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)

O SEGUNDO SOL.

Várias fotos e vídeos inundam a rede com imagens do que seria um segundo Sol. São muitas as
teorias para explicar a razão do aparecimento deste corpo: estrela supernova, duplo do sol, etc. A
verdade é que imagens registradas mostram, incontestavelmente, que um corpo celeste vem sendo
avistado em diversas partes do mundo. Perguntamos: seriam estas manifestações as do “segundo
sol” que foi mencionado nas profecias marianas?
Conheça abaixo algumas destas profecias. Veja que detalhes estariam associados ao
aparecimento deste corpo celeste.
Em 16 de abril de 2005, Nossa Senhora Rainha da Paz (Aparições em Anguera/BA) revelou ao
mundo (www.apelosurgentes.com.br), o seguinte:
Queridos filhos, Deus falará aos homens por meio de sinais extraordinários. Um grande
aviso será dado à humanidade, mas se os homens não se arrependerem a ira de Deus
cairá sobre a humanidade. Os homens verão algo como um sol que ficará visível no céu
por longas horas. Todos os olhos verão. Sabei que Deus tem pressa. Rezai. Intensificai vossas
orações para suportardes o peso das provações que hão de vir. Da França sairá um espinho que ferirá os
homens fiéis. Coragem. Eu estou ao vosso lado.”

O que a mensagem acima nos revela:
1) a aparição desse segundo sol será um sinal extraordinário de Deus;
2) será um grande aviso que terá por finalidade levar a humanidade a arrepender-se de seus
pecados;
3) ficará visível no céu por longas horas.

Veja esta outra mensagem de Nossa Senhora, em 11 de agosto de 2009:
“Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para chamar-vos à conversão sincera. Não fiqueis
de braços cruzados. Viveis no tempo das grandes confusões espirituais e é chegado o momento do vosso
retorno ao Senhor. Sabei que Jesus espera muito de vós. Dobrai vossos joelhos em oração e tudo
acabará bem para vós. A humanidade caminha para um grande abismo e os Meus pobres filhos
carregarão pesada cruz. Dias difíceis virão para a humanidade. Voltai-vos depressa. O Senhor vos ama e
vos quer. Não vos sintais sozinhos. Nos momentos mais dolorosos para vós, o Senhor vos protegerá e
vós experimentareis a Sua vitória. Um fenômeno extraordinário se dará na Europa. Os
homens não terão explicação. Quando os homens testemunharem o surgimento da
grande luz, sabei que está próxima a grande batalha final. Os homens a chamarão de
segundo sol. Aquilo que vos anunciei no passado vai realizar-se. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus
por vós. Avante sem medo.”

O que revela a mensagem:
1) ocorrerá na Europa um grande fenômeno;
2) quando os homens virem a grande luz é o sinal de que estará próxima a grande batalha final. A
grande batalha final tanto pode ser a última grande guerra, como também pode ser referência à
guerra espiritual que será travada pelo anticristo com os seguidores de Jesus.
Leia também esta importante mensagem, que foi extraída do site http://www.elgranavisomensajes.com, site que se propõe a divulgar novas profecias que revelam os acontecimentos mundiais
no período prévio à Segunda Vinda de Jesus.

O tempo para aparecer o cometa de que Eu falei, em que as pessoas
acreditarão que há dois sóis, está próximo. (06 abr 2013)
(Fonte: http://www.elgranaviso-mensajes.com/news/a06-abr-2013-o-tempo-para-aparecer-o-cometa-de-que-eu-falei%2c-em-que-aspessoas-acreditar%c3%a3o-que-ha-dois-sois%2c-esta-proximo/ )

Minha querida e filha amada, as estrelas vão mudar em breve e o tempo para aparecer o cometa de que
Eu falei, em que as pessoas acreditarão que há dois sóis, está próximo. Em breve, o maravilhoso
espetáculo será visto pela humanidade e será ouvido o som do trovão, e parecerá que os dois sóis irão
colidir.
Os Meus Raios de Misericórdia cairão sobre cada alma humana, incluindo as daqueles que ficarão
cegos com a Luz, tão escuras são as suas almas. Quando o som do trovão for ouvido, uma tranquila calmaria

descerá então sobre a terra e a quietude será ensurdecedora. Nenhum som será ouvido - apenas o som da
Minha Voz gravada nas almas dos miseráveis.
Eu serei como um raio de sol que percorre cada simples falha, cada pecado e grito de desespero,
tornando-se claramente visível aos olhos dos pecadores.
Haverá pranto e um profundo sentimento de tristeza, sentido nos corações dos homens, quando eles se
virem cara a cara com o estado das suas almas. Tudo permanecerá imóvel durante quinze minutos, e de
seguida a vida será como dantes, como se este milagre não tivesse acontecido. Naqueles cujas almas forem
tocadas pela Verdade, a vida não pode ser, nem nunca será, a mesma. Então, eles seguir-Me-ão, aos Meus
Ensinamentos, e converter-se-ão aos bilhões.
As Minhas Mensagens tornar-se-ão o seu alimento diário, e, juntamente com Minha Santíssima Eucaristia,
eles não precisarão de nada mais. Tão fortes se tornarão que nada se oporá ao seu caminho, nada os intimidará
ou os atrasará, visto que eles marcham no Meu exército remanescente em direção ao Meu Novo Paraíso.
Os outros dirão que O Aviso foi causado por uma ruptura na atmosfera da terra, e que isso é facilmente
explicado. Mas será uma mentira, pois eles não querem reconhecer a Existência de Deus. Se o fizessem, eles
não seriam capazes de completar o seu plano para levar o mundo a aceitar as promessas vazias do anticristo.
Quando os milagres de Deus forem testemunhados numa tão grande escala, sabei que o Meu plano para
levar a humanidade para o reino da salvação está nos estágios finais.
Ide, Meus leais seguidores, e confiai sempre na Minha promessa de salvar todas as almas. A Minha
Misericórdia é grandiosa e o Meu Poder todo-poderoso.
O vosso Jesus

O que revela a mensagem acima:
1) o corpo celeste é um cometa;
2) parecerá que os dois sóis irão colidir;
3) junto com ele virá um som de trovão seguido de uma completa calmaria (ação espiritual);
4) o evento terá um fundo místico, mostrando às almas o estado em que se encontram (o despertar
das consciências);
5) haverá uma mudança contundente nas almas que forem tocadas com a Verdade;
6) haverá distorção de informação (negação do evento como tendo causa espiritual, a ciência vai
procurar explicar atribuindo a ele uma causa científica);
7) a explicação mentirosa, que tem por fim negar a atuação de Deus no evento, será a de que o Aviso
vai ser causado pela ruptura na atmosfera da terra;
8) será um milagre de Deus (o segundo pentecostes) testemunhado em larga escala (escala
mundial);
9) indicará que o plano de salvação de Deus para com a humanidade está chegando ao fim.

Bem, se o aparecimento do astro virá junto com uma purificação interior obviamente que as
imagens que estão sendo registradas em todo mundo não são do corpo celeste que será denominado
segundo sol, e, sim, de outros eventos celestes que também estão previstos para ocorrer, pois diz na
Sagrada Escritura: “Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra a aflição e a angústia
apoderar-se-ão das nações pelo bramido do mar e das ondas” (Lucas, 21, 25).
Há previsão da aproximação com a Terra de um cometa muito brilhante, no fim de dezembro
de 2013.
Seria esse o cometa de que falam as profecias acima transcritas?

ACONTECIMENTOS NO MUNDO:
O futuro brilhante do cometa ISON? (02/10/2012)
Poderá o ponto apagado da imagem se tornar um dos cometas mais brilhantes da história? É
possível. Por outro lado, o cometa poderá se quebrar quando chegar perto do Sol, ou brilhar
modestamente.
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Contudo, as especulações mais otimistas dizem que o recém-descoberto cometa, denominado
C/2012 S1 (ISON) poderá desenvolver uma cauda espetacular ou ter seu brilho aproximadamente
igual ao da Lua Cheia no final de 2013.
O cometa ISON atualmente está muito apagado sendo visível com uma magnitude de 18, como
mostrado na imagem acima. O cometa, descoberto a pouco mais de uma semana atrás na Rússia,
por Vitali Nevski (Bielorusia) e Artyom Novichonok (Rússia), está atualmente se aproximando em
direção ao Sol e atualmente está entre as órbitas de Júpiter e Saturno. No começo de Outubro de
2013, ele passará perto de Marte e possivelmente será visível pelos rovers e pelas sondas que lá
estão. O cometa ISON aparentemente está em curso rasante em torno do Sol, chamdo de cometa
sungrazer, ele passará no final de Novembro de 2013 a cerca de 1,1 milhão de km da superfície
visível do Sol, o que pode significar o fim para o cometa. Se por acaso ele sobreviver a sua passagem
pelo Sol ele irá passar perto da Terra no final de Dezembro de 2013, e poderá ser um dos mais
brilhantes já observados, possivelmente mil vezes mais brilhante que Vênus e quase tanto quanto a
Lua Cheia. Os astrônomos em todo o mundo irão rastrear essa grande e suja bola de gelo com mais
atenção para melhor entender sua natureza e prever como ela pode se desenvolver nos próximos 15
meses.
O gráfico apresentado abaixo foi gerado com o software Orbitas e mostra a magnitude prevista para
o cometa (em vermelho) versus sua elongação.
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O cometa ISON será facilmente visto durante meses no hemisfério norte, enquanto se aproxima da
nossa estrela. Na parte debaixo do Equador, a visão fica mais complicada, somente parte da cauda
poderá ser vista em algumas regiões.
Se sobreviver à passagem pelo Sol, o objeto deve chegar a 60 milhões de km da Terra em 26 de
dezembro de 2013. Acredita-se que ele se originou na Nuvem de Oort e que existe uma pequena
possibilidade de ele já ter passado por aqui antes. Um grande cometa em 1680 foi observado com
uma órbita muito similar a este.
Ainda não é possível saber como vai ser o cometa. Esperamos que seja deslumbrante!
Fonte: NASA / http://cometaszone.blogspot.com.br/

Deep Impact capta imagem do cometa ISON

(08/02/2013)

O cometa ISON foi descoberto pelos astrônomos russos Vitali Nevski e Artyom Novichonok em 21
de setembro de 2012. O nome dado foi o da instituição na qual os dois trabalham, a International
Scientific Optical Network.
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A sonda Deep Impact da NASA capturou imagens do cometa C/2012 S1(ISON), que deve iluminar o
céu da Terra até 2014 e poderá ser, devido as previsões do seu brilho, o "cometa do século"!
A sonda Deep Impact foi lançada em 2005 e já conseguiu um feito no estudo de cometas: em sua
primeira missão, disparou um projétil que atingiu o cometa Tempel 1 para estudar os destroços
liberados com o impacto. A Deep Impact observou também o cometa Hartley 2 em 2010 e o cometa
C/2009 P1 (Garradd) em 2012.
A Deep Impact recentemente fez as imagens ao se concentrar no cometa em um período de 36 horas
nos dias 17 e 18 de janeiro deste ano, quando o cometa ainda estava a cerca de 763 milhões de
quilômetros do Sol. Em fevereiro, o cometa ISON cruzou a órbita de Júpiter.
O cometa ISON já tem uma cauda de 64 mil quilômetros de extensão, formada por poeira e gases. O
corpo celeste deve passar muito perto do Sol em novembro e, acredita-se, poderá ser visto a olho nu
com um brilho intenso na Terra, quem sabe até mesmo durante o dia.
"Esta parece ser a primeira viagem deste cometa para dentro do Sistema Solar, e ele deve passar
muito mais perto do Sol do que a maioria dos cometas", afirmou o cientista Tony Farnham, da
Universidade de Maryland, nos Estados Unidos.

As estimativas atuais dizem que o núcleo do ISON tem entre 1 e 10 km de diâmetro com muito gelo
contendo compostos voláteis como amônia, monóxido de carbono, dióxido de carbono e metano
congelados.
Por isso, este cometa irá fornecer uma nova oportunidade de ver como a poeira e o gás congelados
desde o início de nosso Sistema Solar vão mudar e evoluir quando for muito aquecido durante sua
primeira passagem perto do Sol.
No dia 28 de novembro, ocorrerá o periélio quando o cometa passará apenas a 0,0125 UA
(Unidades Astrônomicas) do Sol, aproximadamente 1,875 milhões de quilômetros. Nesta data,
devido às previsões, o cometa atingirá a magnitude –13, porém somente com 0,5 grau de elongação,
consequentemente no pôr do Sol será possível ver a cauda do cometa. A máxima aproximação da
Terra deve ocorrer no dia 26 de dezembro, quando estará a 60 milhões de km de distância.
Se o cometa sobreviver a esta passagem, deve se afastar do Sol ainda mais brilhante do que antes,
mas as condições favoráveis dependerá da localização do observador.
No entanto, cometas são imprevisíveis, e o ISON poderá se desintegrar durante a passagem nas
proximidades do Sol.
Vamos torcer para que desta vez surja no céu um cometa espetacular!
Fonte dos artigos: NASA / http://cometaszone.blogspot.com.br/

*
Não sabemos quando virá o cometa. Pode ser que nem mesmo os cientistas o identifiquem com
muita antecipação. Pode, também, ser um dos cometas que já estão identificados e que vêm sendo
monitorados pelos cientistas.
Não custa nada ficarmos atentos. Principalmente porque, sendo o evento a grande
oportunidade de fazer com que as almas venham a refletir sobre sua trajetória na terra, iluminadas
pela luz de Deus, nunca é demais lembrar que esta nossa trajetória, tão passageira quanto um
cometa pelos espaços do universo, deve estar alinhada com o propósito de Deus para nossa vida,
deve estar iluminada com a luz de Deus, e estarmos fiéis no Caminho, que é Jesus.
E o momento está muito próximo.

“Por
Por isso, agora ainda - oráculo do Senhor -, voltai a mim de todo o vosso coração, com
jejuns, lágrimas e gemidos de luto. Rasgai vossos corações e não vossas vestes; voltai ao
Senhor vosso Deus, porque ele é bom e compassivo, longânime e indulgente, pronto a
arrependerarrepender-se do castigo que inflige. Quem sabe se ele mudará de parecer e voltará atrás,
deixando após si uma bênção, ofertas e libações para o Senhor, vosso
vosso Deus?”
Deus?” (Joel, 2, 12-14)
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