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)

MUDANÇAS NA NATUREZA.
Em 08 de setembro de 2006, Nossa Senhora Rainha da Paz (saiba mais sobre esta aparição mariana no site
www.apelosurgentes.com.br) transmitiu-nos as seguintes palavras:

“Queridos filhos, a terra passará por grandes transformações, as quais deixarão os
homens sábios confusos. Os homens não terão explicação. Eis que o Senhor fará
cumprir suas promessas. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu sou a vossa Mãe e estou
perto de vós. Tende confiança, fé e esperança. O amanhã será melhor para os homens e
mulheres de fé. 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 21 de novembro de 2009, Nossa Senhora Rainha da Paz nos falou o seguinte:

“Queridos filhos, a humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento por causa dos
inexplicáveis fenômenos da natureza que virão. Dobrai vossos joelhos em oração para
suportardes o peso da cruz. A Cordilheira dos Andes descerá e muitas nações carregarão
pesada cruz. A terra passará por grandes transformações, mas por fim a vitória será dos
homens e mulheres de fé. Eu sou a vossa Mãe e bem sabeis o quanto vos amo. Peço-vos
que façais o bem a todos. Enchei-vos do amor de Deus e em toda parte testemunhai que
sois do Meu Filho Jesus. Coragem. Eu pedirei a Meu Jesus por vós. Avante sem medo.
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.”

ACONTECIMENTOS NO MUNDO:
Tempestade de neve fora de época deixa três mortos nos EUA
Pelo menos dois milhões de pessoas ficaram sem luz no nordeste do país. Nevascas são extremamente
raras na região no mês de outubro.
(Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/10/tempestade-de-neve-fora-de-epoca-deixa-tres-mortos-nos-eua.html - em 30/10/11)

Uma rara tempestade de neve em outubro avançou sobre a Costa Leste dos Estados Unidos no sábado, causou
ao menos três mortes, deixou mais de 2 milhões de famílias sem energia elétrica e forçou o cancelamento de voos de
dezenas de companhias aéreas.
Nova York, Nova Jersey, Connecticut e Massachusetts declararam estado de emergência do clima, devido à
tempestade. "Esperamos que a neve continue a cair de Nova York até Maine. Até amanhã de manhã a maioria das áreas
estará coberta," disse o meteorologista da AccuWeather.com Alan Reppert.
Estradas escorregadias causaram o acidente e morte de um homem dirigindo em Colchester, Connecticut,
segundo Scott DeVico, porta-voz do Departamento de Gerenciamento de Emergências de Connecticut.
Em Temple, na Pensilvânia, um homem de 84 anos de idade foi morto quando uma árvore caiu sobre sua casa
durante a nevasca, segundo o departamento de polícia.
Um homem de 20 anos também morreu eletrocutado em Springfield, Massachusetts, ao descer de seu carro e
tocar uma cerca eletrificada, informou a polícia.
Embora neve em outubro não seja sem precedentes, esta tempestade deve bater recorde em termos de totais de
neve.

A tempestade que começou excepcionalmente cedo quebrou um recorde de 1925 para o Central Park de Nova
York, afirmou o AccuWeather.com. A estimativa era de que Nova York chegasse a 7,5-15 cm de neve antes de a
tempestade perder força na noite de sábado, disse Reppert. Também nevou na capital dos EUA, Washington.
Queda de energia
Falta de energia generalizada causada pela neve, gelo e queda de árvores foi relatada a partir do Mid-Atlantic até
Nova Inglaterra, deixando milhões de consumidores no escuro. Em algumas áreas, as interrupções foram maiores do
que as causadas pelo furacão Irene, que deixou 5 milhões no escuro ao atingir a Costa Leste no final de agosto.
O aeroporto Internacional da Filadélfia e aerportos de Nova York registraram atrasos. Ao menos mil voos foram
cancelados. O aeroporto Teterboro, em Nova Jersey, foi fechado por um período de tempo.
"É uma tempestade forte para outubro," disse o meteorologista Paul Walker da AccuWeather.com. "Nós não
costumamos ver tempestades dessa intensidade."
Ocupe Wall Street
Em Nova York, a neve e o frio testaram a determinação dos manifestantes do "Occupy Wall Street", que protestam
no local contra a desigualdade econômica.
Atingidos por ventos fortes, os manifestantes buscaram proteção em suas barracas instaladas no distrito
financeiro de Manhattan, onde o movimento montou um acampamento há seis semanas, provocando dezenas de
ocupações similares nos Estados Unidos.
"Nós sabíamos que isso seria difícil. Nós não começamos isso como um verão do amor, é o inverno do
descontentamento," disse Alan Collinge, 41 anos, colocando a cabeça para fora da barraca.
Hartford, Connecticut, Allentown, Pensilvânia, Worcester e Massachusetts estão entre as cidades que podem ser
cobertas por 30 cm de neve, segundo meteorologistas.
Cidades ao longo da Costa Leste incluindo Allentown, Boston e Nova York têm normalmente a primeira queda de
neve a partir do fim de novembro a meados de dezembro, segundo o Weather Channel.
Em Boston, a chuva deveria se transformar em neve durante a noite, trazendo 10 cm para a cidade, segundo
meteorologistas.

Em New Hampshire, campos de abóboras ficaram cobertos por neve (Foto: Adam Hunger/Reuters)

A nevasca derrubou árvores no estado americano de Massachussets (Foto: Adam Hunger/Reuters)

(O garoto Decklan Corcoran brinca em uma pilha gigante de neve no estacionamento de um estádio
de futebol americano em New Jersey (Foto: Mike Segar/Reuters)

(Mulher tenta pular sobre a neve em uma rua de Nova York, no sábado (29) (Foto: Lucas Jackson/Reuters)

“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 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 25-05-2001)

