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Apresentação

Este singelo Livreto de Luz foi escrito através da comunicação psíquica com Seres 
Humanos do Espaço Sideral e visa unicamente o Esclarecimento Humanitário 
para trazer Esperança ao futuro da nossa Humanidade.

Destina-se a todo ser humano, de qualquer idade, que cultive em seu coração o 
desejo de viver num mundo feliz de verdade, onde todos os seres do planeta pode-
rão viver suas vidas de um modo agradável de acordo com as Leis Maravilhosas da 
Natureza que estão escritas, não no papiro da ilusão humana. Mas, sim na Verdade 
Eterna do Tecido do Universo.

Se você aprecia livros de Ficção Científica, Contos de Outros Mundos, e a literatura 
ou artigos que falam de Seres de Outros Planetas e suas Naves Luminosas, então, 
esse livro é para VOCÊ!!!

Se você “não” acredita nessas coisas, mas algo lhe chamou atenção nesse peque-
no Livreto de Luz... Então, humildemente lhe digo: leia para sentir se algo lhe toca o 
coração ou a imaginação mais profunda... Àquela do seu tempo de criança. 

Boa leitura! 

Rangel Tupã
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Horas Finais  
da Quarentena Planetária!!!

A VERDADE que vem DE FORA da “quarentena planetária” LIBERTA TODOS NÓS!!!

A Verdade que nos Liberta está lá fora no Espaço Sideral e também aqui em nosso 
planeta, DENTRO da Terra OCA.

A nossa Nave-Terra é OCA  e tem Humanidades Avançadas  
vivendo dentro dela, há milênios.
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EVENTO OFICIAL PLANETÁRIO

Agenda da Federação Galáctica

Contato Interplanetário coletivo e mundial

Avistamento Massivo à luz do dia de

Naves nos céus da Terra!!!

Pessoas da Terra conversando entre si na companhia agradável de Pessoas do Espaço com 
aquela naturalidade de ver e admirar Naves Luminosas nos céus da Terra.
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Federação de Planetas Conectados com a FONTE

Universo Local de Nebadon

Pai Universal da Administração Sideral

Filho-Criador Divino de Sálvington

GRANDE REI MIKAEL

A Verdade está LÁ FORA, no Espaço Sideral.

Rangel Tupã
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Quadrante 1

Humanidades de Outros Mundos e Dimensões anunciam a proximidade do Even-
to Oficial do “avistamento pacífico” coletivo e planetário de milhares de Naves 
nos céus da Terra.

O Intercâmbio Interplanetário terá seu início autorizado pelo Príncipe e Gover-
nador Planetário da Terra, Yáurrul Shúa (outros nomes: Jesus, Sananda, etc.), 
a partir de 21 de JULHO de 2019 em diante, sem data informada, pode acontecer a 
qualquer momento.

Essa data de 21 de julho de 2019 nos foi revelada pelo mestre kardecista Chico 
Xavier no programa de TV: Pinga Fogo, da década de 1970.

Nada sabemos dos detalhes dessas datas da Transição Planetária, mas sabemos 
que podem mudar para mais ou para menos de acordo com o gradiente (grau de va-
riação de certas características de um meio) da massa crítica do despertar pessoal 
de 51% dos indivíduos da humanidade.
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O Intercâmbio Cultural com Seres de Outros Mundos já aconteceu na história an-
tiga da humanidade. Graças a isso, nossa Humanidade evoluiu.

Agora, na véspera de uma Nova Aurora da Evolução da Humanidade enquanto espé-
cie, novamente é autorizado o contato coletivo pacífico e o Intercâmbio Interplanetário e 
Interdimensional entre Raças do Universo e a Humanidade da Terra graças à Permissão 
Divina de Sua Realeza, o Príncipe Planetário, Governator do Planeta Terra:

– YÁURRUL-SHÚA ou Jesus ou Sananda, etc. Permitindo que os Seres de Outros 
Mundos e Outras Dimensões façam contato direto, físico e psíquico com a Humanidade 
de Superfície na forma de Intercâmbio Cultural Pacífico com finalidade de evoluir a 
raça humana da superfície da Terra.

Obs: Existem outras Humanidades mais avançadas no interior da Terra Oca.
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Mensagem especial

Estejam Preparados(as)!!! 

Eu conto com VOCÊ, com todos VOCÊS... Na preparação psicológica e apoio emo-
cional a todos que ainda não podem compreender a Transição Planetária da NOSSA 
NAVE-TERRA e que seja algo feito por VOCÊS!!!

Amigos e Amigas da Minha Luz que seja feito com o seu CORAÇÃO.

(JESUS, Seu Príncipe Planetário, Amigo Eterno)
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Na sua rede mundial de computadores, a internet, foram encontradas e seleciona-
das cuidadosamente algumas imagens computadorizadas de algumas espécies que 
são apresentadas ao longo das narrativas deste singelo livreto de luz de acordo com o 
relato dos contatados ou abduzidos como vocês os chamam entre vós. Que para nós 
são nossas “equipes de terra”, irmãos e irmãs que encarnaram com o objetivo maior 
de servir como janela, ponte, canal, médium, meio de acesso e comunicação direta 
nas línguas da Terra para expressar nosso Pensamento e nosso Sentimento entre 
vós, Humanos da Superfície.

Em outros Mundos e em outras Dimensões existem e vivem outras Humanidades, 
e em breve vocês, Habitantes da Terra nos conhecerão face a face, se assim o dese-
jarem, individualmente, esse é um direito pessoal de cada um de vós.

Há muito tempo estamos entre vós, preparando vossa espécie humana para esse 
Grande Dia, o dia da grande reunião com sua Família Cósmica.

Fo
to
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Humanos de Lyra
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Tal qual vocês, nós também temos um coração de luz e conhecemos o AMOR.

Viemos de nossas estrelas, saímos de nossos planetas, deixamos nossas famílias 
e lares para um único propósito: 

“Fazer o Intercâmbio com vocês, nossa família humana da Terra, todos os 
povos do planeta Terra são nossos familiares siderais e honramos todos 
vocês, independente de cor, raça, credo, sexo, língua, cultura, etc.”

Nós viemos compartilhar nossa Humanidade com vocês, ensinar e aprender 
com vocês.

Viemos com um propósito simples e único: evoluir a raça humana de vocês em todas 
as áreas da sua cultura planetária.
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Viemos trazer a Luz das Estrelas, isto é, a Sabedoria do Cosmos.

Amor e Sabedoria devem andar sempre juntos e o fruto dessa união é o poder, poder 
verdadeiro, o PODER DA VIDA!!!

Sim, nós temos sexualidade, e como vocês vão descobrir futuramente, a Sexua-
lidade é Divina e Maravilhosa, e quanto mais vocês evoluírem, mais se distanciarão 
da expressão sexual do reino animal-humano e se aproximarão cada vez mais da 
sexualidade humana-divina das humanidades ascensionadas.

À guisa de ensaio psicológico saibam que um orgasmo nosso é “1.000 vezes” mais 
prazeroso, profundo, e intenso do que o de vocês.

Assim, vocês podem perceber que a Sexualidade é verdadeiramente divina e vem 
do PAI e da MÃE dos Universos.
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Todos os seres-criaturas dos Universos são frutos do sexo maravilhoso e divino do 
Grande SER: Pai-Mãe dos Universos, o CASAL CÓSMICO.

Obviamente, o Sexo no Mundo das Essências ou Mundo das Emanações é totalmente 
diverso do sexo do reino animal-humano que vocês experimentam.

A seguir uma imagem de um casal de Seres de Dimensões Superiores, oriundos 
de um planeta que utiliza vestimentas longas em sua tradição cultural. E que viven-
ciam prazerosamente a bem-aventurança da sexualidade humana-divina em seus 
mundos ascensionados.
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Em outras áreas da cultura humana de vosso planeta, iremos avançar tanto que 
vocês, depois de algumas décadas, já não reconhecerão os primitivos conhecimentos 
que vós atualmente considerais como sendo de vanguarda em todas as áreas do vosso 
conhecimento: educação, saúde, autoconhecimento, artes, filosofia, psicologia, ciência, 
medicina, religião, linguística, tecnologia, agricultura, recursos naturais, meio am-
biente, família, valores sociais, novas sociedades fraternas, etc.

XAAH XOAH XONA

XIZA XOTH XETI
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Nós somos homens e mulheres do Espaço, das Estrelas e temos famílias, filhos 
e filhas.

Temos parceiros e parceiras de amor, sexualidade e evolução.

Temos culturas diferentes das vossas em diversos assuntos e assim é o natural, 
cada povo tem a sua cultura e quando chega o Tempo de Voltar ao TEMPO REAL, 
como é o caso de vocês: que viveram durante milhares de anos num tempo alternativo 
e numa realidade paralela que foi o Evento da Quarentena Planetária da Terra e de mais 
algumas dezenas de outros planetas.

Nesse período de “desligamento” dos Circuitos de Comunicação da Fonte-Sistema 
da Administração Sideral do Nosso Universo, vocês esqueceram quase tudo que vocês 
sabem e principalmente, quem vocês são. 

Nós viemos lembrar a vocês o que já sabem, o que é seu por direito divino, o seu 
antigo lugar de direito, o seu tesouro divino escondido e esquecido dentro de vós 
mesmos, a sua Herança das Estrelas.

Livretos de luz – Estrelas que anunciam
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Irmãos e Irmãs da Terra!

Chegou o Tempo de vocês despertarem, chegou o Tempo de vocês voltarem para 
seu reino dos céus interior, o paraíso não é somente um lugar, é um estado de alma 
que é vosso direito inalienável e garantido pela Lei Divina Maior dos Universos, vem 
da Mão do Pai-Mãe Cósmicos para todos vocês e é a vossa herança divina ou felici-
dade natural.

Alegrai-vos e cantai em torno das fogueiras em suas noites de festas porque 
uma Grande Luz voltou para resgatar nossa família humana da Terra como foi es-
crito e dito nos livros e nas tradições orais das suas religiões antigas: A LUZ VOLTOU 
PARA VOCÊS.
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Somos de raças diferentes, portanto, vamos fazer um intercâmbio personalizado 
com cada povo e suas respectivas culturas.

Nossa transmissão será mais pelo pensamento e pelo sentimento do que por pa-
lavras faladas. Se necessário, podemos articular a voz falada.

Queremos nos apresentar a vocês de modo a deixar aberta a possibilidade de 
diálogo e intercâmbio mútuos, vocês conhecem o seu planeta no plano físico, e nós 
queremos aprender com vocês também.
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Quadrante 2

A quarentena planetária da Terra expira oficialmente em 20/07/2019, a partir do dia 
21 de julho de 2019 estamos autorizados para iniciarmos o contato aberto e pacífico 
com vossa raça humana de superfície através de um inédito avistamento mundial de 
nossas naves luminosas, essa autorização vem das Hostes Superiores de Sananda 
àquele a quem chamais de Jesus.
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Nesses dias e noites (março/2019) que nos separam desse glorioso momento (a par-
tir do dia 21 de julho de 2019) esclarecemos a todos vocês que essa data (21/07/2019) 
será somente a data do INÍCIO OFICIAL DA PERMISSÃO DE INTERCÂMBIO, mas, res-
saltamos que a data do avistamento coletivo planetário é mantida em segredo até 
chegar a “hora divina” que o vosso Príncipe Planetário dará o comando vibracional 
para adentrarmos visivelmente em vossa atmosfera e ficarmos visíveis, a olho nu, 
nos vossos céus. 
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Será um dia memorável por muitas gerações de vossos filhos, netos e futuras ge-
rações, será de uma beleza ímpar e única, pois, acontecerá uma única vez.

Vibramos nossas energias felizes para que vós que estais encarnados num corpo 
biológico humano possais assistir tamanha raridade de encantadora beleza sideral, 
nossas naves vão fazer evoluções nos vossos céus e deixarão rastros de luz colorida 
e emitiremos agradáveis sons mântricos curadores e harmonizadores, é a melodia 
que vem do Espaço Infinito abençoar a vida e a alma dos nossos irmãos e irmãs, 
humanos da Terra.

Será o maior evento visual já registrado na vossa história humana.

Aproveitem ao máximo, entrem em sintonia feliz, vibrem pensamentos e 
sentimentos felizes e nós receberemos suas vibrações com grande honra 
e inefável gratidão.

Somos seus irmãos e suas irmãs das Estrelas e queremos oferecer, trocar e com-
partilhar a riqueza do nosso amor-sabedoria com todos vocês, nossa família humana 
da Terra.
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Queremos uma única coisa – o vosso bem-estar e vossa evolução com as vossas 
próprias faculdades aumentadas e ampliadas no sentido evolucional. 

Porque serão vós mesmos os construtores e construtoras de vossa felicidade hu-
mana-divina, os autores e autoras de seu destino glorioso rumo ao Grande Sol Central, 
morada eterna do PAI-MÃE dos COSMOS.

Saibam que essa também é nossa meta final, voltarmos todos ao Grande Coração 
Cósmico: o Universo da Essência, a Emanação Divina.

Grande Sol Central
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General Maior da Frotas de Naves da Paz Divina

Asthar Sheran – Arcanjo Miguel
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Este Livreto de Luz destina-se a voces que desde crianças ou no percurso das suas 
histórias de vida descobriram a rica e feliz oportunidade de fazerem contato através 
da leitura com o assunto mais criativo da ficção científica em filmes e livros: os Ets e 
suas Naves Luminosas.

Hoje, 2019, no calendário da Terra, estamos no limiar de um evento planetário sem 
proporções ou comparativos na história da Humanidade, estamos nos aproximando 
de um avistamento coletivo, a nível mundial, de milhares de naves em vossos céus.
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Esse avistamento oficial vem sendo anunciado há décadas e agora chegou o mo-
mento de intensificar o compartilhamento dessa informação com o maior número de 
pessoas possível, levando calma e tranquilidade, esclarecimento e orientação simples so-
bre esse inédito evento planetário.

O Evento Oficial do Avistameto Planetário será feito em três etapas:

• Primeira onda

• Segunda onda

• Terceira onda
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A primeira onda será uma abordagem à distância 
onde as Naves, em quantidade incontável, se posiciona-
rão nos céus da Terra sobre as cidades, principalmente, 
na área rural.

As naves farão evoluções nos céus e desenhos lumi-
nosos que sinalizam a nossa intenção de paz, respeito, e 
fraternidade universal e emitirão melodias agradáveis e 
harmonizadoras.
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Nessa primeira onda intencionamo-nos ficar visíveis e provocar o reconhecimento 
coletivo da vossa Humanidade sobre nossa real existência.
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A segunda onda, em data futura, será uma aproximação das naves para pouso em 
terra, aterrissando na área rural, longe das cidades, sem contato direto com nenhum 
de vocês.

As naves ficarão pousadas durante 3 (três) dias aproximadamente, com motores 
desligados, sem contato direto com vocês, em estado de prontidão pacífica e amigável 
para vossa visualização à distância, de dia e à noite.

Todavia, esclarecemos que se houver alguma “intenção” ou tentativa de agressão, 
violência ou ataque por parte de alguma pessoa, grupos civis, paramilitares ou mi-
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litares, então, os campos de força de proteção de nossas naves serão instantanea-
mente ativados, uma vez que nossa tecnologia capta ondas de pensamento antes de 
se tornarem ações no tempo-espaço.

Alerta-se para que quando uma nave estiver com os motores ligados deve-se 
guardar (respeitar) uma distância mínima de 100 metros entre a nave (esteja ela no 
ar ou no solo) e os seres humanos em terra, devido à radiação ultraforte e desinte-
gradora que envolve o casco da nave. 

As nossas naves no solo ficarão com motores desligados aguardando vossa apro-
ximação pacífica e amigável.
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A terceira onda, em data futura, será a Grande Hora tão sonhada por todos nós 
e vocês, e intimamente esperada por muitos na Terra e também nas Estrelas, a 
hora do contato físico, direto, telepático, olho no olho, e às vezes, se necessário, 
também verbal.

Os nossos tripulantes humanos sairão das naves para fazer contato direto e físico 
com os seres humanos no solo que de livre e espontânea vontade assim o desejarem.

ATENÇÃO!!! Aguardem os tripulantes humanos saírem espontaneamente das 
naves, respeitem a distância mínima aproximada de 100 metros entre vocês e 
nossas naves.

Avisamos que não temos os mesmos costumes que vocês quanto a cumprimentos 
de mãos, beijos na face ou abraços, mas se recebermos esses tratamentos gentis 
será de grande honra para nós.

Nossa fisionomia e fisiologia é semelhante a vossa, em alguns casos, de algumas 
raças.
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Outras raças são diferentes parcialmente, outras completamente diferentes. Esse 
fato não deve preponderar na sua avaliação de nossa moral ou ética.

As aparências não definem um ser, mas sim, suas atitudes e comportamento.

Como bem disse seu Mestre Maior: pelos frutos vocês conhecerão a árvore.

O contato da terceira onda, contato direto, físico, no ambiente de suas áreas ru-
rais e áreas urbanas será feito com Seres Extraterrestres Humanos com aparência 
física SEMELHANTE A DE VOCÊS que visa a facilitação de nossa comunicação, bem 
como, uma resposta emocional positiva da população humana de superfície.
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Esclarecemos que ninguém será instado ou convidado a entrar em nossas naves e 
alertamos para evitarem adentrar nos nossos veículos que permanecerão com suas 
portas fechadas.

Por quê? 

Porque imaginem uma nave com 3 tripulantes e com uma população humana de 
3.000 pessoas de uma cidade pequena da área rural. Como poderíamos administrar 
o fluxo de entrada e saída dessas pessoas no ambiente interno da nave, consideran-
do que ninguém poderia tocar em nada sob o risco de acionar algum dispositivo da 
nossa nave. Seria uma situação impossível de administrar, essa é a razão da negação.

Isso somente acontecerá no futuro distante, sem data prevista.

Nós traremos alguns medicamentos (remédios) naturais e tecnologia médica 
avançada que desenvolvemos ao longo dos tempos para erradicarem de uma vez 
para sempre todas as doenças de sua Humanidade que está enferma psíquica e 
fisicamente. 
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De acordo com a Ordem Superior do Príncipe Planetário de vosso orbe (planeta), 
àquele a que chamais de JESUS, nós iremos transmitir Conhecimento da Medicina 
do Espaço Sideral e Sabedoria de Autoconhecimento para que vós mesmos pos-
sais trabalhar em vosso favor e fazer crescer os dias felizes de suas venturosas 
vidas terrenas.

Nós viemos compartilhar nossa riqueza de vida com vocês, não viemos fazer o 
“dever de casa” em vosso lugar.

Ao que cabe à Humanidade da Terra, ela o fará, isto é, trabalhar em favor 
da felicidade pessoal, coletiva e planetária.

Todavia, um multi-alimento super nutritivo será fornecido por nós, e ensinaremos 
a sua produção a nível planetário, será um líquido super nutritivo que usamos em 
nossos planetas. Esse alimento que cabe num pequeno cálice ou copinho é capaz de 
preencher todas as necessidades de nutrição do corpo humano por 24 horas segui-
das e trazendo saúde perfeita para todos os órgãos.
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Toda a alimentação passará a ser vegetariana ou naturalista, sendo extinta a ali-
mentação carnívora que para nós é um crime contra nossa Família Cósmica que 
inclui todas as formas de vida do Universo.

Nós respeitamos a Vida, nós honramos a Vida, nós amamos a Vida, em todas as 
suas formas, desde a vida microbiológica até aos berçários de estrelas.

Nossa intervenção cultural será pacífica, gradativa, homeopática e saudável em 
seu sistema social: 

•  Educacional, religioso, científico, político, econômico, artístico, civil, familiar, 
militar, etc. E tem como finalidade realizar o intercâmbio entre os Povos do Espa-
ço e os Habitantes da Terra de modo direto, respeitoso, saudável e responsável de 
ambos os lados, sem interferência ou dependência de suas autoridades locais, 
nacionais ou mundiais: nem religiosas, nem científicas, nem civis, nem militares.

Livretos de luz – Estrelas que anunciam
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Nós viemos para compartilhar nosso Amor-Sabedoria diretamente com os Povos 
da Terra, e não através dos seus governantes políticos ou autoridades oficiais da re-
ligião, ciência, civil ou militar.

Esse intercâmbio acontecerá em igualdade de abordagem para todos 
os seres humanos da Terra, nenhum povo ou nação será privilegiado 
em nada, sendo respeitadas as culturas e necessidades locais de cada 
grupo humano.

Se formos bem aceitos e bem tratados numa casa, vilarejo, pequena cidade, cidade, 
metrópole iremos permanecer ali por mais tempo. 

Em caso diverso a esse, ficaremos somente o tempo necessário para realizar os 
protocolos de intercâmbio oficial e partiremos para outra localidade onde vamos esperar 
sermos tratados com respeito e dignidade de irmãos e irmãs cósmicos que todos somos 
uns dos outros.

Rangel Tupã
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Quadrante 3

Eu Sou “Astridy” do Serviço Sideral da Transição Planetária e gostaria de compar-
tilhar algumas ideias e pontos de vista com vocês.

Esse livreto de luz é dedicado ao sincronismo da sua expectativa pessoal e coletiva 
enquanto espécie inteligente e a nossa disposição e interesse em fazer o intercâmbio 
direto com vocês de acordo com a Ordem Superior do Príncipe Planetário – JESUS.

Todos os livretos que essa janela/médium ou “transmissor” escrever em nosso 
“nome” serão destinados ao foco da preparação pessoal e coletiva.

Assim sendo, damos prosseguimento às nossas transmissões do dia de hoje.

Queremos parabenizar à Humanidade da Terra por fazer uma abertura de fre-
quência quando olham para os céus e inconscientemente esperam por algo surgindo 
ali, algo que vem da Luz do Cristo Planetário, um sinal dos céus.
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O vosso Cristo Jesus alertou a todos: “surgirão sinais nos céus de que minha vinda 
está próxima.”

E assim será.

Mas, queremos esclarecer a todos os seres humanos desta Terra Planetária, no 
físico e no extrafísico que:

– O “Filho de Deus” a quem vós chamais de “Jesus” no Grande Dia da Libertação e 
Reativação da Memória Original da Consciência Humana, de que Ele não virá visivel-
mente sentado num trono sobre as nuvens, cercado de anjos para julgar as nações 
da Terra, isso é uma alegoria do Livro da Bíblia.

Ele já veio e está no meio de vós e entre vós.

Ele está no meio de vós porque é o AMOR EQUILIBRADO entre a mão da miseri-
córdia e a mão da severidade, entre Guedulah e Gueburah, na linguagem da Tradição 
Judaica de Kaballah.
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O amor divino no ser humano foi magneticamente equilibrado na árvore humana 
pela encarnação de JESUS.

E esse mesmo amor é um potencial, uma capacidade de relacionamento entre vocês.

O amor capacita o relacionamento equilibrado quando a consciência reconhece o 
amor equilibrado que está entre o afeto e a disciplina.

Esse é o amor divino em vocês: o equilíbrio magnético de vossas almas.

Declaramos a toda a Humanidade que é a Consciência do Amor Equilibrado 
Magneticamente pelo CRISTO PLANETÁRIO que está “voltando” (expandindo-se), 
manifestando-se na Terra Planetária e vai descer magneticamente na consciência 
humana pessoal e coletiva. E não a figura do “Rei Jesus” como alegoricamente 
consta da Bíblia.
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Nós e nossas naves somos os “sinais 
dos céus” a que o Seu Excelso Príncipe 
Planetário JESUS profetizou. Ele foi, é 
e continua sendo o médium supremo 
do Cristo Planetário, médium altís-
simo do Cristo Miguel de Sálvington, 
soberano do Universo de Nebadon, o 
nosso universo local.

À frente de todas as personalidades 
espirituais altíssimas do Universo de 
Nebadon, está o Filho Criador e Mestre 
Supremo, MIKAEL, pai e soberano do 
nosso universo local de Nebadon, isto 
é, o Pai Divino Universal e também sua 
“alma gêmea”, coordenada em divindade, e complementar em atributos criativos, 
está a Ministra Divina de Sálvington, que é o Espírito Materno do nosso Universo lo-
cal, isto é, a Mãe Divina Universal.

Posto isso, desejamos que saibam que os universos são administrados em sua 
maioria por Casais Divinos que são uma expressão do Masculino e do Feminino 
do Universo Central ou o Pai Cósmico e a Mãe Cósmica que vivem na Ilha do Pa-
raíso-Havona.

Localizamos um site em vossa internet que insere os dados que necessitamos 
apresentar a vocês, mesmo que com pequenas distorções, do ponto de vista nosso, 
o que é natural para a condição-limite da vossa consciência encarnada e também a 
do autor do texto e do desenho abaixo que fez um ótimo trabalho nesse organograma 
sideral da estrutura do endereço cósmico de vocês na vastidão de universos visíveis 
e invisíveis. 

O texto foi adaptado ao foco deste livreto de luz. (Fonte: internet do Brasil)
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O Organograma abaixo é feito como endereçamento da vossa Terra Planetária, 
Urântia.

Fonte  
Supra Cósmica

Células cósmicas

Supracosmos

Supra 
Universo 
Shantar

8o Superuniverso 
Unana

Superuniverso  
Labirith ou Labarthy

(Voronandecks Almatriz e 
Samana AUmam)

Fonte que
tudo é

Shantar

Paraíso-Havona

7o SUperuniverso Órvoton

Universo Local Nebadon
(Ordem Micahelica-Emanuelica)

Universo Shinkara
(Voronandeck Shtareer)Via Láctea

Monmatia (Sol)
Urânia (Terra)

Salvington

UversaTerra = 9 corpos
Teta = 32 corpos
Nebadon = 72 corpos
Ensa Menor 6 = 144 corpos
Órvoton = 360 corpos
Havona e Shantar = 3.600 fractais supra monádicos

Observem a Grandeza de Universália, o Cacho de Uvas-universos com que Nosso 
Pai-Mãe Cósmicos manifestaram a beleza infinita de seu Todo-Poderoso Amor-Sa-
bedoria que é a manifestação de Sua Realeza da qual todos nós somos herdeiros e da 
qual fazemos parte dessa Grande Família Cósmica de “papai Sabedoria” e “mamãe” 
Amor-Verdade. 

O autor do site fez o desenho acima de suas interpretações pessoais sobre algu-
mas informações do Livro de Urântia, além de pesquisas na Internet.

http://sintesedourada.worldpress.com 
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Em seguida, vem o texto do autor do site, adaptado ao contexto deste Livreto 
de Luz.

Este mapa mostra a localização sideral do planeta Terra (Urântia) do ponto de vista 
supracósmico, ou seja, considerando toda a Grande Criação Universal até onde nós 
conseguimos captar até o momento, seja por processo de canalização ou através 
da ciência. Vou descrever cada um desses níveis para  facilitar o entendimento do 
mapa e detalhar um pouco sobre a nossa localização sideral.

Terra/Urântia

Vamos começar do conhecido, o nosso planeta Terra. 

O “Livro de Urântia” recebe este nome, pois entende que Urântia é o nome pelo 
qual se conhece a nossa Terra lá fora, no Espaço Infinito. Não tenho certeza sobre a 
origem deste nome, mas já ouvi dois aspectos:

•  Um aspecto relaciona a abundância de urânio e a grande quantidade deste ele-
mento que foi extraído daqui em tempos remotos. 
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•  Outro aspecto aponta que o nosso sol localiza-se no chakra básico de um enorme 
Elohin denominado Urântia e por isto a Terra receberia o nome de Urântia.

Se a idade do nosso universo local, considerando o fictício big-bang, que é aproxi-
madamente de 13,8 bilhões de anos, fosse colocada em um único “ano cósmico”, a 
Terra teria se formado em meados do dia 14 de setembro.

Sistema Solar/Monmatia

O nosso sistema solar é constituído por uma estrela e todos os demais corpos 
celestes estão sob seu domínio gravitacional. Nosso sol gera sua energia através da 
fusão de hidrogênio e hélio e ao seu redor gravitam 8 ou mais planetas, sendo 4 com 
crosta sólida e rochosa (planetas telúricos) e 4 gigantes gasosos.

O Livro de Urântia chama o nosso sistema solar, assim como o nosso sol, de 
Monmatia. 

No “ano cósmico”, nosso sistema solar teria se formado no dia 9 de setembro.
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Via Láctea

A nossa galáxia é chamada Via Láctea e compreende um tamanho de aproxima-
damente 100 mil anos-luz. O nosso sistema solar está localizado no Braço de Órion 
como pode-se ver na figura acima. No “ano cósmico” a Via Láctea teria se formado 
no primeiro dia do mês de maio.

Urântia está localizada em um sistema local chamado de Satânia  (que possui 
Jerusém como capital) e que, consequentemente, está na constelação Norlatia-
deque (que tem como capital Edentia). Norlatiadeque é uma das constelações 
do Universo Nebadon.

Universo Nebadon

De acordo com o Livro de Urântia, o uni-
verso local de Nebadon é onde se encontra 
a nossa Via Láctea. Ele possui uma capital 
denominada Sálvington. Todo este universo 
está sob responsabilidade administrativa da 
Ordem Micahelica-Emanuelica na persona-
lidade divina do REI SUPREMO MIKAEL.
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Superuniverso Órvoton

O superuniverso de Órvoton é o sétimo superuniverso materializado dentro daquilo que 
conhecemos com a Fonte Que Tudo É, Havona. 

Ele possui uma capital administrativa chamada de  Uversa e nele localizam-se, 
dentre outros, o nosso universo local Nebadon, o universo Thifanys e o universo 
Shinkara. 

Este último é o universo sob responsabilidade administrativa do Voronandeck 
Shtareer.

Nebadon está localizado no setor menor de Ensa que é uma das setorizações de 
Órvoton. Neste nível, o fractal humano possui 144 corpos, enquanto em Órvoton já 
possui 360.
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Supra Universo Shantar

O supra universo Shantar, célula cósmica Shantar ou “Fonte Que Tudo É” é cons-
tituída por um fonte central e ilha paradisíaca estacionária chamada Havona que é 
orbitada por 12 superuniversos, sendo 7 materializados e 5 em dimensões ainda não 
materiais. O sétimo universo desta fonte é o nosso Superuniverso Órvoton, enquanto 
o oitavo superuniverso é conhecido como Unana.

Neste nível o fractal humano conta com 3.600 fractais supra monádicos.

Fonte Supra Cósmica

Assim como a Fonte Que Tudo É sustenta 12 superuniversos em sua constituição, 
uma fonte supracósmica sustenta 12 células cósmicas. Porém, não é possível afir-
mar neste nível que temos apenas 12 células cósmicas ou milhares já que a criação 
pode ser infinita.

Agora podemos ter um pouco mais de clareza quanto a imensidão da Vida do Cosmos 
e da nossa localização nele. Resumindo, podemos dizer que o nosso “endereço” no 
Supracosmos é:

• Supra Universo/Célula Cósmica: Shantar

• Superuniverso: Órvoton

• Setor Menor: Ensa

• Universo: Nebadon (Superaglomerado Laniakea)

• Constelação: Norlatiadeque

• Sistema Local: Satânia

• Galáxia: Via Láctea (braço de Órion)

• Sistema Solar: Monmatia

• Planeta: Terra/Urântia
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Existe em todos os universos uma 
mesma realidade: vida inteligente em 
abundância, a Irmandade Universal In-
finita porque todos somos filhos e filhas 
da mesma Fonte de Tudo Aquilo Que É.
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Quadrante 4

Agora vamos fazer algumas colocações sobre a energia libertadora que vai “de-
vorar” a matrix artificial planetária que aprisionou vossas mentes por aproximada-
mente 12.000 anos.

Esse tipo de consciência especial é a da Constelação de LEO ou Leão.

Guerreiros e Guerreiras de Leo ou Energia de Leão, as Vibrações Leoninas da 
Verdade que Liberta!!!

JESUS foi chamado de o Leão da Tribo de Judá porque veio à Terra libertar a alma 
humana da autoilusão psicológica da matrix artificial. 

São seres de natureza micaélica, são guerreiros e guerreiras da Luz do Grande 
Sol Central, uma elite sideral altamente preparada para confrontos e tomadas para 
libertação de planetas ou dimensões “caídas’.



50

Livretos de luz – Estrelas que anunciam

Os Guerreiros e Guerreiras de Leo são especialistas em desmantelamento de 
sistemas de escravidão mental como é o vosso estado psíquico pessoal e coletivo na 
superfície de vosso orbe (planeta).

A energia que emana do “rugido” desses seres da Luz do Sol Central é altamente 
desintegradora de qualquer construção dimensional baseada no medo.

Esses seres da luz são o polo oposto da energia do medo pessoal e coletivo. 

São Seres da Coragem Eterna!!!

A energia vibracional desses seres são as Vibrações da Verdade, e libertam todo 
tipo de consciência “condicionada” de qualquer autoilusão mental baseado no medo.
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A chegada gradativa, em andamento, desses seres de luz pura da Verdade que 
Liberta é o fim de todo tipo de dominação do medo (matrix artificial de dez mil medos) 
em vosso planeta e em vossas mentes.

Salve os Povos de Leo!

A ELITE de LEO são SERES de LUZ que são o oposto energético natural dos “seres 
reptilianos” (inimigos siderais das Humanidades), como acontece no reino dos inse-
tos quando queremos salvar uma plantação de uma “praga” e então introduzimos 
seu “inimigo natural” que vai DEVORAR a praga e SALVAR a lavoura, literalmente.

Os “reptilianos” NÃO suportam a energia dos seres de LEÃO.

Quando um único Ser-LEÃO chega onde existem seres “reptilianos”, esses saem 
correndo como se fossem “baratas” quando você acende uma lâmpada.

Porque a ENERGIA de LEÃO desintegra e devora a energia reptiliana.
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Nossos Amigos e Amigas do Espaço estão sinalizando essa VERDADE CÓSMICA:

•  OS SERES de LEÃO DESINTEGRAM definitivamente o campo mental dos repti-
lianos, e ainda PODEM DEVORAR a energia reptiliana.

Conclusão: o “bicho” vai pegar para os reptilianos que durante milhares de anos abu-
saram da Humanidade da Terra como parasitas na Árvore Humana, sugaram nossa ener-
gia de consciência por 12.000 anos.

Como determina o Grande Orixá Xangô: 

•  Paga quem deve, recebe quem merece.

Referência Bíblica: JESUS foi chamado no Livro do Apocalipse de “LEÃO” da TRIBO 
de JUDÁ.

Referência Literária: Nas “Crônicas de Nárnia” ASLAM é um SER LEÃO, e tem total 
poder sobre as forças negativas e ainda tem a Autoridade Superior para “restabele-
cer” a ORDEM ORIGINAL do mundo de Nárnia e de outros mundos.
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Quadrante 5

Salve a Mãe Divina Shekinah!

A Nova Era de Aquarius é a Era do Ser Humano sintonizado com o Feminino Uni-
versal, homens e mulheres honrando os sagrados valores da Deusa, a Mãe Terra-
-Natureza e ressalta-se que isso nada tem a ver com “feminismo”.

Uma Nova Era onde a Mulher Humana vai receber uma nova consciência de amor 
feminino e também de serviço planetário do sagrado-afetivo por toda a Humanidade, 
e por isso, Ela, a Mulher Humana, será honrada num lugar de destaque nas Nações 
da Terra, mas não de superioridade ao Homem.

A Mulher Humana receberá das Mãos da Deusa o seu lugar de direito e honra na 
polaridade humana do Casal da Terra.
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E socialmente a Mulher Humana terá um lugar especial como “sacerdotisa” do 
Serviço Planetário da Mãe Terra.

Salve a Era de Aquarius!!!
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Sobre o “Transmissor”

Rangel Eu, Rangel Tupã, um “ser-encantado da Floresta” encarnado entre os Hu-
manos da Terra, recebendo a feliz missão de escrever como Transmissor para a Ex-
pansão da Consciência Humana nas Horas Finais da Transição Planetária e da Tran-
sição Humana da 3D para 5D.

Arrow!!!
Meus respeitos com ternura!

Rangel Tupã, 50, Homem Livre, Sensitivo, Luz Sideral, pai de família, funcionário 
público, escritor, poeta, médium-transmissor universalista das Estrelas, das Dimensões 
do Infinito, do Futuro...

Salve Pai Seta Branca!
Salve Pai Juramidam!
Salve Pai Oxalá!
Salve Pai Tupã!
Salve Pai MIGUEL, Rei do Nosso Universo de Nebadon

Rangel Tupã

Contato com o Escritor: 
rangeltupa@gmail.com
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Dedicatória

Este singelo livreto de luz dedico ao meu casal de filhos. 

Papai ama vocês dois, filho e filha do meu coração.

• Rafael Shivaom, 14 e Iara Mariá, 3.
 

“Quando eu escrevo sinto... 
que Deus escreve o Universo comigo.”

(1984, primeira frase escrita por Rangel Tupã)

Livretos de luz – Estrelas que anunciam
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ESTRELAS QUE ANUNCIAM é uma transmissão preparató ria 
vinda de Humanidades Superiores de Outros Mundos que se 

voluntariaram em facilitar e alavancar o processo evolutivo 
da espécie humana da Terra através do Intercâmbio Sideral 
aos níveis físico, espiritual e tecnológico que acontecerá aqui 
no Planeta Terra com a nossa Humanidade nos próxi mos 
anos ou décadas. 

Rangel Tupã
Transmissor
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