NOSSA SENHORA AVISA. A CIÊNCIA COMPROVA!

“Não extingais o espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo; abraçai o que é bom.” (1Ts. 5,19-21)

TSUNAMIS PELO MUNDO
(Parte 1)

A publicação destes textos tem os seguintes objetivos:
1) Divulgar os alertas dos Céus que nos são trazidos por MARIA Santíssima, para, quando
ocorrerem os eventos ali apontados, não reclamarem, dizendo: “Deus não nos avisou...”;
2) evidenciar o quanto são autênticas as Aparições da Virgem MARIA em Angüera/BA (saiba
mais no site www.apelosurgentes.com.br);

3) conscientizar as pessoas para os riscos que corremos ao ignorarmos os misericordiosos
apelos de DEUS;
4) em nenhum momento causar pânico, mas ecoar nos corações e mentes, em razão do
tempo messiânico em que vivemos, a urgência para conversão, purificação, oração e
santificação de cada um no aguardo da vinda gloriosa do Senhor JESUS.

a) NOSSA SENHORA AVISA.
Mensagem nº 2.466 – 06/01/2005: Queridos filhos, das águas profundas virá o destruidor. Por causa
dele várias nações sofrerão. O tempo se aproxima e Meu povo muito sofrerá. Agora viveis os tempos das
grandes provações para a humanidade. Rezai. Somente por meio da oração podeis encontrar consolo e paz.
Ó! homens, voltai-vos enquanto há tempo. Olhai os sinais que Deus vos envia e convertei-vos. Deus quer a
vossa salvação. Afastai-vos do pecado. Voltai-vos à graça de Deus.
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 escutar- Daí,
confiai em Minha especial proteção. Não recueis. Não temais.
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 2.573 – 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. Sede 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 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. Peçovos 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. Sede 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. Sede 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.
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 causar-vos 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 2.697 - 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 2.804 - 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 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.

b) A CIÊNCIA COMPROVA:
(Nota: As reportagens abaixo foram extraídas do site www.rainhamaria.com.br, em 06-10-11).

1) Tsunami no Brasil? Geofísico fala na reunião da SBPC sobre a real possibilidade
Físico fala na reunião da SBPC sobre a possibilidade de um grande tsunami atingir o Brasil caso um vulcão das ilhas
Canárias entre em erupção. O país ainda não tem capacidade de prever esse tipo de desastre natural. Por mais
aterrorizantes que sejam as imagens de tsunamis, o brasileiro está acostumado a vê-las de longe. No entanto, segundo o
geofísico Alberto Brum Novaes, da Universidade Federal da Bahia, existe a possibilidade de vermos uma onda
gigante de perto aqui no Brasil. Em palestra sobre tsunamis na 63ª Reunião Anual da SBPC(*), em Goiânia, o
pesquisador explicou que a erupção do vulcão Cumbre Vieja, na ilha canária espanhola La Palma, no Oceano Atlântico,
pode causar um tsunami de grandes proporções, com 500 km de extensão e até 30 m de altura, que chegaria ao Caribe
e a toda a orla leste dos Estados Unidos e à costa norte e nordeste do Brasil. O vulcão está ativo no momento, mas,
segundo Novaes, não é possível saber quando entrará em erupção. A última vez que isso aconteceu foi em outubro de
1971 e desde então ele é monitorado por pesquisadores de universidades locais e dos Estados Unidos. “Pode acontecer
a qualquer momento”, afirmou Novaes. “Pode ser daqui a pouco ou daqui a séculos, mas que vai acontecer um dia vai.”
O pesquisador explicou que o tsunami seria causado por deslizamentos de enormes pedaços de rochas que se
desprenderiam devido aos tremores resultantes da erupção e adentrariam o oceano. La Palma fica sobre falhas
geológicas e, por isso, um terremoto seria inevitável nessas condições, podendo, inclusive, levar ao colapso de toda a
ilha. Além das regiões Norte e Nordeste, Novaes afirmou que existe a possibilidade de a onda atingir também a
região do pantanal brasileiro. Isso porque o rio Amazonas funcionaria como um caminho para as águas,
conduzindo-as para o interior do território.“O rio Amazonas é muito lânguido, com muita água e sem muitas
curvas, então é possível que o tsunami cause muito estrago quando encontrar com ele”, disse. Estudos da
Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, apontam que o tsunami avançaria pelo Oceano Atlântico com uma
velocidade máxima de 800 km/h nas áreas mais profundas e, em seis horas, tomaria cerca de 20 km da costa do país, a
partir da cidade de Miami.

Desde 2009, um grupo de estudo do Departamento de Geografia da Universidade Federal da Paraíba monitora a
atividade sísmica e marítima da região para entender os riscos que envolvem a erupção do Cumbre Vieja. Em âmbito
nacional, o Brasil conta com o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), do Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCT), instituído por decreto no último dia 1º de julho. Até o fim de 2011, o sistema de
monitoramento deve estar funcionando em 25 cidades. Mas a prioridade inicial do centro é a prevenção e o alerta de
tempestades, alagamentos e deslizamentos de terra, desastres naturais que mais matam no Brasil. Segundo o físico
Antonio Marcos Mendonça, analista do MCT, a etapa inicial de implantação do Cemaden, que dura até 2012, não prevê o
monitoramento de outros tipos de desastres como os tsunamis.“As catástrofes relacionadas a tsunamis são muito mais
complicadas de se prever”, diz Mendonça. “Dependendo de onde ele ocorre, tem como o centro absorver as informações
para emitir um alerta, mas não está no escopo do sistema no momento; a partir de 2015, isso poderá ser tratado.”
Sofia Moutinho
Ciência Hoje On-line
(*) A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) é uma entidade civil, sem fins lucrativos nem cor político-partidária,
voltada para a defesa do avanço científico e tecnológico, e do desenvolvimento educacional e cultural do Brasil. Desde sua fundação,
em 1948, a SBPC exerce um papel importante na expansão e no aperfeiçoamento do sistema nacional de ciência e tecnologia, bem
como na difusão e popularização da ciência no País.)

(Vamos agora a noticia do dia 01.10.2011. Notem que é na mesma regiäo, ilha das Canárias.)

2) Tremores e atividade vulcânica obriga a evacuação da ilha das Canárias
A ministra da Defesa espanhola enviou um pelotão do Exército para as Ilhas Canárias, depois da terra ter tremido esta
quarta-feira de madrugada. Desta vez, o epicentro foi muito à superfície.Às 3:59 foi sentido um sismo de magnitude 2.3
na escala de Richter a apenas dois quilômetros de profundidade em El Hierro. Até às 8:30, as autoridades registraram 22
movimentos sísmicos, que oscilaram entre 1,6 e 3,3 na escala de Richter, segundo dados a que o El País teve
acesso.Até ao momento, já foram retiradas 53 pessoas de El Hierro e o túnel que liga as duas principais cidades da ilha
está cortada, mas a protecção civil tem um plano para evacuar a ilha: quatro mil pessoas em quatro horas. Para isso, já
estabeleceu contactos com as companhias aéreas e marítimas que operam na ilha.Há muito que as campainhas de
alarme soaram no Instituto Geográfico Nacional. Desde Julho já houve mais de oito mil sismos, mas apenas 15 foram
sentidos pela população que ronda da ilha. Já na sexta-feira, as Canárias lançaram o alerta para o aumento da
actividade vulcânica.Em El Hierro vivem cerca de dez mil pessoas que assistem resignadas. Afinal, não se pode mudar a
natureza.Vulcão das Canárias aumenta atividade sísmica
Fonte: jornaldoalgarveA atividade sísmica de El Hierro, vulcão das Canárias, aumentou significativamente esta noite,
obrigando ao desalojamento de 53 pessoas (inicialmente estava previsto 3000) e ao encerramento do túnel que liga as
duas principais cidades da ilha.Até às 8h30 contabilizaram-se 22 movimentos sísmicos em El Hierro que oscilaram entre
os 1,6 e os 3,3 graus da escala de Richter. O de maior intensidade detetou-se às cinco horas e atingiu os 3,3 graus.
Localizou-se a 15 quilómetros de profundidade nol sudoeste do município de Frontera.Plano para evacuar a 4.000
pessoas em quatro horasCientistas do Instituto Geográfico Nacional percorrem as povoações de El Hierro para explicar o
quo pode acontecer, acalmar a ppopulação e responder às suas dúvidas. Além disso, a Proteção Civil das Canárias
preparou um dispositivo para, no pior dos casos, evacuar 4.000 pessoas em quatro horas. Já contactou com a marinha e
as linhas aéreas que operam nas Canárias para o caso de erupção.Ilha das Canárias evacuada na expetativa de
erupção vulcânicaA ilha espanhola de El Hierro, nas Canárias, está em alerta e à espera de uma erupção vulcânica. Esta
noite, mais de cinquenta residentes e turistas receberam ordem de evacuação. Há, entretanto, um plano de emergência
preparado para retirar até quatro mil pessoas em 4 horas. Desde meados de Julho que El Hierro foi abalada por mais de
8000 sismos.Fonte: http://fimdostempos.net
Nota final - por Dilson Kutscher
Para os que acham que tsunami no Brasil é coisa de filme de ficçäo científica, essa possibilidade parece-me bem real.Já
não são mais os cristãos, com suas teorias e PROFECIAS APOCALÍPTICAS que estão dizendo, mas um geofísico da
Universidade Federal da Bahia, além de cientistas mundiais, inclusive com estudos da Universidade da Califórnia, nos
Estados Unidos.A cada dia que passa, a Bíblia Sagrada, ao qual a maioria da humanidade, chama de invençäo dos
homens, livro de ficçäo, de mentiras, de manipulaçäo, de historias fantasiosas e etc...Pois, tal ficçäo esta cada vez mais
se cumprindo: Guerras, violência generalizada, fome, pestes, terremotos, tsunamis, pais contra os filhos e os filhos
contra os pais, sinais no céu, falsos profetas, crescimento da apostasia com grande perseguiçäo aos cristäos, doutrinas e
seitas perversas, repúdio ao Sagrado com exaltaçäo as modas profanas e o avanço do demônio, valorizaçäo do ser
homem com desprezo a Divindade de Deus. Será preciso dizer mais alguma coisa? Ah sim, peixes do mar
desaparecem...(extinçäo das espécies)Entäo, diz na SAGRADA ESCRITURA:"Ouvi a palavra do Senhor, filhos de Israel!
Porque o Senhor está em litígio com os habitantes da terra. Não há sinceridade nem bondade, nem conhecimento de
Deus na terra. Juram falso, assassinam, roubam, cometem adultério, usam de violência e acumulam homicídio sobre
homicídio. Por isso, a terra está de luto e todos os seus habitantes perecem; os animais selvagens, as aves do céu, e até
mesmo os peixes do mar desaparecem." (Os 4, 1-3)"Estarão divididos: o pai contra o filho, e o filho contra o pai; a mãe
contra a filha, e a filha contra a mãe; a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra.
Dizia ainda ao povo: Quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: Aí vem chuva. E assim sucede.
Quando vedes soprar o vento do sul, dizeis: Haverá calor. E assim acontece.
Hipócritas! Sabeis distinguir os aspectos do céu e da terra; como, pois, não sabeis reconhecer o tempo presente?" (Lc
12, 53-56)“E surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos” (Mt 24,11)."Haverá grandes terremotos
por várias partes, fomes e pestes, e aparecerão fenômenos espantosos no céu". (Lc 21,11)"Haverá consternação dos
povos pelo bramido do mar e das ondas, mirrando-se os homens de susto na expectativa do que virá sobre o mundo,
porque as forças dos céus se abalarão." (Lucas, 21,25)"Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção: que
isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça. Mas ainda não será o fim". (Mt 24,6)"Quando os homens

disserem: Paz e segurança!, então repentinamente lhes sobrevirá a destruição, como as dores à mulher grávida. E não
escaparão". (1Ts 5,3)“Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o
rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas com o intuito de arrebatarem após
si os discípulos. Vigiai!” (At. 20, 29-ss)."Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós
falsos doutores, que INTRODUZIRÃO DISFARÇADAMENTE SEITAS PERNICIOSAS. Eles, renegando assim o Senhor
que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Muitos os seguirão nas suas desordens e serão deste modo a
causa e o caminho da verdade ser caluniada". Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos,
rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons,
traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus, ostentarão a aparência de piedade, mas
desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te!" (2Tm 3, 1-5)“Ó terra e mar, cuidado! Porque o Demônio desceu para
vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta” (Ap 12, 12). "E vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu
cavaleiro tinha por nome Morte; e a região dos mortos o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para
matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras". (Ap 6,8)"O segundo anjo tocou. Caiu então no mar como que
grande montanha, ardendo em fogo, e transformou-se em sangue uma terça parte do mar," (Ap 8,8)"O terceiro Anjo
tocou. Caiu do céu uma grande estrela, ardendo como tocha acesa. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes."
(Ap 8,10) AVISO FINAL DO JUSTO JUIZ, SENHOR DOS EXÉRCITOS, do DEUS três vezes SANTO!Diz na SAGRADA
ESCRITURA:"Uma vez que recusastes o meu chamado e ninguém prestou atenção quando estendi a mão, uma vez que
negligenciastes todos os meus conselhos e não destes ouvidos às minhas admoestações, também eu me rirei do vosso
infortúnio e zombarei, quando vos sobrevier um terror, quando vier sobre vós um pânico, como furacão; quando se
abater sobre vós a calamidade, como a tempestade; e quando caírem sobre vós tribulação e angústia. Então me
chamarão, mas não responderei; procurar-me-ão, mas não atenderei.
Porque detestam a ciência sem lhe antepor o temor do Senhor, porque repelem meus conselhos com desprezo às
minhas exortações; comerão do fruto dos seus erros e se saciarão com seus planos, porque a apostasia dos tolos os
mata e o desleixo dos insensatos os perde.
Aquele que me escuta, porém, habitará com segurança, viverá tranqüilo, sem recear dano algum". (Pr 1, 24 33)www.rainhamaria.com.br

3) Veja as importantes pesquisas científicas na seqüencia de vídeos abaixo,
comprovando tudo o que foi dito acima.
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http://www.youtube.com/watch?v=5CpbqB2Kqcc
http://www.youtube.com/watch?v=SoZ0qyMz3Ic&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=39XvFkVoHQU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-sszrudidEw
http://www.youtube.com/watch?v=KdMLau-XWw0&feature=related
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