O QUE TODOS PRECISAM SABER... URGENTE!
(Capítulo 4)
No início deste novo capítulo (4), e como fizemos anteriormente, faremos um breve resumo do que
nos trouxe até aqui. Nos três capítulos anteriores (os quais sugerimos a leitura) foi demonstrado o
seguinte:
Capítulo 1: o aquecimento global é uma farsa que está contida na agenda iluminatti para
implantação do governo único mundial (a governança global) instrumentalizada através da ONU, de
lideranças do G8, do G20, da mídia, do sistema financeiro mundial, das grandes fundações globais e da
elite internacional.
Capítulo 2: renomados cientistas, independentes e éticos, divergem sobre o que está acontecendo
com o clima do Planeta. Nesse capítulo apresentamos as pesquisas daqueles que defendem que o quadro
atual não é de aquecimento global, mas sim, do início de um período que levará o Planeta a uma época de
resfriamento global!
Capítulo 3: em virtude do comportamento do Sol ter influência decisiva sobre o clima da Terra,
nesse terceiro capítulo apresentamos as alterações solares dos últimos sete anos, e que vêm
surpreendendo o meio científico; atípicas para alguns, e não tão atípicas para outros...
No entanto, a partir de agora, vamos mudar o foco do nosso trabalho. Pelo fato de sermos uma
equipe católica apostólica romana, que, há quase vinte anos, pesquisa profundamente (com
responsabilidade e discernimento) as profecias católicas (reveladas em Aparições de Nossa Senhora e em
Locuções interiores de Nosso Senhor) por todo o mundo, decidimos sobre elas nos determos. Primeiro,
porque sobre essas que divulgaremos acreditamos piamente; segundo, porque somente Deus conhece
verdadeiramente o futuro, apesar de não precisar datas. Terceiro, estando o meio cientifico confuso
(“perdendo os cadernos”), a quem deveríamos então de recorrer em primeiríssimo lugar, senão ao próprio
Deus, que têm sido tão misericordioso e fiel com esta humanidade de hoje, tão incrédula, impiedosa e
ingrata?!

APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA EM ANGÜERA (BA) – BRASIL
Esta é uma das mais importantes Aparições Celestes na face da Terra em todos os tempos. Não só
pela sua duração, pois a Mãe de Deus já aparece lá por vinte e cinco anos, mas, principalmente, pelo teor
da Profecia lá revelada. Em quase duas décadas de pesquisa, em nenhum outro lugar, em que Nossa
Senhora verdadeiramente esteve, encontramos tanto detalhamento e riqueza de informações;
inclusive climáticas, astronômicas e geológicas. É muito importante que todos tomem conhecimento
dessas santas mensagens que a Mãe de Deus e nossa têm, amorosa e misericordiosamente, nos trazido.
Aqui neste site (http://www.mariamaedaigreja.net/) encontram-se todas as mensagens de 2001 a 2010,
divididas em três apostilas por assuntos distintos. Para encontrá-las atualizadas (até 2013) acesse:
http://www.apelosurgentes.com.br/.

1 - SOBRE ALTERAÇÕES NO CLIMA, NOSSA SENHORA ALERTOU:

A - VENTOS (TEMPESTADES, FURACÕES, TORNADOS...):

Mensagem nº 2.477 – 01/02/2005: Queridos filhos, ventos fortes virão e muitas cidades
deixarão de existir. Eis os tempos mais dolorosos para a humanidade. Peço-vos que intensifiqueis
vossas orações e que em toda parte procureis testemunhar o Amor de Deus. Sofro por aquilo que vos
espera. Não vivais em pecado, voltai-vos, o Senhor vos espera com imenso amor de Pai. O que tendes a
fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.534 – 11/06/2005: Queridos filhos, a terra está cheia de maldade e os homens
desafiam o Seu Criador. A raiz do tronco matará muitos homens. A ciência não é maior que Deus. Ó
homens, voltai-vos. Deus vos espera de braços abertos. Os homens viverão momentos de angústia e
muitos dirão: é um novo dilúvio. Muitas regiões da terra sofrerão com grandes tempestades. Os
homens correrão para os lugares altos porque muitos lugares estarão tomados pelas águas.
Quero dizer-vos que este é o tempo oportuno para vos reconciliardes com Deus. Não vivais em pecado. Eu
sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Arrependei-vos depressa e estai preparados para a grande batalha
espiritual. Não recueis. Sois do Senhor. Avante.

Mensagem nº 2.538 – 21/06/2005: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos
espera. Convertei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Sabei que tornados funestos
virão para o Brasil e os homens terão grandes perdas. O erro causado por uma manipulação
genética causará grande destruição e sofrimento para a humanidade. Rezai. Somente por meio da oração
podeis seguir e servir fielmente o Meu filho Jesus.
Mensagem nº 2.764 - 25/11/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a pérola do Atlântico perderá
seu brilho e sua beleza. A humanidade viverá momentos de grandes dificuldades. Eu sou a vossa Mãe e
sei o que vos espera. Rezai. Não vos afasteis da oração. O Senhor vos chama. Não recueis. Eu quero vervos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Ventos fortes virão e os Meus pobres filhos
carregarão pesada cruz.
Mensagem nº 2.843 - 29/05/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai. Quando vos peço para
rezar deveis entender que a oração contribuirá para o vosso progresso espiritual. A oração é o recurso
seguro para vós nestes tempos difíceis. A humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento e
grandes cidades desaparecerão. Suas grandes construções cairão como folhas secas nas
grandes ventanias. Eis o tempo das grandes provações para os homens. Mudai de vida. Voltai-vos. Deus
vos espera. Não recueis.
Mensagem nº 3.353 – 02/08/2010 - no Rio de Janeiro: Queridos filhos, não percais a vossa
esperança. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado embora não Me vejais. Acreditai firmemente em
Meu Filho Jesus. Ele é o vosso Salvador e sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Peço-vos que vivais
corajosamente os Meus apelos. Não cruzeis os braços. O vosso tempo é curto e não podeis viver
estacionados. Tende confiança em Minha maternal proteção. Eu quero levar-vos a um alto cume de
santidade. Abri vossos corações e eu vos conduzirei pelo caminho da vitória. Dobrai vossos joelhos em
oração. Dias difíceis virão para o vosso Brasil. Fenômenos espantosos acontecerão e muitos dos
Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Ventos fortes atravessarão cidades e grande será a
destruição. Sofro por aquilo que vem para vós. Coragem. Quando tudo parecer perdido virá para vós
uma grande alegria. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante.

B – TSUNAMIS (INUNDAÇÕES):

Mensagem nº 2.531 - 04.06.2005: Queridos filhos, sois do Senhor e a nada deveis temer. Rezai muito
e entregai ao Senhor a vossa própria existência. Afastai-vos do pecado e dizei o vosso sim ao chamado do
Senhor. A varíola será usada como arma contra uma nação pelos homens de barba grande. O sofrimento
será grande para muitos. O vosso Brasil também sofrerá com a vinda da onda gigante. Uma região
do Brasil viverá momentos de angústia. Rezai. Pedi ao Senhor misericórdia Vós que estais a escutarDaí confiai em Minha especial proteção. Não recueis. Não temais.
Mensagem nº 2.573 - 10.09.2005: Queridos filhos, dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos
confiou. Não fiqueis de braços cruzados. Eis o tempo da grande batalha espiritual. Sedes fortes. A
humanidade caminha para o abismo da destruição e é chegado o momento de vos converterdes. A
Turquia experimentará grande dor. Grande será o sofrimento para muitos dos Meus pobres filhos. Não vos
afasteis da oração. Será na Costa Leste. A onda gigante causará grande destruição. A águia (EUA)
sofrerá novamente.
Mensagem nº 2.598 – 05/11/2005: Queridos filhos, a grande dor se aproxima. Sofro por aquilo que
vos espera. Permanecei firmes na oração, pois somente assim podeis suportar o peso das provações que
já estão a caminho. Andorra beberá o cálice amargo do sofrimento e Luxemburgo estenderá a mão como
um mendigo sem auxílio. As águas se levantarão com grande fúria e muitas regiões da Terra
desaparecerão. Quando vos peço para rezar, deveis entender que este é o tempo decisivo para vós. Não
cruzeis os braços. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.845 - 02/06/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, quando a água doce for
invadida pela água salgada os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Grande será a
destruição. Peço-vos que intensifiqueis vossas orações. Não vos afasteis do Senhor. Ele espera muito de
vós. Sede bons filhos para o Senhor. Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Amai o
Amor. Se amardes a humanidade voltará a ter paz. Não recueis.
Mensagem nº 3.102 – 01/2009: Queridos filhos, Eu sou a Rainha da Paz e vim do céu para trazer-vos
a paz. Abri vossos corações ao amor do Senhor e sereis ricos de Sua Graça e Presença. Dobrai vossos
joelhos em oração. Caminhais para um futuro de grandes provações. A humanidade caminha para o
abismo da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Sofro por causa dos vossos
sofrimentos. A vossa cruz será pesada. Por meio da água virá para os homens sofrimento e dor.

Gritos de desespero se ouvirão por todos os lados. Não vos afasteis do caminho que vos tenho
indicado. Sedes fiéis. Escutai-Me e tudo acabará bem para vós. Nas grandes provações espirituais, ficai
com a Igreja. A vossa vitória está no Senhor. Buscai-O na Eucaristia e nas palavras do Meu Filho Jesus.
Não recueis. Eis o tempo do calvário para a humanidade. Coragem.
Mensagem nº 3.206 - 27/08/2009: Queridos filhos, rezai. A humanidade vive afastada de Deus e os
homens caminham cegos espiritualmente. Não tardará cair sobre a humanidade um grande castigo. Da
natureza virá grande sofrimento para um continente. Por meio da água virá grande dor para os
Meus pobres filhos. A fúria da natureza atingirá os homens e milhares serão vítimas da grande
tragédia. Sofro por aquilo que vem para vós. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para alertar-vos e
socorrer-vos. Segui-Me pelo caminho que vos apontei. A vossa vitória está no Senhor. Voltai-vos a Ele.
Mensagem nº 3.274 - 02/02/2010: Queridos filhos, não vos afasteis da oração. Buscai forças n’Aquele
que é o vosso único e verdadeiro Salvador. A humanidade tornou-se infiel ao Criador e agora vive
afastada da verdade. A humanidade caminha como cego a guiar outro cego e encontrará a destruição que
os homens prepararam por suas próprias mãos. Encorajai-vos e testemunhai que sois do Senhor. A
morte passará pela Ásia e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. As águas se
levantarão e a humanidade viverá momentos de dor. A Califórnia enfrentará pesada cruz. A
terra se levantará e montanhas descerão. Sofro por aquilo que vem para os Meus pobres filhos.
Rezai. Rezai. Rezai.
Mensagem nº 3.317 – 10/05/2010 - em Santo Antonio de Jesus/BA: Queridos filhos, vim do céu
para chamar-vos à santidade. Vim em nome do Senhor para abençoar-vos e dizer-vos que sois amados
um por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Abri vossos corações. Não recueis. Aconteça o
que acontecer, ficai com o Senhor, pois somente n’Ele está a vossa vitória. Viveis no tempo das grandes
tribulações espirituais. Não desanimeis. No Senhor encontrareis forças para assumirdes o vosso
verdadeiro papel de cristãos. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da
vossa fé e em toda parte procureis testemunhar que sois do Meu Filho Jesus. Conheço vossas dificuldades
e peço-vos que não recueis. Não há vitória sem cruz. Depois de todo sofrimento o Senhor vos dará a
graça da vitória. A humanidade trilha para o abismo da destruição que os homens prepararam por suas
próprias mãos. A terra passará por grandes transformações e muitos lugares deixarão de existir.
Famosas ilhas do vosso Brasil serão completamente destruídas. Do lado norte virá o gigante
que atormentará os Meus pobres filhos. Dobrai vossos joelhos em oração. Quando tudo parecer
perdido surgirá para vós o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Eu estou ao vosso lado, embora
não Me vejais. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.343 - 10/07/2010: Queridos filhos, sofro por aquilo que vem para vós. As águas
se levantarão com grande fúria e causarão grande destruição. A Terra de Santa Cruz beberá o
cálice amargo do sofrimento. Dobrai vossos joelhos em oração. Sedes fiéis ao Senhor e em tudo
testemunhai que sois de Cristo. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por Meu filho Jesus. Ele é o
vosso Grande amigo e estará sempre perto de vós. Voltai-vos a Ele que vos ama e vos chama. Não fiqueis
estacionados. Reconciliai-vos com Deus por meio do sacramento da confissão. Buscai Jesus na Eucaristia e
sereis grandes na fé. Não vos deixeis enganar pelo demônio. Sois do Senhor e somente a Ele deveis
seguir e servir. Avante.

2 - SOBRE ALTERAÇÕES GEOLÓGICAS, NOSSA SENHORA ALERTOU:

A – TERREMOTOS (DESLOCAMENTO DAS PLACAS TECTÔNICAS)

Mensagem nº 2.479 – 05/02/2005: Queridos filhos, rezai e fazei penitência. Estais vivendo agora os
momentos mais difíceis para a humanidade. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. Não vivais
afastados da graça de Deus. Se viverdes buscando o pecado sereis enganados pelo demônio e ele vos
conduzirá à morte eterna. Arrependei-vos se quereis a salvação. Deus vos chama. Não recueis. Sabei
que esta é à hora do Senhor. Ele mostrará um grande sinal aos homens. Quando sentirdes a
terra tremer, sabei que Deus está vos falando. Não fecheis vossos corações, mas dai o melhor de vós
para serdes salvos. Voltai-vos depressa.
Mensagem nº 2.529 – 31/05/2005: Queridos filhos, Rezai. Somente por meio da oração sincera e
perfeita a humanidade encontrará a verdadeira paz. Antes que o fogo se acenda, lágrimas cairão
sobre a terra em lamento. A humanidade experimentará grande sofrimento quando a Terra for
sacudida pelo terremoto, o qual arrastará para o mar muitas regiões hoje habitadas. O palácio
será surpreendido pela invasão furiosa e sangrenta dos homens de barba grande. Permanecei firmes no
caminho que vos tenho indicado. Sabei que haverá grandes mudanças na natureza. Em muitas regiões

pobres do Brasil, o Senhor fará surgir grande riqueza. O pobre viverá bem. O rico orgulhoso viverá pela
misericórdia dos pobres. Não recueis. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Avante.
Mensagem nº 2.530 – 01/06/2005: Queridos filhos, a busca pelo poder resultará em uma grande
guerra entre os religiosos e um sucessor de Pedro verá a morte de muitos de seus sacerdotes. O
seqüestro de um líder religioso deixará a Igreja dividida, mas o Senhor cuidará do Seu povo. O ouro: eis o
desejo dos inimigos. Os homens tentarão apagar o brilho, mas não conseguirão. Dobrai vossos joelhos em
oração. A humanidade viverá dolorosos momentos. Continentes irão se mover e a Terra se partirá
em vários pedaços. Quem for fiel até o fim viverá para testemunhar o amor de Deus. Não quero causarvos medo, mas é preciso que tudo isso chegue ao vosso conhecimento. Peço-vos que em tudo façais a
vontade de Deus. Não desanimeis. Não recueis.
Mensagem nº 2.546 – 09/07/2005: Queridos filhos, a humanidade afastou-se do Criador e caminha
para o abismo da destruição. A humanidade viverá momentos de grande aflição e é chegado o momento
de vos converterdes e vos reconciliardes com Deus. Inesperadas erupções vulcânicas ocorrerão
quando a terra for sacudida pelo grande terremoto, o qual fará as montanhas ruírem. Os homens
do terror agirão no Brasil causando destruição e morte. Um templo cairá. Chegaram os tempos mais
dolorosos para vós. Rezai. Sede bons uns para com os outros. Amai e servi com amor o Meu Filho Jesus.
Quem for fiel até o fim será salvo. Coragem. Não temais. O Senhor está convosco.
Mensagem nº 2.554 – 26/07/2005: Queridos filhos, haveis de sofrer por causa de vossa fé. Aquele
que se opõe a Cristo irá se manifestar e seduzirá para o erro grande número dos Meus pobres filhos.
Estais atentos. É um falso messias. Conseguirá seduzir até mesmo muitos consagrados. Eis o tempo da
grande batalha espiritual. Sede fortes. Buscai forças em Jesus Eucarístico para serdes vencedores. Um
terremoto levantará a terra. Os homens verão algo semelhante às ondas do mar. Rezai. Eu sou a
vossa Mãe e estou convosco.
Mensagem nº 2.569 – 01/09/2005: Queridos filhos, eis que se aproximam os tempos das dores.
Agora se avizinham os tempos para a realização de grandes e dolorosos acontecimentos. Um terremoto
chocará os homens. Rezai. Acolhei os Meus apelos. No Sinai haverá grande acontecimento. Sabei que os
homens beberão o veneno preparado por suas próprias mãos. Antes que três grandes sejam
homenageados vereis horrores. Uma sexta feira será marcada para sempre. Cuidai da vossa vida
espiritual. Em tudo sede como Jesus. Escutai os homens e obedecei a Deus. A vossa Salvação virá do
Senhor.
Mensagem nº 2.584 – 06/10/2005: Queridos filhos, a humanidade trilha para um grande abismo. O
grande terremoto se aproxima e os homens viverão momentos de pavor. Chegaram os tempos
difíceis para a humanidade. Tudo que vos anunciei no passado vai realizar-se. Rezai. Rezai sempre mais.
Da lacuna com o nome de um grande santo virá grande devastação. Regiões inteiras
desaparecerão. Muitos lugares que hoje podeis contemplar não mais existirão. Eu sou a vossa
Mãe e sofro por causa dos vossos sofrimentos. Arrependei-vos e voltai-vos Àquele que é o vosso Único e
Verdadeiro Salvador.
Mensagem nº 2.597 – 01/11/2005: Queridos filhos, convertei-vos. Não fiqueis estacionados. Deus
tem pressa e vós não podeis viver afastados da Sua graça. Sede homens e mulheres de fervorosa oração.
Eu sou a vossa Mãe e caminho convosco. Uma grande explosão acontecerá em um templo. Os homens do
terror agirão com grande fúria. A humanidade distanciou-se do Criador e é chegado o momento do grande
retorno. Na Bulgária se verá grande destruição. Será grande, maior não existiu. Rezai. Eis o tempo
oportuno que o Senhor vos oferece para vos converterdes. Acontecerá no Nordeste e será de grande
magnitude. Voltai-vos depressa. Arrependei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristão.
Mensagem nº 2.601 – 12/11/2005: Queridos filhos, o Senhor espera o vosso sim ao Seu chamado.
Não cruzeis os braços. Eis os tempos mais difíceis para a humanidade. Dobrai vossos joelhos em oração e
sereis vitoriosos. Uma grande explosão provocará terríveis catástrofes e terremotos destruirão
muitas regiões da Terra. Uma falha geológica existente no Brasil causará destruição em muitas
regiões. Os homens sábios desconhecem. Os homens do terror agirão na terra da Madre e o
sofrimento será grande para os Meus pobres filhos. Será apanhado no Brasil. Voltai-vos enquanto há
tempo. Não vivais em pecado.
Mensagem nº 2.652 - 11/03/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa mãe dolorosa
e sofro por causa dos vossos pecados. Voltai-vos ao Senhor, pois Ele vos ama e vos espera de braços
abertos. Os homens experimentarão grandes sofrimentos por causa da energia gerada no
interior da terra. Muitas regiões da terra serão sacudidas e montanhas desaparecerão. Sabei
que Deus está ao vosso lado. Tende coragem, fé e esperança. O terror chegará a Yokohama e a Mauricio.
Os homens hão de chorar e lamentar. Rezai. Dobrai vossos joelhos em oração e o mundo voltará a ter
paz.

Mensagem nº 2.655 - 18/03/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu vos amo como sois e
quero ajudar-vos. Fugi do pecado e não permitais que o demônio vos escravize. Sois do Senhor e somente
a Ele deveis servir e seguir. Da litosfera virá grande dor para a humanidade. A Terra será abalada
e montanhas cairão. A dor será grande. Rezai. Eu preciso de vossas orações. Não cruzeis os braços.
(Nota: A litosfera - do grego "lithos" = pedra - é a camada sólida mais externa do planeta Terra,
constituída por rochas e solo, também denominada como crosta terrestre.)
Mensagem nº 2.697 - 22/06/2006 - Maceió-Al: Queridos filhos, coragem. Deus está ao vosso lado.
Avante sem medo. Acolhei com alegria os Meus apelos e sereis conduzidos à santidade. Eu sou a vossa
Mãe e quero dizer-vos que estes são os tempos das grandes tribulações. Rezai sempre. Aproximai-vos da
Eucaristia e sereis vitoriosos. A humanidade passará por grandes provações. A terra será sacudida
e montes irão desabar. Continentes se moverão e cidades serão arrastadas ao mar. A dor será
grande para os Meus pobres filhos. Chiloé: o terror passará.
Mensagem nº 2.701 - 01/07/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a vossa vitória está no
Senhor. Aproximai-vos do Meu Jesus para serdes curados dos vossos males físicos e espirituais. Buscai a
graça de Deus no sacramento da confissão e em toda parte testemunhai que sois do Senhor. A
humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento. As placas continentais serão abaladas com
o grande sismo, o qual nunca houve desde os tempos de Adão. Rezai. Mudai de vida e Deus vos
salvará.
Mensagem nº 2.702 - 04/07/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Sou a vossa Mãe dolorosa e
sofro por causa dos vossos sofrimentos. Dizei não ao pecado e voltai-vos Àquele que tem palavras de vida
eterna. A humanidade caminha para o abismo da autodestruição que os homens prepararam por suas
próprias mãos. Terríveis tremores de terra farão engolir cadeias de montanhas e cidades, e os
Meus pobres filhos experimentarão pesada cruz. Rezai. Rezai. Rezai.
Mensagem nº 2.704 - 08/07/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dias virão em que a terra
se agitará e as montanhas se moverão. Vulcões se levantarão com grande força e muitos
experimentarão grandes sofrimentos. Os homens desafiaram o Criador e agora caminham para o abismo
da autodestruição. Peço-vos que permaneçais firmes na oração. Buscai o Senhor. Convertei- vos e assumi
com sinceridade o vosso verdadeiro papel de cristãos. Não cruzeis os braços. Deus tem pressa. O que
tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.784 - 11/01/2007 – em Angüera/BA; Queridos filhos, a gigantesca montanha
descerá. A cidade do fim do mundo viverá momentos de grande aflição. Rezai. Levai a sério os
Meus apelos. Não vim do céu por brincadeira. Cuidai da vossa vida espiritual e acolhei o Evangelho do Meu
Jesus. Não tardará cair sobre a humanidade um terrível castigo. Ó homens, para onde quereis ir? Sabei
que somente Jesus é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Não recueis. Ele vos ama e vos espera de braços
abertos.
Mensagem nº 2.796 - 08/02/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, as placas se moverão e
nações desaparecerão. Eu sou a vossa Mãe e sofro por causa dos vossos sofrimentos. Peço-vos que
intensifiqueis vossas orações. Não vos afasteis da graça de Deus. A criatura desafiou o Criador e agora
beberá do seu próprio veneno. A humanidade caminha para a destruição, mas Deus Todo Poderoso quer
salvar-vos. Voltai-vos ao Senhor e enchei-vos do Seu amor. A vossa esperança é o amor.
Mensagem nº 2.799 - 15/02/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, acolhei o chamado do Senhor.
Convertei-vos e voltai-vos depressa. A humanidade carregará pesada cruz quando a terra sofrer o
grande deslocamento. Muitas regiões da Terra de Santa Cruz que hoje contemplais deixarão de
existir. Peço-vos que continueis a rezar. Suplicai a Misericórdia de Deus para vós. O Senhor quer ver-vos
felizes, mas vós deveis esforçar-vos para assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos. Não cruzeis os
braços. Deus tem pressa.
Mensagem nº 2.804 - 27/02/2007- em Porto da Folha/SE: Queridos filhos, chegará o dia em que
a terra passará por uma imensa transformação. Continentes se moverão e não estarão mais
onde hoje se encontram. Vereis a Mão Poderosa de Deus agir em favor dos homens e mulheres
de fé. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para preparar-vos. Abri vossos corações com alegria. Dobrai
vossos joelhos em oração e encontrareis no Senhor a vossa força. Sois o povo do Senhor. Não desanimeis.
Fugi do pecado e servi ao Senhor com fidelidade. Eu vos amo e quero ajudar-vos. Não vos atemorizeis.
Acolhei os Meus apelos e nenhum mal vos atingirá.
Mensagem nº 2.848 - 09/06/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, voltai-vos ao Senhor. Não
fiqueis de braços cruzados. Deus tem pressa. Dobrai vossos joelhos em oração e suplicai ao Senhor Sua
Misericórdia para vós. Um grande terremoto sacudirá o Irã e o segredo escondido será atingido.

Sofro por aquilo que vos espera. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Eu pedirei ao Meu Jesus por
vós. Sede bons uns para com os outros. Amai. Sem amor não podeis compreender os desígnios de Deus
para vossas vidas. Avante.
Mensagem nº 3.003 - 29/05/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, chegará para a Igreja o
momento da grande dor. A ação dos inimigos contra a Igreja do Meu Jesus será intensificada e os
consagrados fiéis carregarão pesada cruz. Os inimigos espalharão confusão na Igreja de Deus e o
sucessor de Pedro muito sofrerá. Rezai. Rezai. Rezai. Sabei que Deus não está distante de vós. Acreditai
firmemente em Seu poder e tudo acabará bem para vós. A humanidade enfrentará uma grande dor.
A energia acumulada no interior da terra provocará grandes explosões e haverá grandes
terremotos. Das profundezas virá a destruição que levará os homens a beberem o cálice
amargo do sofrimento. Coragem. Não vos afasteis da graça do Senhor.
Mensagem nº 3.177 - 23/06/2009: Queridos filhos, anunciai Jesus. A humanidade precisa conhecer o
amor do Senhor e vós sois chamados a contribuir para a salvação das almas. A humanidade vive afastada
do Criador e caminha para o abismo da autodestruição que os homens prepararam por suas próprias
mãos. Voltai-vos. O vosso Deus ainda vos espera. Não recueis. Buscai forças na oração e na Eucaristia,
pois somente assim podeis experimentar a vitória de Deus. Na grande tribulação para os homens,
Deus enviará os profetas para orientar os escolhidos. Dias difíceis virão para a humanidade. A
terra se agitará e se levantará como as ondas do mar. Será esta a grande catástrofe para a
humanidade. Rezai. Sofro por aquilo que vos espera. Avante pelo caminho que vos apontei. Coragem.
Mensagem nº 3.179 – em 27/06/2009: Queridos filhos, não vos afasteis da oração. Eis os tempos
difíceis para a humanidade. Peço-vos que sejais homens e mulheres de fé e que em toda parte procureis
testemunhar Meu Filho Jesus. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Sofro por causa dos vossos
sofrimentos. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé. Tende coragem. Confiai em Jesus e tudo
acabará bem para vós. A terra passará por grande transformação. Chegará o dia em que haverá
um grande terremoto e toda terra será sacudida. Regiões inteiras da terra desaparecerão.
Passada toda tribulação, haverá para vós um novo tempo e alegria. Não desanimeis. Não recueis.
O Senhor vencerá.
Mensagem nº 3.217 - 22/09/2009: Queridos filhos, a humanidade viverá momentos difíceis, mas
do Senhor virá o socorro para os justos. A terra será sacudida e muitos lugares deixarão de
existir. Quero dizer que o Senhor não vos deixará sozinhos. Sede fiéis. Acreditai firmemente no poder de
Deus e nenhum mal virá contra vós. Dias de alegria virão para os eleitos do Senhor. No triunfo final, os
Meus escolhidos experimentarão uma alegria sem fim. Voltai-vos Àquele que vos ama e vos espera de
braços abertos. Sede firmes na oração, pois somente assim podeis contribuir para a transformação da
humanidade. Coragem.
Mensagem nº 3.233 - 27/10/2009: Queridos filhos, Sou a vossa Mãe e sofro por causa dos Meus
pobres filhos afastados do Senhor. Chegará o dia em que muitos hão de arrepender-se da vida
transcorrida sem Deus, mas para muitos será tarde. Não permitais que o demônio vos engane. Sede do
Senhor e Ele transformará vossas vidas. Eis o tempo da graça. A humanidade trilha pelas veredas da
autodestruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Um grande sofrimento virá para
os habitantes da Itália. Semelhantes sofrimentos viverão os habitantes do Chile. A terra
sacudirá e os homens viverão momentos de grandes sofrimentos. Rezai. Somente na oração
podeis suportar o peso da cruz. Buscai forças no Senhor. Ele vos ama e vos espera.
Mensagem nº 3.259 – 29/12/2009: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa
dos vossos sofrimentos. Dobrai vossos joelhos em oração suplicando a Misericórdia do Senhor para a
humanidade. Os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. A crosta terrestre se partirá em muitas
regiões da terra. A energia vinda do seu interior causará sofrimento a muitos dos Meus pobres
filhos. Escutai o que vos digo. A humanidade está às vésperas dos mais terríveis flagelos e castigos. O
que outrora vos anunciei vai realizar-se. Sede fortes e firmes na fé. Sede do Senhor e sereis vitoriosos.
Mensagem nº 3.295 - 20/03/2010: Queridos filhos, abri vossos corações ao Deus da salvação e da
paz. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. A humanidade caminha para o abismo da destruição
que os homens prepararam por suas próprias mãos. Peço-vos que sejais homens e mulheres de oração,
pois somente assim sereis capazes de suportar o peso das provações que estão a caminho. Quero dizervos que este é o tempo da graça. Tempos dolorosos ainda virão para vós. Eu sou a vossa Mãe e estou
convosco. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Um mega sismo sacudirá o Japão e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Dor maior
não existiu. Sofro por aquilo que vos espera. Dobrai vossos joelhos em oração. Não vim do céu por
brincadeira.

Mensagem nº 3.297 - 23/03/2010: Queridos filhos, tudo que fizerdes nesta vida por amor a Deus e ao
próximo não ficará sem recompensa. Abri vossos corações à caridade neste tempo da quaresma. Rezai e
fazei penitência. Dedicai parte do vosso tempo à oração silenciosa e escutai a voz do Senhor que vos
chama à santidade. Daí a todos bom exemplo. Com vossos atos e palavras mostrai a todos que sois
unicamente de Cristo. Aconteça o que acontecer confiai em Meu Filho Jesus, somente Ele é o vosso Tudo e
sem Ele nada podeis fazer. Buscai forças na Eucaristia e nas palavras do Meu Filho Jesus. A humanidade
caminha para um futuro doloroso. A terra se agitará e abismos surgirão. Os Meus pobres filhos
carregarão pesada cruz. A terra perderá seu equilíbrio e fenômenos espantosos surgirão. Sofro
por aquilo que vos espera. Sedes firmes na oração. Somente por meio da oração encontrareis forças
para suportar o peso das provações. Coragem. Eu sou a vossa Mãe e vos amo.
Mensagem nº 3.308 – 20/04/2010 – em Taguatinga Norte/DF: Queridos filhos, Eu sou a vossa
Mãe. Vim do céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Não recueis. Tenho pressa e vós não podeis cruzar
os braços. Daí o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. Vivei alegremente os Meus apelos,
pois quero ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Conheço vossas necessidades e
pedirei ao Meu Jesus por vós. Coragem. Não desanimeis. Nada está perdido. Confiai plenamente no poder
de Deus e tudo acabará bem para vós. A humanidade caminha para um grande abismo, mas Deus não
está distante de vós. Arrependei-vos e voltai-vos. Ele vos espera de braços abertos. Rezai. Somente por
meio da oração podeis alcançar vitória. Um doloroso acontecimento se dará em um famoso santuário do
Brasil. Os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. O oeste estremecerá e a Bahia viverá
momentos de dor. Avante na oração.

B - VULCÕES:

Mensagem nº 2.657 - 23/03/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, abraçai a graça da fé, pois a
fé é a luz que ilumina e conduz a Deus. Quem se afasta da fé caminha em direção as trevas. Meu Filho
Jesus vos chama. Acolhei Suas palavras e sereis salvos. Deus tem pressa. Dizei a todos que este é o
tempo do grande retorno. Afastai-vos do pecado e buscai o Amor do Senhor. A humanidade caminha
para o abismo da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Uma fumaça
tóxica vinda do interior da terra trará sofrimento aos homens. Não fiqueis afastados da oração. O
Senhor vos espera de braços abertos. Um fato assombroso se dará na região de Chenzhen, Pretória e no
litoral do Espírito Santo. O Poder de Deus agirá. Ó homens, voltai-vos depressa. Não cruzeis os braços.
Mensagem nº 2.698 - 24/06/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a humanidade trilha pelas
veredas da autodestruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. A terra irá soçobrar e
das profundezas sairão imensos rios de fogo. Cidades serão destruídas, ilhas desaparecerão e
os Meus pobres filhos experimentarão pesada cruz. Sede do Senhor. Eu vim do céu para apontarvos o caminho e vós não podeis cruzar os braços. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos
confiou e sereis salvos. Permanecei firmes na oração, pois a oração sincera e perfeita transformará os
corações endurecidos. Sofro por aquilo que vem para a humanidade. Chegará o dia em que os poderosos
deste mundo estenderão as mãos e suplicarão ao pobre. Arrependei-vos, pois o arrependimento é o
primeiro passo a ser dado no caminho da conversão.
(Soçobrar – Revolver (-se) debaixo para cima e de cima para baixo; inverter (-se), subverter (-se).)

Mensagem nº 2.704 - 08/07/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dias virão em que a terra
se agitará e as montanhas se moverão. Vulcões se levantarão com grande força e muitos
experimentarão grandes sofrimentos. Os homens desafiaram o Criador e agora caminham para o
abismo da autodestruição. Peço-vos que permaneçais firmes na oração. Buscai o Senhor. Convertei- vos e
assumi com sinceridade o vosso verdadeiro papel de cristãos. Não cruzeis os braços. Deus tem pressa. O
que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.734 - 14/09/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a vossa nação sofrerá por
causa do gigante que se levantará do fundo do mar. Dobrai vossos joelhos em oração e buscai no
Senhor a vossa força. Não fiqueis de braços cruzados. Eis o tempo oportuno para a vossa conversão.
Permanecei no caminho que vos apontei e podeis contribuir para o triunfo do Meu Imaculado Coração.
Coragem. O Senhor está convosco.
Mensagem nº 3.256 – 22/12/2009: Queridos filhos, vivei alegremente os Meus apelos e Eu vos
conduzirei ao Meu Filho Jesus. Vós sois importantes para a realização dos Meus planos. Não cruzeis os
braços. Tudo que fizerdes em Meu favor, o Senhor vos recompensará generosamente. Deus tem pressa e
é chegado o momento do vosso retorno. Rezai muito diante da cruz e em tudo imitai Meu Filho Jesus. Eu
sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. A humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento. Fogo
subirá das profundezas da terra e muitas regiões serão destruídas. Não vos afasteis da oração. Eu
estarei sempre convosco. Avante sem medo.

Mensagem nº 3.291 – 09/03/2010: Queridos filhos, caminhais para um futuro de grandes provações.
Sofro por aquilo que vem para vós. Das profundezas da terra virão imensos rios de fogo. Muitas
regiões serão completamente devastadas e a destruição atravessará muitos países. Dobrai
vossos joelhos em oração. Somente na oração encontrareis forças para testemunhar o que virá. Eu sou a
vossa Mãe e vim do céu para consolar-vos e dizer-vos que sois o povo eleito do Senhor. Voltai-vos, pois o
Senhor ainda vos espera. Fugi da maldade e deixai que a graça do Senhor vos transforme. Avante pelo
caminho que vos apontei.
Mensagem nº 3.310 - 24/04/2010: Queridos filhos, não vos afasteis da oração. A humanidade está às
vésperas dos mais dolorosos acontecimentos. Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para
vós. A terra se agitará e das profundezas virão imensos rios de fogo. Gigantes adormecidos se
levantarão e o sofrimento será grande para muitas nações. O eixo da terra se moverá e os Meus
pobres filhos viverão momentos de grandes tribulações. Estai atentos. Eis o tempo das dores para a
humanidade. Voltai-vos a Jesus. Somente n’Ele encontrareis forças para suportardes o peso das provações
que hão de vir. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Não recueis.

Vejamos agora o que nos diz a Sagrada Escritura:
“(...) E haverá terremotos em diversos lugares, (...)”

(Mc. 13,8)

“(...) Haverá grandes terremotos por várias partes (...)”

(Lc. 21,11)

“(...) Na terra a aflição e a angústia apoderar-se-ão das nações pelo bramido do mar e das
ondas.”
(Lc. 21,25)
“(...) E os fundamentos da terra serão abalados. A terra é feita em pedaços: estala, fende-se, é
sacudida (...)
(Is. 24,18-19)

Nota final:
Sempre que apresentamos Profecias com detalhamento de fatos, procuramos deixar muito
claro que esses episódios mais cedo ou mais tarde ocorrerão, porque se trata de Profecia verdadeira; e
disso temos absoluta certeza, pois é confirmada pela Bíblia! Agora o período em que tudo se cumprirá,
não tem como precisar. Também já foi identificado que durante os últimos vinte e cinco anos de duração
dessa Obra Celeste (Aparições em Angüera), muitas Profecias lá reveladas já se cumpriram. Deus nos
antecipa esses fatos catastróficos, através de Nossa Senhora, para que nos conscientizemos desta etapa
vivida pela humanidade, ou seja, de purificação de Seus filhos, da Sua Igreja e do Planeta (Apocalipse).
Também para que essa tomada de consciência possa nos levar a uma preparação psicológica (emocional),
e principalmente espiritual! Portanto, o ponto de partida de nossa preparação é nos voltarmos (com
amor e por amor) para o nosso bom Deus, através de uma grande conversão do coração, e que essa ação
inclua indubitavelmente a total obediência aos Dez Mandamentos e aos Sacramentos de Sua Igreja (da fé
católica); tudo isso através de doses generosas de amor, perdão e misericórdia para com o nosso
próximo. Deus nunca antecipa desastres para nos assustar, mas, sim, para preparar Seus filhos, pois Ele
é Pai, e, como tal, por muitíssimo nos amar, não nos quer ver surpreendidos nem confundidos, mas
sempre junto a Ele!

VINDE SENHOR JESUS!

www.mariamaedaigreja.net

