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)

IMPRESSIONANTES BURACOS GIGANTES SURGEM NA TERRA.
Em 27 de junho de 2006, Nossa Senhora Rainha da Paz (Anguera/BA) disse:

Queridos filhos, a humanidade só encontrará a paz quando os homens respeitarem as Leis do
Senhor. A criatura se colocou no lugar do Criador e a humanidade caminha para um grande
abismo. Das profundezas da terra se ouvirá um gemido. A terra foi ferida pelos homens
e eis que as conseqüências futuras serão catastróficas. Dobrai vossos joelhos em oração
e suplicai a Misericórdia do Senhor para vós. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos
espera. Arrependei-vos e voltai-vos. Deus vos espera de braços abertos. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade

Ainda, em 09 de outubro de 2009:

Queridos filhos, Deus está ao vosso lado. Confiai n’Ele que é o vosso único e verdadeiro
amigo. Acolhei com alegria as Minhas mensagens, pois desejo conduzir-vos a um alto cume
de santidade. Abri vossos corações ao amor. O amor vos transformará e sereis grandes aos
olhos de Deus. Dobrai vossos joelhos em oração. Repito: rezai, rezai,rezai. A terra passará
por grandes e dolorosas transformações. Os homens serão confundidos, pois se
colocaram no lugar do Criador. Haverão fenômenos inexplicáveis na terra e os homens
sábios não encontrarão respostas. Não recueis. Permanecei no caminho que vos apontei.
Não quero obrigar-vos, mas escutai-Me. 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:
Buracos gigantes (sinkholes) surgem em várias partes do mundo.
Sumidouros que engolem tudo a sua volta.

A terra encontra-se em mutação como nunca antes, e coisas estranhas começam a
acontecer, como estes sumidouros (sinkholes) que vem aparecendo em diversos locais do
planeta nos últimos anos. As áreas impactadas podem ser consideravelmente extensas, como
é o caso do maior sumidouro do mundo, a Depressão Qattara, perto do Cairo, Egito.
1. Depressão Qattara - O sumidouro, que é preenchido com lodo e areia movediça, mede
quase 50 milhas (80 km) de comprimento e 74 milhas (120 quilômetros) de largura. A
depressão abrange uma área de cerca de 7.000 milhas quadradas (18.130 quilômetros
quadrados) - sobre o tamanho do lago Erie. Veja as imagens abaixo.

2. Berezniki - Outro grande sumidouro do mundo não para de crescer. É o escoadouro
próximo a Berezniki, Rússia, que começou em 1986 e continua ficando maior a cada ano. Ele
mede mais de 656 pés (200 metros) de profundidade, 262 pés (80 metros) de comprimento e
131 pés (40 metros) de largura. Veja a imagem abaixo.

3. Guatemala - Um dos buracos mais recentes a se desenvolver está na cidade de
Guatemala, quando um desmoronamento de repente engoliu um prédio de três andares. O
buraco tem cerca de 300 pés (100 metros) de profundidade e 60 pés (18 metros) de largura.
Moradores de Cidade da Guatemala ouviram rumores estranhos durante semanas, mas não
tinham certeza do que estava acontecendo lá embaixo. Então, no final de fevereiro de 2007,
um círculo quase perfeito de terra caiu quase instantaneamente. Duas pessoas morreram e
mais de 1.000 tiveram de ser evacuadas.

:

4. Daisetta - Um sumidouro, em 2008, ameaçava engolir toda uma cidade no Texas. Daisetta
(Texas) foi construída sobre um domo de sal e vários buracos pequenos têm se desenvolvido
a partir de colapsos no domo de sal sobre o qual a cidade foi fundada. O sumidouro de 2008,
no entanto, cresceu de 600 por 500 pés (180 por 160 metros) com uma profundidade de cerca
de 150 pés (45 metros). Abaixo as imagens do enorme buraco.

Veja também os seguintes vídeos e textos:
http://www.environmentalgraffiti.com/offbeat-news/5-giant-holes-devoured-everything-around-them/1196 )
http://mark-lawton.com/worlds-largest-sinkholes/
http://listsoplenty.com/fax/archives/948
http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/36969/
http://www.inewscatcher.com/2010/05/sinkhole-sinkhole-closes-interstate-24-in-tennessee.html
http://news.nationalgeographic.com/news/2010/06/photogalleries/100604-sinkhole-pictures-around-theworld-guatemala-city/
http://www.sott.net/articles/show/217246-Germany-Sinkhole-Swallows-Car-Overnight
http://www.huffingtonpost.com/2010/07/12/tampa-sinkhole-swallows-c_n_643007.html
http://www.youtube.com/watch?v=ZRYJvCBT8Gg&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=UsF_G5qLasM&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=U6IMyWaFnrg&feature=player_embedded

Mais imagens dos enormes sinkholes: :

“Queridos filhos:

Não vos deixeis abater ante vossas dificuldades. Chamai por Jesus e Ele vos
ajudará. Buscai a Sua graça e sereis fortes nas provações. Não há vitória sem cruz. Não
fiqueis admirados com os dolorosos acontecimentos que se registram em muitas
regiões da terra. É apenas o começo das dores. Sabei que estes são os tempos difíceis
para vós. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu sou a vossa Mãe e sofro por causa dos
vossos sofrimentos. Entregai-vos a Mim e Eu vos conduzirei ao Meu Filho Jesus. Não
recueis. 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 13-05-2008)

