e
escutava alguém abrir a porta do meu quarto, a luz do meu quarto se ascendia sozinha
ou apagava, a noite escutava como uma coruja que pousava em cima de casa, já escutei
gente andando em cima do telhado da minha casa, Eu já senti alguém tocar nas minhas
partes intimas. Algumas vezes eu dormia com o rosto e o corpo virado ao lado aposto da
parede, acontece que acordava umas 3 da manhã com o rosto virado para a parede como
se alguém tivesse me acordado, e também tive um sonho que uma pessoa dizia se me
adorares imagens esculpidas te darei riquezas. E o sonho mais assustador é que vinha
um homem caminhando pelo corredor e fazia aquele barulho do sapato e de repente ele
me espetava com uma faca.

Lembranças de uma Outra Vida
Lincon: você disse que tem a lembrança de uma outra vida, me conte um pouco?
Eu tenho uma lembrança muito real que estava em um lugar muito bonito,
estava sentado em um quarto no chão encostado em uma cama e ao olhar em minha
volta eu via 3 pessoas, era como se eu estivesse aqui nessa vida. Eu tinha todo controle
do corpo e da mente. Eu me levantava e andava até á janela e via um lugar muito alto, e
pensava em apenas um lugar “A casa de Deus, era como prédios mais colados um nos
outros como um rochedo e via uma nuvem de glória, eram prédios diferentes mais
muito bonito mesmo, na verdade tudo lá é bonito, da janela mais uma vez olhava para
baixo, e não conseguia ver o fim, não achava o chão, senti uma felicidade imensa de
está naquele lugar, e ao sair da janela voltei em direção a porta do quarto, e vi um
espelho e não me reconhecia, via um homem diferente, voltava e me sentava no chão de
costa para a cama e olhava para a Janela e via uma Luz muito bonita, e sentia a presença
de Deus em todo lugar, era uma luz azul diferente mais muito bonito mesmo. E aquele
homem dizia olha a Fé desse homem, e ele acha que isso não é nada. Eles conversavam
que aqui estava muito evoluído, tinha carros. E eles disseram se tivesse dinheiro todo
mundo acreditava nele. Me lembro de eles terem falado também que o dinheiro só
atrapalha, o dinheiro só estraga as pessoas, e eles me falavam conversavam lá que era
preciso se casar, eles conversavam mas eu não via a boca deles se mexer, era como se
eles falassem dentro da minha cabeça, e eles abriam uma porta e perguntavam o que eu
estava vendo, e eu via alguns artistas da televisão, e ao olhar novamente via uma mulher
tendo relações sexuais com vários homens, vi coisas bem piores mas não me lembro
muito. E aquele homem me dizia é por aquela porta que vocês querem ir? Aquela porta
não tem volta. São pessoas tão inteligentes, mas, entendem tudo errado. Eu afirmo para
vocês que todas essas coisas estranhas aconteceram por volta do ano de 1998.
Felizmente a maioria das pessoas que não terminaram suas vidas elas estão me
ouvindo agora mesmo, não entendem o quão e tão poderoso é o sangue dos Reis dos
Judeus, Aleluia, do Messias de Israel, Exua, Jesus, e vocês estão zombando agora
mesmo, você não vai zombar, não zombe, E quanto a você o profeta Judeu Daniel diz
no capitulo 12 do livro de Daniel, aqueles que estão enterrados do pó, alguns
ressuscitarão para vida eterna e o outros para condenação eterna, então de fato uma vez
que alguém morre, eles não podem mudar de ideia, porque é a palavra de Deus eterna
que está lá, então algumas pessoas dizem há essa terra bem aqui é o inferno, não, não!!
se você pensa que está no inferno, que essa terra é o inferno, comparada ao inferno essa
terra é o céu, você concorda comigo. Então escolha porque você não sabe quando o seu
fim chegara, escolha agora mesmo, primeiro vida eterna ou segundo condenação eterna,
céu ou inferno, primeiro vida com Deus segundo vida separada de Deus para sempre, a
única chance de reversão é agora, mas porque estou dizendo isso agora porque você não
sabe o quanto vivera, então escolha vida, creia que Jesus morreu em teu lugar, por teus
pecados, peça a ele para perdoa-lo, e não negue a cristo, frequente uma Igreja e se não
for Igreja mude de Igreja, siga os seus ensinamentos bíblicos e então faça dele o seu

senhor dizendo Jesus eu faço o meu senhor, ou Jesus me ajude, e ele o fara. Se você não
acredita em mim então taí a porta larga..

E finalizo essa historia com o treco da bíblia "Pois que aproveitará o homem
se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da
sua alma?" (Mateus 16:26).

