O QUE TODOS PRECISAM SABER... URGENTE!
(Final)
No decorrer dos quatro capítulos anteriores procuramos deixar bem claro, em
relação ao clima hoje no planeta, os seguintes fatos:
- O tão decantado e propalado mote “Aquecimento Global” não passa de uma
grotesca farsa, fraude científica, pois faz parte da agenda globalista illuminati.
Mais detalhes são obtidos na leitura do capítulo 1 (neste site), no texto de igual título;
- A alegação de alguns cientistas independentes e idôneos de que o planeta
converge para um período de resfriamento global, também é de difícil aceitação, em
virtude das altas temperaturas que têm se mantido durante os últimos verões;
principalmente neste de 2013, no hemisfério sul. Entre dezembro de 2012 e janeiro de
2013, a temperatura atingiu inimagináveis 50 graus centígrados na Austrália; outras
informações você encontra no capítulo 2 (neste site);
- Atualmente o sol apresenta um comportamento atípico dentro de seus ciclos
de “máximos” e “mínimos” solares; ciclos esses que abrangem 11 anos. Leia mais no
capítulo 3 (neste site);
- Na elaboração deste trabalho ficou nítida, não só a divisão entre o meio
científico, como também muita confusão e insegurança sobre a real situação do clima
no planeta; e do planeta em si (aumento no número de terremotos... Vulcões dando
sinais de iminente erupção...). Causas, momento atual e conseqüências a curto e
longo prazo se tornaram uma “caixa preta” para os “grandes doutores”. É claro
que eles não vão admitir nada disso publicamente; onde ficaria seu orgulho, vaidade,
prepotência... O mundo pode estar literalmente caindo em suas cabeças (e para isso
falta pouco...), que eles vão continuar, orgulhosamente, afirmando... “Isso é normal...
Não tem nada demais acontecendo... É apenas um período passageiro, que inclusive já
ocorreu no passado...” Veremos. No entanto, nosso Deus amoroso, misericordioso e fiel
tem nos assistido com Sua presença e palavra nas Aparições e Locuções interiores
autênticas, nas últimas décadas, por todo o mundo; e nelas tem nos antecipado toda a
verdade, inclusive sobre o clima e o planeta. É claro que para acreditar é necessária a
fé; e isto também é um mistério: por que só alguns acreditam? Mas essa resposta
transcende nossa condição humana, só Deus tem a resposta. Portanto, sabemos que
escrevemos para poucos, os poucos, que no uso de seu livre arbítrio, acreditarão. No
capítulo 4 (neste site), através de uma Aparição de Nossa Senhora (Angüera),
os Céus nos informam e alertam. Leia.
Portanto, encerramos esta seqüência de textos por quem sabe o que
verdadeiramente está acontecendo e o que acontecerá. A Mãe de Deus e nossa recebeu
da Santíssima Trindade não só o dom da onipresença, como também da onisciência,
por isso Ela é chamada a Profetiza destes tempos finais. A seguir, em Mensagem por
Locução interior a Enoch, na Colômbia (Obra “Mensagens de salvação de Jesus, o Bom
Pastor” - http://www.jesusbompastor.net.br/), Nossa Senhora, dentre outros
importantíssimos alertas, confirma o Descontrole Climático Global, e não o
simplista e farsante “Aquecimento Global”:
TODOS AQUELES QUE ADOREM A BESTA E ACEITEM SUA MARCA
BEBERÃO O VINHO DA IRA DE DEUS!
(APOCALIPSE 14, 9-10)
(20-01-2013)
Chamado urgente de Maria Rosa Mística para a humanidade
Filhinhos de Meu coração, que a paz de Deus esteja convosco.
Os dias da grande prova se aproximam. Tudo parece estar calmo, mas a
realidade é outra. A criação já começou sua transformação. Deveis vos

acostumar a viver em condições climáticas extremas, porque em muitos
lugares o verão vai ser excessivo, e em outros o inverno não parará. O sol
aquecerá a terra como nunca antes havia feito, e ocorrerão nevascas em
lugares onde não devia nevar. As altas e gélidas temperaturas tornarão
inabitáveis muitos lugares da terra.
A queda total da economia se aproxima, o papel moeda perderá seu valor;
muitas riquezas cairão por terra, e muitos enlouquecerão ao ver cair seus
impérios. A água escasseará em muitos lugares, e a sede e a fome se
apoderarão de muitas nações.
Ventos de guerra se aproximam, os emissários do mal querem
desestabilizar a paz, para preparar o caminho para o anticristo e implantar na
terra seu regime de escravidão e submissão às nações.
A marca de Meu adversário já começou a ser implantada na população de
muitas nações.
A humanidade será enganada, e muitos vão se perder por falta de
conhecimento. A promessa de uma melhor cobertura nos serviços médicos
fará com que muitos se deixem marcar e, ao fazê-lo, perderão sua alma. O
microchip é a marca da besta que fala o Livro do Apocalipse, no capítulo treze.
Faço um chamado urgente a todos os Meus filhos fiéis, conhecedores da Santa
Palavra de Deus e Suas mensagens, para que instruam a todos aqueles que
andam em tibieza espiritual, e desconhecem tudo o que está por vir. Dizei a
Meus filhinhos que o microchip que os governos estão promovendo para uma
melhor qualidade de vida é a marca da besta; que é preferível morrer a deixarse marcar, porque ao fazê-lo já não haveria retorno, e se perderia a vida do
espírito.
Filhinhos, não vos deixeis enganar tão sutilmente pelos filhos das trevas;
conhecei a verdade e a verdade vos fará livres. Agarrai-vos a vosso Pai e Mãe
Celestiais, e tenhais a segurança que não vos deixaremos perder. Todos
aqueles que adorem a besta, e aceitem sua marca, beberão o vinho da ira de
Deus. (Apocalipse 14, 9-10)
Deus mandará uma ferida maligna a todos aqueles que adorem a besta e
aceitem sua marca. (Apocalipse 16, 1-2) Se encherão de chagas incuráveis em
seu corpo, serão separados do rebanho de Meu Filho e a morte eterna será seu
pagamento.
Filhinhos, não ambicioneis tesouros nem riquezas deste mundo, porque
muito em breve tudo passará. Buscai vosso verdadeiro tesouro que é Deus e
achareis o gozo da vida eterna. Todos aqueles que gozais de riquezas e bens
materiais, vos peço que façais caridade com vossos irmãos mais necessitados,
porque vêm os dias da queda do deus-dinheiro e só permanecerá vossa
família, e o que façais por vossos irmãos.
Não vos apegueis a nada, nem a ninguém, nem vos glorieis de vossas
riquezas, nem de vosso poder, porque nada disso vos assegurará a vida.
Buscai a Deus e ponde vossa confiança NELE, para que possais amanhã gozar
do tesouro da vida eterna.
Vossa Mãe que vos ama, Maria Rosa Mística.
Dai a conhecer minhas mensagens a toda a humanidade.

www.mariamaedaigreja.net

