ENQUANTO OS CIENTISTAS SE QUESTIONAM, DEUS
JÁ REVELOU...
“e as estrelas do céu caíram na Terra, como frutos verdes que caem da
figueira agitada por forte ventania.”
(Ap. 6, 13)
...Na Bíblia e nas autênticas Revelações particulares. Não nos cansaremos de afirmar:
nossa missão é informar, conscientizar (apenas isto), mostrar que as Profecias do
Senhor estão se cumprindo. Agora, se você no pleno uso de seu livre arbítrio, rejeitar,
estará rejeitando a misericórdia de quem enviou os alertas...

“Não extingais o Espírito. Não desprezeis as Profecias.” (1Ts. 5, 19-20)

Cientistas investigam planeta gigante no Sistema Solar

Em 1999, uma dupla de pesquisadores constatou que diversos cometas observados
apresentavam fortes desvios em relação às órbitas calculadas. Segundo eles, isso
seria provocado pela atração gravitacional de um planeta quatro vezes maior que
Júpiter, escondido dentro do Sistema Solar. Eles batizaram esse grande objeto de
Tyche. Na ocasião, John Matese e Daniel Whitmire, ligados à Universidade de

Lousiana-Lafayette, publicaram um artigo propondo que somente a presença de um
objeto de grande massa no interior da nuvem de Oort - uma hipotética região circular
localizada a quase um ano-luz do Sol - poderia explicar as anomalias observadas no
caminho dos cometas provenientes daquele local. Segundo os cientistas, devido ao
brilho muito tênue e temperatura muito baixa, a existência de Tyche só poderia ser
comprovada através de imagens no espectro infravermelho que registrassem aquela
região específica e apostaram suas fichas nas imagens que seriam geradas pelo
telescópio espacial WISE, a ser lançado em 2009.
Recentemente, devido à divulgação de parte de dados do telescópio WISE, a teoria de
Matese e Whitmire voltou a ser alvo de especulações, já que a agência espacial
americana, NASA, confirmou que a primeira parte dos dados coletados será divulgada
em abril de 2011 e a segunda etapa em março de 2012. “Existem fortes evidências de
que existe um grande objeto naquela região”, disse Mantese. “O padrão de desvio na
órbita de alguns cometas persiste. É possível que seja apenas uma casualidade
estatística, mas essa probabilidade diminuiu à medida que temos mais dados
acumulados nos últimos 10 anos”, disse o cientista.
Mantese explica que a quantidade de dados gerados pelo telescópio é imensa e que
“garimpar” o banco de dados pode levar bastante tempo. “Não temos uma previsão
ao certo. Talvez dois ou três anos até encontrarmos alguma coisa, mas se o objeto
realmente estiver ali, vamos achá-lo.”
Caso Tyche realmente exista, de acordo com a dupla de astrofísicos, ele se localizaria
a 2,25 trilhões de quilômetros de distância. Seria um objeto gasoso e teria um
período de translação ao redor de 1,7 milhão de anos.
Apesar de Matese e Whitmire estarem bastante confiantes na localização do
hipotético planeta, nem todos os astrofísicos concordam com a teoria. “Entendo que o
novo trabalho esteja sustentado em muito mais dados que antigamente, mas baseado
no trabalho anterior acredito que as estatísticas estão incorretas”, disse Hal Levison,
cientista planetário ligado ao Instituto de Pesquisas do Sudoeste, no Colorado e autor
de recente estudo publicado sobre a nuvem de Oort.
No entender de Levison, o que Matese e Whitmire estão vendo é um sinal muito sutil.
“Não tenho certeza de que esse desvio nas estatísticas seja significativo e provocado
por um planeta com quatro vezes a massa de Júpiter. Não tenho nada contra a ideia,
mas acredito que as estatísticas não estão sendo feitas corretamente”, disse o
astrofísico.
Outro cientista que se contrapõe aos argumentos a favor da existência de Tyche é
Matthew Holman, pesquisador do Instituo Harvard Smithsonian de Astrofísica, que
estuda há muitos anos os cometas vindos da nuvem de Oort. “Já encontrei várias
assinaturas de perturbações orbitais naquela região, mas isso não é suficiente para
afirmar que existe um objeto de grandes dimensões capaz de afetar a órbita dos
cometas na nuvem de Oort”, disse Holman.
Em 1980, pesquisadores estadunidenses passaram a especular sobre a possibilidade
de o Sol ter uma companheira, o que tornaria o Sistema Solar um sistema binário de
estrelas. Essa hipotética companheira foi batizada de Nêmesis. De acordo com a
hipótese, Nêmesis seria uma estrela anã marrom, pequena e escura, com órbita
centenas ou milhares de vezes mais distante que a de Plutão e levaria pelo menos 26
milhões de anos para completar uma revolução ao redor do Sol. No entanto, a
ausência de um campo gravitacional que marcasse sua presença fez com que sua
possibilidade permanecesse apenas teórica.
Em novembro de 2003, a descoberta do planeta-anão Sedna fez a hipótese da
existência de Nêmesis ganhar fôlego. Segundo Mike Brown, descobridor do planeta-

anão, Sedna está onde não deveria e não há como explicar sua órbita. No entender de
Brown, Sedna nunca está próximo o suficiente para ser afetado pelo Sol e também
nunca está longe o bastante para ser influenciado por outras estrelas.
Esses fatos reforçaram ainda mais a hipótese da existência de Nêmesis, que teria
entre 3 e 5 massas jupterianas. Com esse tamanho, Nêmesis também não seria
observável no espectro visível, mas brilharia intensamente no comprimento de onda
do infravermelho e seria possivelmente detectável pelo telescópio espacial Wise.
Lançado em dezembro de 2009 com o objetivo de mapear 99% do céu no espectro
infravermelho, o telescópio já fez inúmeras descobertas de objetos celestes, entre
eles 20 novos cometas.
Durante a missão, o telescópio produziu nada menos que 1,5 milhão de imagens que
agora serão estudadas minuciosamente. Se a hipótese de Matese e Whitmire estiver
correta, Júpiter perderá seu posto de maior planeta do Sistema Solar e o Sol poderá
não ser mais uma estrela solitária.
(Apollo 11)
Nota 1: Li no site da NASA que os cientistas de fato admitem a existência de Nêmesis,
mas que preferiram usar o nome Tyche, já que essa é uma deusa benevolente da
mitologia grega, enquanto Nêmesis é a deusa da vingança. Pra que assustar o povo,
né? Há quem chame Tyche de Nibiru, Planeta X, Elenin ou Hercólubus. Há também
quem acredite que esse planeta supermassivo (ou estrela anã marrom) poderia ter
algum efeito sobre as mudanças climáticas (não somente aqui, mas também em
outros planetas do sistema solar;) e mesmo alguma relação com o aumento da
incidência de terremotos. (Detalhe: Plutão é o planeta mais distante do Sol e parece
ser o que está sofrendo maior aquecimento. Por quê? Qual a fonte dessa energia?)
Resta-nos esperar para ver que tipo de dados os cientistas “oficiais” estarão
dispostos a liberar. Se eles trabalharem como os pesquisadores que defendem o
aquecimento global antropogenicamente causado, podemos esperar mais sonegação
e distorção de informações.[MB]
Leia também: “NASA reconoce que el cinturón de asteroides puede haberse formado
muy lejos del Sol”
Nota 2: É interessante notar como a citação da NASA no texto do link acima reforça a
teoria do grande bombardeamento que, segundo alguns estudiosos criacionistas,
poderia ser uma das causas do dilúvio de Gênesis. Deixando de lado os supostos e
especulativos milhões de anos mencionados na matéria, podemos imaginar um
evento ocorrido há (por que não?) uns quatro mil anos. A descoberta de Tyche teria
alguma relação com esse cataclismo passado? Teria alguma relação com eventos
futuros? Teria alguma interligação com ambos os eventos?[MB]
Fonte:
http://www.criacionismo.com.br/2011/05/cientistas-investigam-planetagigante.html

Nêmesis e a hipotética possibilidade do Segundo Sol
A olho nu não se percebe, mas estima-se que uma em cada três estrelas da Via Láctea
tenha uma companheira. Se o número estiver correto, nosso Sol faria parte de uma
minoria de estrelas. No entanto, algumas teorias afirmam o contrário e uma pequena
estrela-irmã também estaria orbitando nosso Sol.
Em 1980, astrofísicos estadunidenses levantaram pela primeira vez a hipótese de que
o Sol também teria uma companheira, o que tornaria o Sistema Solar um sistema
duplo de estrelas, a exemplo de Alpha Centauro. Essa hipotética companheira foi
batizada de Nêmesis.

Segundo Sol
Segundo a hipótese, Nêmesis seria uma estrela pequena e escura do tipo anã
marrom, com uma orbita milhares de vezes mais distante que Plutão e que levaria
pelo menos 26 milhões de anos para completar uma revolução ao redor do Sol.
De acordo com alguns estudos, essa longa periodicidade faria a estrela atravessar
eventualmente a Nuvem de Oort, arremessando para todos os lados milhões de
asteroides ou cometas que poderiam se chocar contra a Terra. Na visão de alguns
pesquisadores, mais ou menos a cada 30 milhões de anos ocorrem gigantescos
eventos de extinção em massa, associados ao surgimento de uma grande cratera de
impacto como a originada há 65 milhões de anos com a queda de um cometa seguida
da possível extinção dos dinossauros.
Para os defensores da teoria de Nêmesis, essa seria uma das evidências de sua
existência, mas a ausência de um campo gravitacional inequívoco ou crateras
marcantes fez com que a possibilidade da existência do segundo Sol permanecesse
apenas na teoria.

Sedna
Após a descoberta do planeta-anão Sedna, em novembro de 2003, a possibilidade da
existência de Nêmesis foi novamente levantada. Para o astrônomo estadunidense
Michael Brown, autor da descoberta, a órbita de Sedna é uma incógnita ainda sem
explicação concreta. De acordo com Brown, o planeta-anão está em um lugar que não
deveria. Sua órbita não o coloca próximo o suficiente para ser afetado pelo Sol nem
afastado o bastante para ser influenciado por outras estrelas conhecidas.
No entender de alguns pesquisadores, essa estranha órbita poderia talvez ser
justificada pela presença de um objeto com massa entre 3 e 5 vezes a de Júpiter.
Devido ao tamanho, esse hipotético objeto não seria observável no espectro visível,
mas emitiria grande quantidade de radiação no comprimento de onda do
infravermelho.

Telescópio Wise
Lançado em dezembro de 2009 com o objetivo de mapear o céu no espectro
infravermelho, o telescópio espacial WISE talvez seja a esperança para encontrar
Nêmesis. O telescópio já fez inúmeras descobertas importantes e detectou dezenas
de novos cometas, mas a gigantesca quantidade de dados gerados ainda está sendo
garimpado e a descoberta ou não da possível companheira do nosso Sol ainda poderá
levar anos.
http://www.apolo11.com/spacenews.php?titulo=Nemesis_e_a_hipotetica_possibilid
ade_do_Segundo_Sol&posic=dat_20121121-094708.inc

“Por aquele tempo, JESUS pronunciou estas palavras: EU te bendigo, PAI,
Senhor do Céu e da Terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e
entendidos e as revelaste aos pequenos.” (Mt. 11, 25)
É por isto que só os simples e humildes aceitam as Profecias do Altíssimo, pois estes
não possuem em seus corações o orgulho, a vaidade e a impiedade, sentimentos
inoculados por satanás, e que provocam o câncer espiritual nas almas dos ateus,
céticos e oficialistas!
Há vinte e seis (26) anos na Bahia (Anguera), Nossa Senhora exorta e alerta seus
filhos para estes momentos derradeiros da humanidade, em preparação a Vinda
Gloriosa de Nosso Senhor JESUS CRISTO. São aproximadamente 4000 Mensagens
ditadas em Aparições ao cristão Pedro Régis, onde são revelados muitos fatos que
assolarão o Planeta. A seguir transcrevemos aquelas que alertam para o surgimento
de um segundo sol, de um gigantesco corpo celeste e de uma colisão no espaço. Fatos
estes que trarão grandes sofrimentos para toda a humanidade. Maiores informações
e esclarecimentos no site www.apelosurgentes.com.br

Mensagem nº 2.470 – 15/01/2005: Queridos filhos, uma imensa bola de fogo
virá deixando um grande deserto. Por todos os lados se ouvirá gritos e
lamentações. É a hora do Senhor. Dizei não ao pecado e voltai-vos depressa ao
Deus da Salvação e da Paz. Não quero obrigar-vos, mas escutai-Me com atenção.
Cuidai da vossa vida espiritual. As coisas do mundo passam, mas as do Senhor são
para sempre. Convertei-vos.
Mensagem nº 2.493 – 10/03/2005: Queridos filhos, do alto ele virá fazendo
grande sombra sobre a Terra e muitos homens morrerão de pavor ao vê-lo.
Deus vos escolheu para serdes suas testemunhas sobre a terra, mas vós vos desviastes

e vos distanciastes do caminho da salvação. Sabei todos vós que ainda podeis
encontrar a luz do Senhor. Arrependei-vos e voltai-vos Àquele que é o vosso único e
verdadeiro Salvador. Vós que escutais com amor o Evangelho do Meu Jesus, não
temais. Para vós está reservada a coroa dos justos. Não temais. Permanecei firmes no
caminho que vos apontei.
Mensagem nº 2.525 – 21/05/2005: Queridos filhos, depois da grande tribulação o
Senhor enviará Seus anjos para guiar Seus escolhidos. Peço-vos que não tenhais medo.
Não vos esqueçais: Deus está ao vosso lado. Aconteça o que acontecer esperai no
Senhor com confiança. Sabei que tereis grandes sofrimentos por causa da vossa fé,
mas os que forem fiéis ao Senhor até o fim receberão a recompensa dos justos. Rezai
muito. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Um gigante cairá e no encontro
com as águas causará grande destruição. Regiões da Terra sofrerão, mas os
que estão com o Senhor receberão conforto e paz. Avante.
Mensagem nº 2.570 – 03/09/2005: Queridos filhos, Eu vos amo e quero que sejais
fiéis ao Meu Jesus. Rezai muito e não vos afasteis da graça do Meu Senhor. Cuidai da
vossa vida espiritual e não permitais que as coisas materiais vos afastem do caminho
da salvação. WK: eis que por causa dele muitos morrerão. Os escolhidos para defender
a verdade a negarão. Sofro por aquilo que vos espera. Aquele novembro de dor se
repetirá. O rio Tejo está ao seu lado. Uma grande montanha cairá sobre a Terra.
Rezai. Rezai. Rezai.
Mensagem nº 2.576 – 17/09/2005: Queridos filhos, coragem. Deus está convosco.
Aconteça o que acontecer, não vos afasteis do caminho que vos apontei. Ó homens,
arrependei-vos. O Senhor vos espera com imenso amor de Pai. Os cientistas
anunciarão e os homens aguardarão com pavor, mas Deus quebrará. Confiai
sempre no poder de Deus. Não recueis. O que tendes a fazer não deixeis para o
amanhã. Virá para a Calábria. Os Meus pobres filhos experimentarão grande
sofrimento. Rezai.
Mensagem nº 2.641 - 14/02/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, uma
montanha gigante viajará pelo Pacífico em alta velocidade e causará grande
destruição em muitas regiões. Dobrai vossos joelhos em oração. Somente por meio
da oração encontrareis força para suportardes o peso das provações que já estão a
caminho. Eu quero ajudar-vos. Não cruzeis os braços. Sede mansos e humildes de
coração e acolhei com amorosidade os Meus apelos. O que digo deve ser levado a
sério. Madagascar e Búzios experimentarão pesada cruz. Semelhante sofrimento
experimentarão os habitantes de Nice. A sua beleza chegará ao fim.
Mensagem nº 2.792 - 30/01/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, eis o
tempo do vosso retorno. Não fiqueis no pecado. Deus vos ama e quer salvar-vos, mas
vós deveis mudar de vida. Sede do Senhor. Deixai que Sua graça transforme vossas
vidas, pois somente assim podeis testemunhar a vossa fé. Eu sou a vossa Mãe e vim do
céu para conduzir-vos Àquele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Uma luz
nunca vista pelos homens surgirá. Estará visível aos olhos humanos e
contribuirá para grandes mudanças na Terra. Ó homens, voltai-vos depressa. O
Senhor ainda vos espera. Não cruzeis os braços. Arrependei-vos, pois o arrependimento
é o primeiro passo a ser dado na estrada da santidade. Avante pelo caminho que vos
apontei.
Mensagem nº 2.794 - 03/02/2007- Angüera/BA: Queridos filhos, Deus está
convosco e jamais vos deixará sozinhos. Confiai n’Ele que é o vosso Bem absoluto e vos
conhece pelo nome. Um gigante virá e quando os homens anunciarem sua

proximidade, a humanidade viverá momentos de grandes dificuldades. A Terra
passará por imensa transformação. Sabei que é preciso acontecer tudo isso, mas
por fim os fiéis vencerão. Deus transformará a terra e os justos viverão felizes. Rios e
lagos surgirão. Haverá riqueza e abundância. Coragem. Não desanimeis. Eis o tempo
que vos anunciei no passado. Eu sou a vossa Mãe e quero o vosso bem. Avante pelo
caminho que vos apontei.
Mensagem nº 2.832 - 03/05/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, vim do céu
para chamar-vos à santidade. Dizei não ao pecado e servi ao Senhor com fidelidade.
Vós sois o povo eleito do Senhor. Ele preparou para vós aquilo que os olhos humanos
jamais viram. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão inscritos no céu. Convertei-vos e
assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Dobrai vossos joelhos em oração. A
humanidade carregará pesada cruz. A Terra se inclinará quando dela se aproximar
o grande. O tempo se perderá. Os homens se confundirão diante daquilo que o
Senhor permitirá. A verdadeira sabedoria é a que vem de Deus.
Mensagem nº 2.989 - 26/04/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, chegará o dia
em que o opositor espalhará seus erros sobre a terra e haverá grande desprezo aos
bons costumes. A Igreja viverá momentos de grandes perseguições e carregará pesada
cruz. Por um determinado período a Igreja andará sem Pedro, mas o Meu Jesus será
fiel à sua promessa. Coragem. Eu estarei ao vosso lado. Peço-vos que não vos afasteis
da oração. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Voltai-vos ao Senhor.
Aproximai-vos do sacramento da confissão e sereis curados espiritualmente. Vivei na
graça do Senhor. Não vos contamineis com as coisas do mundo. Sois do Senhor.
Somente a Ele deveis seguir e servir. Os homens sábios farão grandes
descobertas. Do universo virá a força que iluminará a Terra. Dobrai vossos
joelhos em oração. Repito: rezai, rezai, rezai.
Mensagem nº 3103 – 01/2009: Queridos filhos, maior que a Terra será aquele
que fará os homens sábios se preocuparem. Não encontrarão nenhuma
solução, mas DEUS virá em socorro de Seu povo. No universo está aquele que
a ciência ainda não conhece, mas por permissão do Senhor, descobrirão. Peçovos que façais a vontade do Senhor. Não fiqueis estacionados. Dobrai vossos joelhos
em oração. Voltai-vos depressa. Deus quer salvar-vos, mas vós não podeis cruzar os
braços. A terra está em perigo porque a criatura quer ser maior que o Criador.
Arrependei-vos. Ainda há chance e todos podem ser salvos. Avante.
Mensagem nº 3.109 – 15/01/2009: Queridos filhos, a humanidade caminha para
um futuro sangrento. A criatura se colocou no lugar do Criador e os Meus pobres filhos
caminham como cegos a guiar outros cegos. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos.
Escutai-Me. Sede do Senhor e buscai-O sempre, pois Ele vos ama e vos espera com
imenso amor de Pai. O grande cometa virá e causará grande destruição. Voltaivos depressa. Desejo conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Sabei que estes são os tempos
mais dolorosos para vós. Estais atentos. O que tendes a fazer, não deixeis para o
amanhã.
Mensagem nº 3.113 – 24/01/2009: Queridos filhos, o choque entre dois
gigantes no universo provocará grandes danos a Terra. Fogo cairá do céu e
muitas regiões da Terra serão atingidas. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu sou
a vossa Mãe e vos amo. Peço-vos que sejais sempre do Senhor. Buscai as coisas do
alto e enchei-vos do amor de Deus. Eu quero o vosso bem espiritual. Abri vossos
corações e ajudai-Me. Preciso do vosso sim sincero e corajoso. Não recueis. Eis o
tempo em que Eu vos anunciei no passado. Dizei a todos que Deus é verdade e que
Deus existe. Ele vos ama com imenso amor de Pai. Coragem. Avante.

Mensagem nº 3.114 - 25/01/2009 - Comunidade do Batatan/ Maragogipe/BA:
Queridos filhos, Eu vos amo como sois e vim do céu para conduzir-vos Àquele que tem
palavras de vida eterna. Sede dóceis aos Meus apelos e em toda parte procurai imitar
Meu Filho Jesus. Agradeço por tudo que fazeis em favor dos Meus planos. Sabei que o
Senhor vos recompensará generosamente. Conheço vossas necessidades e pedirei ao
Meu Jesus por vós. Não recueis. Não desanimeis. Dobrai vossos joelhos em oração e
sereis vitoriosos. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Voltai-vos ao
Senhor. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. A humanidade beberá o
cálice amargo do sofrimento quando vier o grande ao encontro das águas. Os
Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Continentes desaparecerão. O
deserto deixará de ser deserto. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Avante
pelo caminho que vos apontei.
Mensagem nº 3.181 - 30/06/2009: Queridos filhos, caminhai sempre ao encontro
d’Aquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador. Não fiqueis afastados de Jesus.
Somente n’Ele encontrareis forças para a vossa caminhada na fé. Peço-vos que vivais
alegremente as Minhas mensagens. Por meio delas quero levar-vos a um ardente e
contínuo desejo de Deus. Rezai. A humanidade está enferma e precisa ser curada.
Ainda vereis horrores sobre a Terra. Fogo cairá sobre a humanidade. O
choque de dois gigantes no espaço trará sofrimento aos homens. Eu sou a
vossa mãe e vim do céu para chamar-vos à conversão. Não fiqueis de braços cruzados.
Encorajai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos.
Mensagem nº 3.197 - 06/08/2009: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do
céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Somente Ele é o vosso único Caminho,
Verdade e Vida. Voltai-vos a Ele que vos ama e vos conhece pelo nome. Peço-vos que
continueis a rezar. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os homens
se afastaram da oração. Estai preparados. A vossa cruz será pesada. Buscai forças no
Senhor. Alimentai-vos da Palavra de Deus e da Eucaristia. Fatos espantosos
chamarão a atenção dos homens. Uma explosão no universo causará grande
espanto aos homens sábios. A Terra sofrerá. Os Meus pobres filhos
experimentarão pesada cruz. É preciso que tudo isso aconteça, mas por fim virá
para vós a grande vitória de Deus. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.199 – 11/08/2009 - Vicente Pires/DF: Queridos filhos, Eu sou a
vossa Mãe e venho do céu para chamar-vos à conversão sincera. Não fiqueis de braços
cruzados. Viveis no tempo das grandes confusões espirituais e é chegado o momento
do vosso retorno ao Senhor. Sabei que Jesus espera muito de vós. Dobrai vossos
joelhos em oração e tudo acabará bem para vós. A humanidade caminha para um
grande abismo e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Dias difíceis virão para
a humanidade. Voltai-vos depressa. O Senhor vos ama e vos quer. Não vos sintais
sozinhos. Nos momentos mais dolorosos para vós, o Senhor vos protegerá e vós
experimentareis a Sua vitória. Um fenômeno extraordinário se dará na Europa. Os
homens não terão explicação. Quando os homens testemunharem o
surgimento da grande luz, sabei que está próxima a grande batalha final. Os
homens a chamarão de segundo sol. Aquilo que vos anunciei no passado vai
realizar-se. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.201 - 15/08/2009: Queridos filhos, rezai muito diante da cruz pela
conversão dos homens. Buscai forças na Eucaristia, pois somente assim sereis capazes
de testemunhar as maravilhas do Senhor. Não permitais que o demônio roube a vossa
paz. Vós sois do Senhor e somente a Ele deveis seguir e servir. Eu sou a vossa Mãe
dolorosa. Quero dizer-vos que ainda tereis grandes sofrimentos. Estais caminhando

para um futuro de grandes provações. A humanidade será purificada no sofrimento.
Chegará o dia em que os homens gritarão por socorro e desejarão a morte. Um
fogo veloz e destruidor atingirá a Terra. De muito longe está vindo e os
homens não poderão impedir sua ação destruidora. Sofro por aquilo que vem
para vós. Continentes deixarão de existir e a Terra não mais será a mesma.
Tudo será diferente. O que hoje contemplais deixará de existir. Depois de tudo
isso, DEUS fará surgir uma nova Terra para Seus eleitos. Avante com coragem.
Mensagem nº 3.210 - 05/09/2009: Queridos filhos, convido-vos a assumirdes o
vosso verdadeiro papel de cristãos. Não cruzeis os braços. A humanidade precisa do
vosso sincero e corajoso testemunho. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para chamarvos à santidade. Rezai. Não vos afasteis da oração. A vossa força está no Senhor. Não
vos afasteis da Sua graça. Dias de sofrimentos virão para a humanidade. DEUS
permitirá e os homens sábios anunciarão a chegada daquele que será motivo
de desespero para muitos. Em muitas regiões da Terra o fogo se espalhará por
toda parte. Sofro por aquilo que vos espera. Escutai-Me. Não quero forçar-vos, mas o
que digo deve ser levado a sério. Sede fiéis aos Meus apelos. Volto a dizer que nenhum
mal atingirá os Meus devotos. Coragem.
“O terceiro anjo tocou a trombeta. Caiu então do céu uma grande estrela a
arder como um facho; caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes.”
(Ap. 8, 10)
Não deixe de assistir o vídeo científico (com o testemunho de cientistas) no endereço
abaixo, onde são detalhados os fatos que aqui foram abordados:

https://www.youtube.com/watch?v=bsvokSBlHyU

Texto enviado pelo internauta Marcelo Brandão, em 02/02/2014.
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