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)

PESTES DIZIMADORAS.
Em 10 de janeiro de 2006, Nossa Senhora Rainha da Paz (Anguera/BA) disse:

Queridos filhos, não temais. Deus está ao vosso lado. Vós que estais a escutar-Me
permanecei firmes no caminho que vos apontei. Eis os tempos das grandes tribulações.
Uma epidemia se espalhará por várias nações e os Meus pobres filhos
experimentarão pesada cruz. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu sou a vossa Mãe e
caminho convosco.Avante. 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.
Também, em 12 de agosto de 2006, Nossa Senhora Rainha da Paz nos falou o que segue:

Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração e suplicai ao Pai Misericordioso Sua graça
para vós. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à conversão e a santidade.
Não fiqueis de braços cruzados. A humanidade caminha para o abismo da destruição que os
homens prepararam por suas próprias mãos. A humanidade carregará pesada cruz. Uma
doença virá e será pior que todas aquelas que já existiram. Os homens estarão
contaminados e milhões de cadáveres estarão espalhados por toda parte. Sofro por
aquilo que vos espera. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependei-vos. 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
Ainda, em 09 de agosto de 2005:

Queridos filhos, cuidai da vossa vida espiritual e sereis grandes aos olhos do Senhor. Sede
fortes e não recueis ante vossas dificuldades. Não vos esqueçais: Deus está convosco.
Peço-vos que intensifiqueis vossas orações nestes tempos difíceis. Eu sou a vossa Mãe e
estou sempre perto de vós. Sabei que uma famosa cidade ficará deserta. Uma epidemia
afastará dela muitos de seus habitantes e os outros morrerão. Rezai. Os tempos das
tribulações chegaram. 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.
E, em 14 de novembro de 2005:

Queridos filhos, abraçai o amor e defendei a verdade. Sede fieis à missão que o Senhor vos
confiou. Deus precisa muito de vós. A humanidade carregará pesada cruz por causa de
uma epidemia. Sofro por aquilo que vem para vós. Rezai. Somente por meio da oração
podeis encontrar a paz. De Karachi virá grande sofrimento. A Colômbia tropeçará e beberá o
cálice da dor. As águas do rio perderão seu brilho. Semelhante a um sepulcro estará. Não
recueis. Não desanimeis. Quem está com o Senhor vencerá. 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.

ACONTECIMENTOS NO MUNDO:
Superbactéria é bomba-relógio e exige resposta global, dizem cientistas.
Médicos pedem sistema de vigilância internacional 'nos próximos meses'.
A 'NDM-1' resiste a quase todos os tipos de antibióticos.
(Fonte: http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2010/09/superbacteria-e-bomba-relogio-e-exige-resposta-global-dizemcientistas.html - Em 13-09-2010)

A nova superbactéria originária da Índia e que demonstra ser resistente a quase todos os antibióticos conhecidos
representa uma ameaça mundial, advertiram cientistas nesta segunda-feira (13).
Patrice Nordmann, bacteriologista francês:
"Temos a necessidade urgente de, em primeiro lugar, estabelecer um sistema de vigilância internacional nos próximos
meses e, em segundo lugar, examinar todos os pacientes que derem entrada em qualquer sistema de saúde" em tantos
países quanto for possível, disse Patrice Nordmann, do Hospital Bicetre, da França.
"Por enquanto não sabemos quão rapidamente o fenômeno está se espalhando (...). Pode levar meses ou anos, mas o
certo é que se espalhará", disse à AFP, destacando que já foram tomadas medidas na França e que outras estão em
discussão no Japão, em Cingapura e na China. (Grifo nosso).
"É um pouco como uma bomba-relógio", explicou.
Nordmann participa da 50ª Conferência Intercientífica sobre Agentes Antimicrobianos e Quimioterapia (Interscience
conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy), que reúne 12 mil especialistas em doenças infecciosas em Boston
(Massachusetts, nordeste dos Estados Unidos).
O cientista, que é chefe do departamento de bacteriologia e virologia do hospital francês, disse que a bactéria encontrará
terreno fértil na população de 1,3 bilhão de pessoas da Índia.
A "superbactéria", chamada NDM-1 (metalo-beta-lactamase 1 de Nova Délhi) e suas variações parecem ter se originado na
Índia. Ela foi detectada pela primeira vez em 2007, na Grã-Bretanha.
A NDM-1 resiste a quase todos os tipos de antibióticos, inclusive os carbapenemas, geralmente reservados às
emergências e ao tratamento de infecções multirresistentes.

“Queridos filhos:
Rezai muito para suportardes o peso das tribulações. Viveis
agora os tempos em que Eu vos predisse no passado. Peço-vos que continueis firmes
na vossa fé e que vivais com sinceridade os meus apelos. Quero dizer-vos que estais
em Meu Coração e a nada deveis temer. Os que seguem pelo caminho que indiquei
serão vitoriosos. Encorajai-vos e assumi a vossa missão. Eu conto convosco. Abri
vossos corações ao Meu chamado e contribuireis para o triunfo do Meu Imaculado
Coração. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a 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 25-05-2001)

