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Que tipo de paz buscamos? Falo da paz genuína. Do
tipo que faz valer a pena viver neste planeta. Não
apenas paz na nossa era, mas para o tempo todo.
Os problemas são criados por nós e podem ser resolvidos por nós. Afinal de contas, o nosso vínculo
comum fundamental é que todos habitamos este
pequeno planeta. Todos respiramos o mesmo ar e
zelamos pelo futuro dos filhos...
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Introdução
Em 1979, quando proferi minha primeira conferência na
cidade do Rio de Janeiro, abordando os aspectos bíblicos e
históricos da presença extraplanetária, não poderia imaginar
o quanto, ao longo das décadas seguintes, me envolveria com
áreas aparentemente tão distintas da pesquisa dos chamados
discos voadores, seus tripulantes, e assuntos relacionados.
Das investigações mais “objetivas” ao lado mais transcendente desses estudos, pouco a pouco, foram surgindo minhas obras, cada uma delas abordando e aprofundando temas
tão distintos e de uma forma tão diferenciada, que como já me
pronunciei antes algumas vezes, um leitor desatento poderia
até pensar que estaria diante de livros de autores distintos,
tamanha a diferenciação de abordagens e caminhos seguidos,
na busca do entendimento das questões fundamentais da
área de nosso interesse. O presente livro é mais um exemplo
dessa realidade, mas ao contrário de todos os dez que o antecederam, está sendo iniciado logo em seguida ao surgimento
da ideia de sua produção. Não se passou uma semana, no momento em que escrevo suas primeiras linhas, do surgimento
em minha mente da ideia de realizar mais esse trabalho.
Apesar disso, hoje percebo que tudo começou com uma
sequência de fatos e acontecimentos iniciados no ano de
2014, quando tive a ideia de organizar dois debates. O primeiro na cidade do Rio de Janeiro e o segundo na capital paulista,
sobre a questão da chamada Data Limite, relacionada às refe15

rências do maior médium da história de nosso país, o senhor
Francisco Cândido Xavier, a uma espécie de momento final
de avaliação para nossa humanidade, sob a responsabilidade
direta de entidades de elevado padrão espiritual, quando então seria definido o destino imediato para o homem que hoje
habita esse planeta, que chamamos de Terra.
Essa espécie de julgamento de nossas ações, em caso
de uma “aprovação”, entre outros aspectos, definiria a possibilidade de abertura do planeta e sua humanidade para um
encontro definitivo com representantes de outras humanidades, ou raças extraplanetárias. Foi dentro dessa perspectiva,
claramente relacionada a questões ufológicas, que surgiu em
minha mente a ideia de realizar esses eventos, com a participação direta de alguns amigos, que normalmente já participam de meus seminários e debates, na qualidade de conferencistas e debatedores, realizados nas mencionadas cidades.
Foi fundamental ainda para esse meu primeiro envolvimento com o assunto, meu contato com o livro Não será em
2012 – Chico Xavier revela a data-limite do velho mundo, de
Geraldo Lemos Neto e Marlene Nobre.
Geraldo Lemos, que depois eu iria conhecer pessoalmente, teve a oportunidade, por seu interesse na questão da pluralidade dos mundos habitados, e na chamada Data Limite, de
conversar e aprofundar essas questões com o médium nascido em Pedro Leopoldo (MG), mediante contato pessoal no ano
de 1986.
Os anos se passaram e eu acabei por aprofundar minhas
investigações e percepções sobre vários aspectos que, de uma
forma ou outra, poderiam servir para traçar paralelos entre a
chamada Data Limite, e os detalhes mencionados por Chico
Xavier sobre os sentidos de sua mensagem referente ao final
do “Velho Mundo”, e o iniciar de uma espécie de nova era
para nossa humanidade.
Isto foi acontecendo sem que eu fizesse qualquer relação
entre os meus estudos, as conclusões a que chegava, e o tema
específico deste livro. Simplesmente essa realidade foi se materializando, sem qualquer vinculação da minha parte ou interesse em buscar comparações, ou uma integração.
16
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O meu livro anterior, O Renascimento de um Guardião,
o décimo que publiquei, lançado no ano de 2017, possui um
aprofundamento definitivo, em relação à verdadeira história
de nossa origem, dos processos colonizadores a partir de várias civilizações cósmicas que deram origem à presença do
homem na Terra. Aborda detalhadamente os cataclismos, e
outras situações, que levaram a humanidade a uma espécie
de mergulho na inconsciência, e o posterior processo de intervenção extraplanetária na tentativa da recuperação biológica
da espécie humana, visando o seu despertar para as capacidades mediúnicas e paranormais.
Foi vivendo ainda a repercussão do lançamento de meu
livro junto aos leitores, sem dúvida o de maior impacto, e ao
mesmo tempo mais polêmico, que se transformou em pouco
tempo em minha obra de maior sucesso, que resolvi organizar
e promover mais uma vez, na cidade de São Paulo e logo em
seguida no Rio de Janeiro, poucas semanas antes de escrever
esta introdução, dois eventos voltados ao tema da Data Limite.
Mas dessa vez essa decisão estava já alicerçada na certeza de que, nas conferências que faria, poderia de fato usar
o meu trabalho ao longo de minha história na Ufologia para
comparações objetivas, e uma análise criteriosa das colocações de Chico Xavier. Minha pretensão nesses dois eventos
não foi atestar a realidade objetiva das colocações relativas
ao assunto divulgadas pelo médium, que possui todo o meu
respeito e admiração.
Não foram eventos “comuns” para este autor, pois a
própria realização dos mesmos, durante as conferências que
proferi nas duas cidades, me permitiu, em momentos especiais, perceber coisas que ainda não tinha vislumbrado, que
me revelaram o quanto a mensagem da Data Limite poderia
ser substanciada, ainda mais do que pensava anteriormente,
mediante inúmeros paralelos com ideias e conclusões de meu
próprio trabalho, nas diversas áreas de minha atuação, tais
como as minhas investigações sobre o passado misterioso da
humanidade, meus estudos das imagens espaciais da agência
espacial norte-americana sobre a Lua; a questão do sentido
da mediunidade como marco do fim do “Velho Mundo”, e a
17
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intervenção extraplanetária por meio do processo de abdução
visando ao nosso despertar espiritual, mediante o desbloqueio
de nossos corpos físicos; a ligação de fatos e acontecimentos que afastaram a humanidade de um holocausto nuclear
e o encontro de naves gigantescas pelas agências espaciais
dentro de “nosso” Sistema Solar; a ligação da figura central
da Data Limite, Jesus Cristo, com o fenômeno ufológico, e as
referências a ele nos casos que estudei ou com que travei contato em minhas pesquisas.
Minha proposta será ainda abordar o tema foco dessa
obra mostrando o quanto ou não a “mensagem” do fim do
“Velho Mundo”, e os possíveis sinais de uma “aprovação” de
nossa sociedade planetária no ano de 2019, foram se materializando desde julho de 1969, após a chegada à Lua de nossos
primeiros astronautas, mediante o módulo lunar da Apolo 11.
Até que ponto a Ufologia, mediante minhas próprias investigações, pode de fato substanciar a questão da Data Limite,
e dos vários aspectos relacionados a ela? Qual a ligação entre
a mensagem de Chico Xavier e o tão esperado dia do contato
final, quando nossa humanidade se reintegrará a uma espécie
de comunidade cósmica da qual se afastou no passado?

18

Marco Antonio Petit

Capítulo I
O entendimento da vida e da interação
extraplanetária
A questão da origem da vida, e do próprio homem, no
planeta que hoje chamamos de Terra, sempre foi algo de fundamental importância para mim, e de uma forma ou de outra,
desde minha adolescência, quando comecei de fato a me aprofundar nos estudos dentro das áreas da astronomia, antropologia e paleontologia, pareciam aos meus olhos ter algum tipo
de ponto de contato, ou interação com a presença dos UFOs,
não só no presente, como no passado. Muita coisa mudou não
só no cenário ufológico, progressivamente, como em relação
às descobertas que foram realizadas dentro das áreas ligadas a questão da vida em nosso planeta, se compararmos o
que existia, e era defendido como realidade no tempo em que
realizei minhas primeiras pesquisas para escrever Os Discos
Voadores e a Origem da Humanidade, meu primeiro livro,
que acabou sendo publicado mediante uma edição do autor
no ano de 1989, e que há pouco tempo foi relançado devido a
sua importância e base para os trabalhos na área sobre a qual
estou escrevendo neste momento.
Essa obra, baseada em muitos artigos e conferências que
eu havia produzido nos anos anteriores à sua publicação, foi
muito bem recebida, e provocou na verdade uma grande polêmica, atingindo mesmo o meio acadêmico. Em muitas de
19

minhas palestras e seminários em vários pontos do país, mas
principalmente na cidade do Rio de Janeiro, onde a temática
era apresentada e discutida, era comum a presença de antropólogos, paleontólogos e estudantes dessas áreas. Afinal havia alguém no meio ufológico falando de coisas que em nada
se assemelhavam às teorias evolucionistas sobre a vida e o
próprio surgimento do homem.
Minha percepção em relação a esse tipo de realidade é de
que os frequentadores de meus eventos, e alguns eram alunos
ou tinham contato com acadêmicos das áreas relativas à origem da vida, acabavam por comentar nos ambientes universitários próprios o que eu estava apresentando e defendendo.
O resultado disso seria justamente esse tipo de movimento,
em direção aos meus eventos, de pessoas ligadas diretamente
às ciências, que tradicionalmente se ocupam do problema de
responder as questões relativas à origem da presença da vida,
e da própria humanidade em nosso mundo.
Em minha opinião, pelo menos parte daqueles que passaram a frequentar minhas conferências, antes de participarem dos eventos vinham provavelmente com uma tendência
já estabelecida de que minhas ideias estavam longe de poderem ser sustentadas, ou serem aceitas dentro de uma avaliação criteriosa, que levasse em consideração o que poderia
ser tido como uma aproximação da realidade. Mas a verdade
é que nunca, em nenhuma de minhas apresentações, houve
qualquer forma de contestação objetiva aos resultados que
eu estava obtendo, comparando, por exemplo, a prova fóssil
da evolução da vida e do próprio homem, com as informações
que eu usava como orientação para a criação de um novo esquema antropológico, que vinham dos próprios contatos e abduções da atualidade. Essas informações, passadas para os
contatados, e abduzidos diretamente pelos tripulantes dos
discos voadores, faziam referência diretamente à origem extraterrestre da vida e do próprio homem.
Alguns se diziam mesmo surpresos com certas informações de origem paleontológica, ou antropológica, e mesmo de
nossa arqueologia, que eu utilizava não só para a refutação do
que supostamente já estaria estabelecido por nossa ciência,
20
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