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)

EMPOBRECIMENTO EUROPEU.
Nota: Este trabalho busca associar mensagens transmitidas por Nossa Senhora Rainha da Paz
(Angüera/BA) com acontecimentos no mundo, com a finalidade de mostrar a todos a veracidade e a
importância das palavras de Nossa Mãe e Rainha para nosso tempo.
Veja também, no site Mariamaedaigreja.net, na coluna central, a compilação de todas as mensagens
transmitidas entre os anos 2001 a 2010, e que estão distribuídas da seguinte forma: PROFECIAS
GEOGRÁFICAS; TEMAS DIVERSOS, e MENSAGENS EXORTATIVAS E ENIGMÁTICAS.

Em 1º de maio de 2005, Nossa Senhora Rainha da Paz (saiba mais no site www.apelosurgentes.com.br)
revelou à humanidade o seguinte:

“Queridos filhos, os anjos do Senhor estão com as espadas nas mãos e ai daqueles que
corromperam a terra. A humanidade distanciou-se do Criador e agora deverá pagar pelos
seus crimes. Os homens mais ricos do mundo passarão por dificuldades; estenderão
a mão ao pobre e pedirão clemência. A Europa chegará ao fundo do poço. Os apelos
do Senhor não foram atendidos e os homens se tornaram cegos espiritualmente. O Anjo
do Senhor passará e ferirá a terra. A humanidade viverá momentos de grande dor. Rezai.
Dizei a todos que Deus é Verdade e que Deus existe. Somente n’Ele está a vossa
verdadeira libertação. Avante.”

Também, em 07 de abril de 2009, Nossa Senhora nos revelou:

“Queridos filhos, sofro por causa do sofrimento dos Meus pobres filhos. Dobrai vossos
joelhos em oração. Somente pela oração virá o socorro de Deus. Não cruzeis os braços.
Ainda vereis horrores sobre a terra. A Europa se tornará pobre espiritualmente e
materialmente. Nações desaparecerão e os Meus pobres filhos hão de carregar
pesada cruz. O pior ainda virá. Rezai. Rezai. Rezai.”

ACONTECIMENTOS NO MUNDO:
A crise da dívida da Grécia, Portugal e Irlanda está provocando temores de que a
moeda européia possa entrar em colapso.
(Fonte: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/07/110706_greciaeuro_datavis_dg.shtml - em 06-07-2011)

Em 1999, quando o euro foi lançado, os governos precisavam passar por uma avaliação rigorosa das suas contas
públicas para poder adotar a moeda. Mas com o tempo, alguns governos passaram a gastar mais do arrecadar. Grécia,
Irlanda e Portugal recorreram a pacotes de ajuda, mas ainda assim os governos têm dificuldades para sanar suas contas
públicas.

Europa enfrenta pior crise desde 2ª Guerra, diz Merkel
(Fonte: http://not.economia.terra.com.br/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201111141359_RTR_SPE7AD09Z , em 14/11/ 2011)

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse nesta segunda-feira que a Europa pode estar vivendo o
momento mais difícil desde a Segunda Guerra Mundial, enquanto os novos líderes de Grécia e Itália corriam para
formar governos e limitar os danos da crise de dívida da zona do euro.

"A Europa está em um dos mais difíceis, talvez o mais difícil momento desde a Segunda Guerra Mundial",
declarou Merkel ao seu partido conservador em Leipzig. Ela disse temer que o continente fracasse se o euro falhar e
prometeu fazer de tudo para impedir que isso aconteça.
Mas no discurso de uma hora feito aos colegas da União Democrata-Cristã (CDU), Merkel não ofereceu novas
idéias para resolver a crise, que obrigou Grécia, Irlanda e Portugal a pedir ajuda externa, gerando preocupação sobre a
sobrevivência da união monetária de 17 nações. "Se o euro fracassar, então a Europa fracassa, e nós queremos
impedir e nós iremos impedir isso. Isso é no que estamos trabalhando, porque é um projeto histórico enorme", disse
Merkel.
No drama de Roma, o presidente italiano pediu que o ex-comissário europeu e novo premiê do país, Mario
Monti, forme um novo governo para restaurar a confiança do mercado na economia, cuja dívida é grande demais para
o bloco do euro resgatar. Enquanto isso, os mercados financeiros mostravam alívio cauteloso com um leilão de bônus
do país, que atraiu boa demanda dos investidores. Foram vendidos 3 bilhões de euros em títulos de cinco anos, mas os
juros bateram recorde, atingindo 6,29%. Diante da alta dos rendimentos, o Banco Central Europeu (BCE) começou a
comprar bônus do governo italiano logo após o leilão.
As nomeações de Monti e de um novo primeiro-ministro na Grécia, Lucas Papademos, foram recebidas com
otimismo pelos mercados, mas era difícil apagar uma insegurança tão enraizada.
Obstáculos e Papademos
O premiê Silvio Berlusconi fez um discurso de despedida no domingo, pedindo que o BCE se torne um banco de
último recurso para ajudar o euro. "Isso se tornou uma crise para nossa moeda comum, o euro, que não tem o apoio
que toda moeda deveria ter", afirmou em uma mensagem por vídeo.
Embora os problemas da Itália e a saída de Berlusconi tenham mandado para segundo plano a Grécia, que tem
uma economia bem menor, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e os líderes europeus manterão Papademos sob
pressão para implementar reformas radicais.
Pesquisas de opinião mostram que o premiê tecnocrata tem apoio de três em cada quatro gregos. Mas ele
enfrentava seu primeiro protesto nesta segunda-feira, com manifestantes acusando o novo governo de trabalhar de
acordo com os interesses dos banqueiros. Inspetores do FMI, do BCE e da União Europeia (UE) começam a chegar a
Atenas nesta segunda-feira, aumentando a pressão para a Grécia qualificar-se para um segundo programa de resgate,
no valor de 130 bilhões de euros, e para uma parcela de empréstimos de 8 bilhões de euros do resgate anterior.

“Queridos filhos:

Não temais. Confiai no Senhor e sereis recompensados com ricas e abundantes
graças. Sois o povo eleito e o Senhor vos ama. Não percais a vossa esperança. Continuai
firmes no caminho que vos tenho indicado e o amanhã será melhor. A humanidade vive
fortes tensões e os homens continuam trilhando pelas veredas da autodestruição. Eu sou a
vossa Mãe e vim do Céu para socorrer-vos. Fortalecei-vos no Senhor. Entregai a Ele a vossa
própria existência para serdes salvos. Quero dizer-vos que nada está perdido. Converteivos, pois de vossa conversão dependem muitas coisas. Eu pedirei ao Meu Filho Jesus por
cada um de vós. Coragem. Avante sem medo.”
(Nossa Senhora Rainha da Paz, em 26-04-2003)
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