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)

ATIVIDADE SÍSMICA NO BRASIL.
Em 12 de novembro de 2005, Nossa Senhora Rainha da Paz (saiba mais no site
revelou à humanidade o seguinte:

www.apelosurgentes.com.br)

“Queridos filhos, o Senhor espera o vosso sim ao Seu chamado. Não cruzeis os braços.
Eis os tempos mais difíceis para a humanidade. Dobrai vossos joelhos em oração e sereis
vitoriosos. Uma grande explosão provocará terríveis catástrofes e terremotos destruirão
muitas regiões da Terra. Uma falha geológica existente no Brasil causará destruição
em muitas regiões. Os homens sábios desconhecem. Os homens do terror agirão na
terra da Madre e o sofrimento será grande para os Meus pobres filhos. Será apanhado no
Brasil. Voltai-vos enquanto há tempo. Não vivais em pecado. Esta é a mensagem que hoje
vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz.”
Nota do site:

Colocamos, abaixo, parte de uma reportagem produzida pela Revista ISTO É (Edição de
Julho/2011) em que o Professor Fadel David Antônio Tuma Filho, da Universidade Estadual
Paulista (Unesp), fala de áreas atualmente calmas mas que, no passado, possuíram intensa
atividade vulcânica. Uma destas áreas, no Brasil, é a Bacia do Paraná. Veja sua localização.

A título de especulação, levantamos a hipótese de a falha geológica citada na mensagem mariana
acima, até o presente momento desconhecida dos cientistas, estar situada no planalto ocidental da
Bacia do Paraná. É apenas uma possibilidade sugerida por este site. Entretanto, pelos indícios
apontados pela ciência, deverá ser considerada. Aguardemos e rezemos em favor do povo
brasileiro.

ACONTECIMENTOS NO MUNDO:
Vulcões à beira da erupção: Cientistas antecipam de onde virá o próximo foco de
destruição
(Fonte: Revista ISTOÉ, edição de julho 2011.)

17.07.2011 - Na fila de candidatos a abrigar a próxima erupção vulcânica devastadora, a região sudeste da Austrália
ocupa um dos primeiros lugares. Depois do islandês Grimsvotn e do chileno Puyehue, em maio e junho,
respectivamente, o vulcanólogo Bernie Joyce, da Universidade de Melbourne, constatou que as erupções da região
australiana estão “atrasadas” e – pior – que o país está completamente despreparado para um evento do tipo. Joyce
documentou o histórico da região nos últimos cinco milhões de anos. Segundo ele, a cada 12,5 mil anos houve uma
erupção, mas, recentemente, a área está ainda mais ativa. Nos últimos 20 mil anos, esses eventos ocorreram cerca de
dez vezes. O último foi em Mount Gambier, 5,5 mil anos atrás.
Como ele chegou a essas datas? O estudo das rochas encontradas numa região permite saber a idade do material e se
ele é lava solidificada ou não. “Muitas áreas hoje consideradas “calmas” podem, no passado,

ter apresentado intensa atividade vulcânica”, diz Fadel David Antônio Tuma Filho, da
Universidade Estadual Paulista (Unesp). “A área onde se situa Poços de Caldas (MG)
e todo o planalto ocidental da Bacia do Paraná, incluindo o interior paulista,
sofreram intensas erupções entre 190 milhões a 65 milhões de anos atrás”, afirma.
A Islândia, área de maior atividade vulcânica do mundo, é uma eterna candidata a protagonizar um novo evento do tipo.
O Eyjafjallajökull ficou famoso por causar, em abril de 2010, o maior fechamento do espaço aéreo europeu em tempos de
paz. Um dos 130 vulcões do país a causar preocupação agora é o Bardarbunga. “Uma enchente causada pelo
derretimento de geleiras aquecidas por uma erupção dele poderia afetar a população”, diz Jón Frímann, especialista
islandês que mantém um blog a respeito de vulcões.
O monitoramento das atividades sísmicas e planos de contenção podem amenizar os efeitos de um evento como esse.
“A datação da atividade passada, como está sendo feito no sudeste australiano, pode permitir análises estatísticas sobre
futuras erupções”, diz Joyce. Mas Tuma Filho, da Unesp, lembra: “A magnitude da natureza é tão grande que, às vezes,
é impossível prevê-la”.

Sobre a Bacia Geológica do Paraná
(Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_do_Paran%C3%A1)

A Bacia Geológica do Paraná, ou simplesmente Bacia do Paraná, é uma ampla bacia sedimentar situada na
porção centro-leste da América do Sul. Sua área de ocorrência abrange principalmente o centro-sul do Brasil, desde o
estado do Mato Grosso até o estado do Rio Grande do Sul, onde perfaz cerca de 75% de sua distribuição areal. Além do
Brasil, ela também distribui-se no nordeste da Argentina, na porção leste do Paraguai e no norte do Uruguai. É uma
depressão ovalada, com o eixo maior quase norte-sul, e possui uma área de cerca de 1,5 milhão de km².
Desenvolveu-se durante parte das eras Paleozóica e Mesozóica e seu registro sedimentar compreende rochas
depositadas do Período Ordoviciano ao Cretáceo, abrangendo um intervalo de tempo entre 460 e 65 milhões de anos
atrás. Sua espessura máxima, superior a 7000 m na sua porção central, é constituída por rochas sedimentares e ígneas.
A Bacia do Paraná é rica em restos de animais e vegetais fósseis.
A Bacia do Paraná é uma típica bacia flexural de interior cratônico embora durante o Paleozóico fosse um golfo
aberto para sudoeste para o então Oceano Panthalassa. A gênese da bacia está ligada à relação de convergência entre
a margem sudoeste do antigo supercontinente Gondwana, formado pelos atuais continentes América do Sul, África,
Antártica e Austrália, além da Índia, e a litosfera oceânica do Panthalassa, classificando a bacia, pelo menos no
Paleozóico, como do tipo antepais das orogenias Gondwanides.

“Queridos filhos:
A humanidade viverá momentos difíceis, mas do Senhor virá o socorro para os
justos. A terra será sacudida e muitos lugares deixarão de existir. Quero dizer que o Senhor
não vos deixará sozinhos. Sede fiéis. Acreditai firmemente no poder de Deus e nenhum mal
virá contra vós. Dias de alegria virão para os eleitos do Senhor. No triunfo final, os Meus
escolhidos experimentarão uma alegria sem fim. Voltai-vos Àquele que vos ama e vos
espera de braços abertos. Sede firmes na oração, pois somente assim podeis contribuir
para a transformação da humanidade. Coragem. 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 22-09-2009)

