MENSAGENS MARIANAS
E ACONTECIMENTOS NO MUNDO:
“Não extingais o espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo; abraçai o que é bom.” (1Ts. 5,19-21)

TSUNAMI NO OCEANO ATLÂNTICO.
Nota: Este trabalho busca associar mensagens transmitidas por Nossa Senhora Rainha da Paz
(Angüera/BA – site: www.apelosurgentes.com.br) com acontecimentos no mundo, com a finalidade
de mostrar a todos a veracidade e a importância das palavras de Nossa Mãe e Rainha para nosso
tempo.
Veja também, no site Mariamaedaigreja.net, na coluna central, a compilação de todas as
mensagens transmitidas entre os anos 2001 a 2010, e que estão distribuídas da seguinte forma:
PROFECIAS GEOGRÁFICAS; TEMAS DIVERSOS, e MENSAGENS EXORTATIVAS E
ENIGMÁTICAS.
Destacamos as mensagens de Nossa Senhora Rainha da Paz, transmitidas em 2005, que tratam
de um tsunami atingindo o Brasil e também a costa leste dos Estados Unidos:
Mensagem nº 2.531 - 04.06.2005: Queridos filhos, sois do Senhor e a nada deveis temer. Rezai muito
e entregai ao Senhor a vossa própria existência. Afastai-vos do pecado e dizei o vosso sim ao chamado
do Senhor. A varíola será usada como arma contra uma nação pelos homens de barba grande. O
sofrimento será grande para muitos. O vosso Brasil também sofrerá com a vinda da onda gigante.
Uma região do Brasil viverá momentos de angústia. Rezai. Pedi ao Senhor misericórdia Vós que
estais a escutar-ME M Daí, confiai em Minha especial proteção. Não recueis. Não temais.
Mensagem nº 2.573 - 10.09.2005: Queridos filhos, dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos
confiou. Não fiqueis de braços cruzados. Eis o tempo da grande batalha espiritual. Sede fortes. A
humanidade caminha para o abismo da destruição e é chegado o momento de vos converterdes. A
Turquia experimentará grande dor. Grande será o sofrimento para muitos dos Meus pobres filhos. Não
vos afasteis da oração. Será na Costa Leste. A onda gigante causará grande destruição. A águia
sofrerá novamente. (Nota: Águia é a figura usada para simbolizar os Estados Unidos.)
Mensagem nº 2.598 – 05/11/2005: Queridos filhos, a grande dor se aproxima. Sofro por aquilo que
vos espera. Permanecei firmes na oração, pois somente assim podeis suportar o peso das provações
que já estão a caminho. Andorra beberá o cálice amargo do sofrimento e Luxemburgo estenderá a mão
como um mendigo sem auxílio. As águas se levantarão com grande fúria e muitas regiões da Terra
desaparecerão. Quando vos peço para rezar, deveis entender que este é o tempo decisivo para vós.
Não cruzeis os braços. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã.
Em 2007, uma nova alusão à invasão de água salgada (água do mar) sobre a água doce (rios e lagos)
causando destruição:
Mensagem nº 2.845 - 02/06/2007: Queridos filhos, quando a água doce for invadida pela água
salgada os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Grande será a destruição. Peço-vos que
intensifiqueis vossas orações. Não vos afasteis do Senhor. Ele espera muito de vós. Sede bons filhos
para o Senhor. Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Amai o Amor. Se amardes
a humanidade voltará a ter paz. Não recueis.
Já em 2009 novos avisos Nossa Senhora nos dá sobre os efeitos das catástrofes que virão pela água:
Mensagem nº 3.102 – 01/2009: Queridos filhos, Eu sou a Rainha da Paz e vim do céu para trazer-vos
a paz. Abri vossos corações ao amor do Senhor e sereis ricos de Sua Graça e Presença. Dobrai vossos
joelhos em oração. Caminhais para um futuro de grandes provações. A humanidade caminha para o
abismo da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Sofro por causa dos
vossos sofrimentos. A vossa cruz será pesada. Por meio da água virá para os homens
sofrimento e dor. Gritos de desespero se ouvirão por todos os lados. Não vos afasteis do
caminho que vos tenho indicado. Sede fiéis. Escutai-Me e tudo acabará bem para vós. Nas grandes
provações espirituais, ficai com a Igreja. A vossa vitória está no Senhor. Buscai-O na Eucaristia e nas
palavras do Meu Filho Jesus. Não recueis. Eis o tempo do calvário para a humanidade. Coragem.

Mensagem nº 3.206 - 27/08/2009: Queridos filhos, rezai. A humanidade vive afastada de Deus e os
homens caminham cegos espiritualmente. Não tardará cair sobre a humanidade um grande castigo. Da
natureza virá grande sofrimento para um continente. Por meio da água virá grande dor para os
Meus pobres filhos. A fúria da natureza atingirá os homens e milhares serão vítimas da grande
tragédia. Sofro por aquilo que vem para vós. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para alertar-vos e
socorrer-vos. Segui-Me pelo caminho que vos apontei. A vossa vitória está no Senhor. Voltai-vos a Ele.
Nas mensagens de 2010, vimos que somente um tsunami poderia fazer desaparecer completamente
ilhas do Brasil. As águas que se levantarão causarão grande sofrimento ao Brasil.
Mensagem nº 3.317 – 10/05/2010: Queridos filhos, vim do céu para chamar-vos à santidade. Vim em
nome do Senhor para abençoar-vos e dizer-vos que sois amados um por um pelo Pai, no Filho por meio
do Espírito Santo. Abri vossos corações. Não recueis. Aconteça o que acontecer, ficai com o Senhor,
pois somente n’Ele está a vossa vitória. Viveis no tempo das grandes tribulações espirituais. Não
desanimeis. No Senhor encontrareis forças para assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos. Eu
sou a vossa Mãe e vos amo. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da vossa fé e em toda parte
procureis testemunhar que sois do Meu Filho Jesus. Conheço vossas dificuldades e peço-vos que não
recueis. Não há vitória sem cruz. Depois de todo sofrimento o Senhor vos dará a graça da vitória. A
humanidade trilha para o abismo da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. A
terra passará por grandes transformações e muitos lugares deixarão de existir. Famosas ilhas
do vosso Brasil serão completamente destruídas. Do lado norte virá o gigante que atormentará
os Meus pobres filhos. Dobrai vossos joelhos em oração. Quando tudo parecer perdido surgirá para
vós o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Eu estou ao vosso lado, embora não Me vejais.
Avante sem medo.
Mensagem nº 3.343 - 10/07/2010: Queridos filhos, sofro por aquilo que vem para vós. As águas se
levantarão com grande fúria e causarão grande destruição. A Terra de Santa Cruz beberá o
cálice amargo do sofrimento. Dobrai vossos joelhos em oração. Sede fiéis ao Senhor e em tudo
testemunhai que sois de Cristo. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por Meu filho Jesus. Ele é o
vosso Grande amigo e estará sempre perto de vós. Voltai-vos a Ele que vos ama e vos chama. Não
fiqueis estacionados. Reconciliai-vos com Deus por meio do sacramento da confissão. Buscai Jesus na
Eucaristia e sereis grandes na fé. Não vos deixeis enganar pelo demônio. Sois do Senhor e somente a
Ele deveis seguir e servir. Avante.

ACONTECIMENTOS NO MUNDO:
Vulcão nas ilhas Canárias poderia provocar tsunami no
Atlântico
Falha em estrutura da ilha poderia provocar um deslocamento de terra para o mar,
resultando em uma onda gigante. Veja infográfico
(Fonte: http://ultimosegundo.ig.com.br/ciencia/vulcao-nas-ilhas-canarias-poderia-provocar-tsunami-noatlantico/n1597404053940.html , em 10/12/2011)
Nesta semana, o vulcão El Hierro pegou de surpresa moradores e turistas das ilhas Canárias. O vulcão submerso
entrou em atividade e deve formar uma nova ilha ao arquipélago, ainda que não se saiba exatamente quando isso vai
acontecer. No entanto, se El Hierro impressionou o mundo, o perigo está a 100 quilômetros de lá, no vulcão Cumbre
Vieja, de acordo com cientistas.
Há uma falha geológica na estrutura da ilha de La Palma, onde fica o Cumbre Vieja e caso ele entre em erupção,
parte da ilha poderia ceder, deslocando grandes quantidades de terra para o oceano e assim formando uma onda
gigante, que poderia chegar até o Caribe, costa leste dos Estados Unidos e até no nordeste brasileiro ou para a costa de
Espanha, Marrocos e Portugal.
De acordo com Alberto Brum Novais, geofísico da Universidade Federal da Bahia (UFBA), não é possível prever
quando isto poderá acontecer, mas o fenômeno criaria ondas de 500 km de extensão e 30 metros de altura.
“A ocorrência do tsunami vai depender do nível de erupção da região da ilha de La Palma”, disse Novais, que
ressalta que o vulcão vem sendo monitorado há muitos anos. “Também não dá para ter uma previsão se o El Hierro vai
influenciar o Cumbre Vieja”, completou. Novais lembra que o terremoto, que destruiu Lisboa em 1775, tem relação direta
com o Cumbre Vieja.
A região que vai das Ilhas Canárias à Islândia é formada por uma cadeia montanhosa dorsal atlântica, formada
pelo encontro das placas tectônicas Africana e Sul-americana. Por conta disso, é uma região com muitos vulcões ativos.
Veja no infográfico:

“Queridos filhos:
Coragem. Meu Jesus está convosco. Vossa vida aqui na terra é, na verdade, um
contínuo suceder-se de encontros com Jesus. Encontrais Jesus nos Sacramentos que são
os canais de sua ação Misericordiosa e Salvadora; nos seus ministros e em todos aqueles
que encontrais no vosso dia a dia. Não percais as oportunidades que o Senhor vos concede.
Chegará o dia em que muitos hão de arrepender-se da vida transcorrida sem Deus, mas para
muitos será tarde. Não fiqueis estacionados. O que tendes a fazer não deixeis para o
amanhã. Deus tem pressa. Convertei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Eu
sou a vossa Mãe e sei o que vem para vós. Dobrai vossos joelhos diante da cruz e suplicai a
Misericórdia do Meu Jesus para vossas vidas. Eis o tempo das tribulações para a
humanidade. Ainda vereis horrores sobre a terra. (...) Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz.”
(Nossa Senhora Rainha da Paz, em 20-03-2011)

(Nota do site: Lembramos que uma intensa conversão, amparada em muita oração, pode amenizar as dores que
virão.)

www.mariamaedaigreja.net

