CIENTISTAS CONFIRMAM A BÍBLIA E AS PROFECIAS DE NOSSA
SENHORA
“Entretanto, virá o Dia do Senhor como ladrão. Naquele dia os céus
passarão com ruído, os elementos abrasados se dissolverão, e será consumida
a Terra com todas as obras que ela contém. Uma vez que todas estas coisas se
hão de desagregar, considerai qual deve ser a santidade de vossa vida e de
vossa piedade, enquanto esperais e apressais o Dia de Deus, esse dia em que
se hão de dissolver os céus inflamados e se hão de fundir os elementos
abrasados!”
(2 Pd. 3, 10-12)

Leia a seguir o artigo publicado no site http://portuguese.ruvr.ru/ (a citação
bíblica foi inclusão nossa.)

Fim do mundo pode envolver os quatro elementos da natureza

O planeta Terra está ameaçado por um apocalipse cósmico a envolver
todos os elementos naturais existentes: a água, o ar, a terra e o fogo, afirmam
os professores catedráticos da Universidade Federal do Extremo Oriente,
Alexander Panichev e Alexander Gulkov. A nova versão do Fim do Mundo que
se adivinha não deixa alguma hipótese de sobrevivência. Tal visão de
acontecimentos e dos fundamentos da criação do Universo foi exposta no livro
intitulado “O Absoluto e o Homem".
Os cientistas do Extremo Oriente têm estudado as provas geológicas de três
calamidades naturais. Tem-se em vista o dilúvio, a era do gelo e a extinção dos
dinossauros no período Cretáceo-Paleogeno. Pelo visto, estes cataclismos todos tiveram
um cenário idêntico. O seu início coincidia com um processo global de curta duração
que "abalava" a biosfera, levando à extinção em massa de várias espécies.
Tentando responder à pergunta sobre as origens destes acontecimentos, os dois
professores catedráticos evocam um efeito pouco conhecido, descoberto em 1985 pelo
cosmonauta soviético, Vladimir Djanibekov. É que, permanecendo no espaço cósmico

em condições de imponderabilidade, os corpos efetuam reviravoltas do eixo de rotação
em 180º.
Daí a suposição de que o efeito Djanibekov possa explicar causas de calamidades
diversas ocorridas na Terra a qual, porventura, tivesse dado tais "cambalhotas" na
imponderabilidade. No decurso de tais viragens, o nosso planeta podia mudar a direção
da rotação do eixo. Se agora está girar à esquerda em torno do eixo, então após um
"culbute" desses pode começar a virar à direita. A teoria de inversão do eixo explica
ainda a razão pela qual uma parte de planetas do Sistema Solar gira no sentido inverso
em relação à Terra. Neste caso, as viragens com o nosso planeta se dessincronizaram.
Os efeitos da "inversão do eixo" da Terra se assemelham ao Fim do Mundo,
ressaltam Panichev e Gulkov. As zonas florestais serão levantadas literalmente para o
ar, percorrendo as distâncias enormes e caindo depois em depressões. Ao cabo de
milhões de anos, essas baixas e os barrancos serão transformados em jazidas de
carvão. Após a perturbação, uma gigantesca onda similar ao Tsunami passará pelo
globo, causando enchentes de grandes proporções semelhantes ao Dilúvio bíblico. Em
virtude disso, irão se conservar e sobreviver apenas regiões montanhosas.
“Os que então se acharem na Judéia fujam para os montes;” (Lc. 21, 21)
Depois da "cambalhota", a Terra sofrerá tremores acompanhados pelo fogo e pela
lava, resultantes de erupções vulcânicas. As cinzas lançadas para a estratosfera cobrirão
o planeta, provocando o eclipse. Assim, a Terra entrará na nova Era do Gelo e a maioria
esmagadora de organismos vivos será condenada à morte. Cabe notar existirem
múltiplas provas de acontecimentos que já ocorreram conforme tal cenário, prosseguem
dizendo os cientistas. Uma delas são as passagens bruscas de sedimentos marítimos
para os continentais. As erupções vulcânicas podiam ter dado origem aos platôs de
basalto que se formaram em épocas remotas, indicadas também pelos cientistas,
autores da hipótese. Os enormes cemitérios de dinossauros, com milhares de filas de
restos mortais, não teriam sido a conseqüência do tsunami demolidor?
Não restam dúvidas de que tais cenários podem voltar a ocorrer, apontam os
cientistas russos citados. Mas quando? Segundo calcularam, os cataclismos planetários
têm ocorrido com os intervalos de 23-30 milhões de anos. O último se deu há cerca de
25 milhões de anos. Deste modo, supõem os peritos Panichev e Gulkov, a Terra está
prestes a dar mais uma cambalhota a qualquer momento.
Fonte: http://portuguese.ruvr.ru/2013_02_06/fim-do-mundo-pode-envolver-os-quatro-elementos-da-natureza/

“O terror, a fossa e a cilada vão apanhar-te, habitante da terra. O que fugir
para escapar do terror cairá na fossa, o que se livrar da fossa será preso no
laço. Porque as comportas lá do alto abrir-se-ão e os fundamentos da terra
serão abalados. A terra é feita em pedaços: estala, fende-se, é sacudida,
cambaleia como um homem embriagado e balança como uma rede. Seus crimes
pesam sobre ela, e ela cairá para não mais se levantar.” (Is. 24, 17-20)

A seguir, leia as Profecias de Nossa Senhora em Angüera – Bahia
(http://www.apelosurgentes.com.br/) sobre o que acontecerá com o Planeta, e

que, confirmando sua autenticidade, apresentam uma total similaridade com a Bíblia
e as conclusões de dois renomados cientistas soviéticos.
Mensagem nº 2.642 - 16/02/2006 – em Itaparica/PE: Queridos filhos, Eu vos amo
e desejo a vossa conversão. Afastai-vos definitivamente do pecado e voltai-vos Àquele
que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Conheço vossas dificuldades e quero socorrervos. Confiai plenamente no Poder de Deus e tudo acabará bem para vós. Rezai. A
humanidade encontra-se no abismo do pecado e é chegado o momento do grande
retorno. Porto de Galinhas e Bali viverão momentos de grande aflição. Fugi de tudo
aquilo que paralisa o verdadeiro amor. Deus quer salvar-vos. Não cruzeis os braços. A
Floresta perderá suas árvores. Que o Senhor vos dê forças para suportardes a vossa
cruz.
Mensagem nº 2.696 - 20/06/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, os pólos
irão comutar e a terra passará por grandes transformações. Todos os seres
vivos sofrerão. Peço-vos que sejais fortes e que em tudo procureis imitar Meu Filho
Jesus. Vós não estais sozinhos. Dobrai vossos joelhos e buscai vossa força no Senhor.
Eu vos amo como sois e quero ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no
céu. O Senhor é a vossa esperança. N’Ele está a vossa vitória.
Mensagem nº 2.730 - 08/09/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a terra
passará por grandes transformações, as quais deixarão os homens sábios
confusos. Os homens não terão explicação. Eis que o Senhor fará cumprir suas
promessas. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu sou a vossa Mãe e estou perto de
vós. Tende confiança, fé e esperança. O amanhã será melhor para os homens e
mulheres de fé. Avante.
Mensagem nº 2.751 - 25/10/2006 – em Maceió/AL: Queridos filhos, um súbito
deslocamento dos pólos levará sofrimento à terra do sol e aos seus arredores.
Peço-vos que façais a vontade de Deus e que vos afasteis do pecado. Não permitais que
as coisas do mundo vos afastem da verdade. Acolhei os Meus apelos. O que digo deve
ser levado a sério. Não vos atemorizeis. O Senhor vos ama e vos conhece pelo nome. Eu
pedirei ao Meu Jesus por vós. Coragem. Nada ou ninguém está perdido. Rezai. Rezai.
Rezai.
Mensagem nº 2.790 - 26/01/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a
humanidade carregará pesada cruz. O deslocamento dos pólos mudará a vida sobre
a terra e os Meus pobres filhos viverão momentos de angústia. Chegará o dia
em que os sofisticados meios e comunicação irão desabar. Os homens estarão
surdos e cegos. Rezai. Suplicai a Misericórdia do Senhor para vós. Eu vos amo e vim
do céu para socorrer-vos. Escutai-Me. Não permitais que o demônio vos afaste da
verdade. Abri vossos corações ao Senhor.
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. Dai 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. Sede 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 3.310 - 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.
“Nós, porém, segundo Sua promessa, esperamos Novos Céus e uma Nova
Terra, nos quais habitará a Justiça.”
(2 Pd. 3,13)
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