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)

VULCÕES NA ANTÁRTIDA.
Nota: Este trabalho busca associar mensagens transmitidas por Nossa Senhora Rainha da Paz (Angüera/BA) (site:
apelosurgentes.com.br) com acontecimentos no mundo, com a finalidade de mostrar a todos a veracidade e a importância
das palavras da Virgem Maria Rainha, com vistas a que trabalhemos nossa conversão enquanto há tempo. .

Em 11 de novembro de 2006, Nossa Senhora Rainha da Paz (Anguera/BA) disse:

“Queridos filhos, coragem. Nada está perdido. Dobrai vossos joelhos em oração e sereis
vitoriosos. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para socorrer-vos. Avante sem medo. Eu pedirei
ao Meu Jesus por vós. A humanidade está enferma por causa do pecado e precisa ser
curada. Voltai-vos Àquele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Um gigante se
levantará na terra do norte. Igual acontecimento se verá em Sandwich. Rezai. Rezai.
Rezai. 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.”
(Sandwich: ilhas vulcânicas no Atlântico Sul.)

ACONTECIMENTOS NO MUNDO:
12 vulcões submarinos gigantes são descobertos na Antártida
(Fonte: http://hypescience.com/12-vulcoes-submarinos-gigantes-sao-descobertos-na-antartida/ - EM 13/07/2011)

Cientistas fazem uma descoberta incrível: pela primeira vez, uma cadeia de vulcões – uma dúzia, pelo menos, vários deles
ativos – foi encontrada sob o mar gelado perto da Antártida.

Alguns dos picos têm cerca de 3.000 metros para cima do fundo do oceano, quase altos o suficiente para alcançar a
superfície da água. “São vulcões muito grandes. Se estivessem em terra, seriam bastante notáveis”, disse Philip Leat,
vulcanólogo que liderou uma expedição de mapeamento do fundo do mar na região entre 2007 e 2010.
O grupo de 12 “montanhas” submarinas fica ao sul das Ilhas Sandwich do Sul (ou Ilhas Sanduíche do Sul), área desolada,
coberta de gelo, que se eleva acima do oceano Atlântico sul a meio caminho entre a América do Sul e a África do Sul.
É a primeira vez que um grande número de vulcões submarinos foi encontrado junto na região da Antártida. Leat disse que a
equipe de pesquisa ficou surpresa com a descoberta. “Sabíamos que havia outros vulcões na área, mas não tínhamos ideia
do que estava lá, só queríamos preencher uma interrogação que tínhamos sobre aquele pedaço do fundo do mar”, conta.
A descoberta veio graças a novas tecnologias de mapeamento do fundo do mar. Segundo Leat, as imagens do fundo do mar
aparecem diante de seus olhos nas telas conforme um navio se move através da água.
Em um ponto, na calada da noite, a equipe encontrou um vulcão tão grande que o navio de pesquisa pode realmente bater
contra a cúpula escondida. Os pesquisadores pararam o barco e decidiram voltar à luz do dia.
Os instrumentos a bordo revelaram que alguns dos picos estavam dentro de 50 metros da superfície do oceano. Embora eles
fossem praticamente invisíveis sem a ajuda de tecnologia de mapeamento 3D, os cientistas puderam dizer que eram vulcões.
“Não há outra maneira de conseguir essa forma de cone no fundo do mar”, disse Leat. Além disso, os pesquisadores
coletaram material rochoso de vários picos e encontraram cinzas vulcânicas, pedaços de lava, etc.
A descoberta apoiou relatórios de um navio que visitou a área em 1962, e que indicou que um vulcão irrompeu escondido na
região.
Os pesquisadores também descobriram algumas criaturas interessantes, que vivem nas condições quentes e pouco propícias
das montanhas submarinas. O próximo passo será estudá-las. Apesar do isolamento e do congelamento, as expedições à
região estão longe de chatas.

“Como um laço, cairá sobre aqueles que habitam a face de toda a terra.”
(Lc. 21, 35)
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