São João Bosco profetiza: um Papa abandona Roma
em ruínas...

Grande incêndio de Roma no ano 64, Thomas Cole (1801 – 1848)

No Segredo de La Salette, Nossa Senhora anunciou um tremendo castigo sobre a cidade
de Roma (... Roma pagã desaparecerá...), com sanguinária perseguição ao clero,
apostasias, inclusive de bispos, e a destruição de igrejas e conventos.
Entre o 24 de maio e o 24 junho de 1873, São João Bosco escreveu uma carta profética
dirigida ao bem-aventurado Papa Pio IX, então felizmente reinante em meio a
tempestades temíveis suscitadas pelos inimigos da Igreja, internos e externos.
A semelhança de certos aspectos da profecia do grande santo italiano com a previsão de
Nossa Senhora em La Salette se confirma nos termos em que está redigida a carta:

“Era uma noite escura, os homens já não podiam distinguir qual fosse o caminho a ser
seguido para voltar sobre os próprios passos, quando apareceu no céu uma luz
fortíssima que iluminava as passadas dos viajantes como se fosse pleno dia.
Naquele momento, viu-se uma multidão de homens, mulheres, velhos, crianças,
monges, monjas e sacerdotes, tendo à frente o Santo Padre, sair do Vaticano
ordenando-se como se fosse uma procissão.
Mas sobreveio um temporal furioso que, obscurecendo um pouco essa claridade,
parecia travar uma batalha entre luz e trevas.
Nesse meio tempo, chegou-se a uma pequena praça coberta de mortos e feridos, vários
dos quais pediam conforto com fortes gritos.
A fila da procissão foi rareando bastante.

Beato Papa Pio IX recebeu a carta profética de Dom Bosco

Depois de ter caminhado por um tempo correspondente a duzentos nasceres do sol,
cada um percebeu que não estava mais em Roma.
O desconcerto tomou conta de todos e todos se reuniram em volta do Santo Padre
para proteger sua pessoa e assisti-lo em suas necessidades.
Naquele momento apareceram dois anjos portando um estandarte que foram
apresentar ao Santo Padre, dizendo:
– “Recebe a bandeira d'Aquele que combate e dispersa os exércitos mais fortes da
Terra. Os teus inimigos desapareceram, os teus filhos invocam teu retorno com
lágrimas e suspiros.”

Levantando-se o olhar para o estandarte, via-se escrito, de um lado, Regina sine labe
concepta (N.T.: Rainha concebida sem pecado original) e, do outro, Auxilium
Christianorum (N.T.: Auxílio dos Cristãos).
O Pontífice pegou com alegria o estandarte, mas, vendo o pequeno número de pessoas
que haviam sobrado à sua volta, mostrou-se muito aflito. Os dois anjos
acrescentaram:
–“Vai logo consolar os teus filhos. Escreve aos teus irmãos dispersos nas várias
partes do mundo que é necessário fazer uma reforma dos costumes dos homens. Isso
não poderá ser alcançado senão distribuindo aos povos o pão da Palavra Divina.
Catequizai as crianças, pregai o desapego das coisas terrenas. Chegou o momento em
que os pobres evangelizarão os povos, concluíram os dois anjos. Os levitas serão
procurados entre a enxada, a pá e o martelo, para que se cumpram as palavras de
Davi: “Deus levantou o pobre da terra para colocá-lo no trono dos príncipes de teu
povo”.

São João Bosco escrevendo

Após ouvir tudo isso, o Santo Padre moveu-se e as fileiras da procissão começaram a
engrossar. Quando, por fim, pôs os pés na Cidade Santa, começou a chorar pela
desolação em que estavam os habitantes, muitos dos quais haviam morrido.
Retornando a São Pedro, cantou o Te Deum, e lhe respondeu um coro de Anjos
cantando Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Concluído o cântico, cessou totalmente a escuridão e abriu-se um sol claríssimo.

As cidades, as vilas, os campos tinham sua população bastante diminuída. A terra
estava pisada como se tivesse passado um furacão, um temporal, o granizo, e as
pessoas iam umas ao encontro das outras dizendo com a alma comovida: Est Deus in
Israel. (N.T.: Há Deus em Israel)
Do início do exílio até o Te Deum, o sol levantou-se duzentas vezes. Todo o tempo que
passou durante a realização desses fatos corresponde a quatrocentos surgires do sol”.
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4) Blog Aparição de La Salette

Profecias de hoje que se identificam com os alertas de São João Bosco e de
Nossa Senhora em La Salette
1) Aparições de Nossa Senhora em Anguera/Bahia (www.apelosurgentes.com.br)
Mensagem nº 2.502 – 29/03/2005: Queridos filhos, os amigos do rei se uniram contra
ele, mas Deus os punirá severamente por sua traição e porque abriram as portas para
entrarem os assassinos. A cidade das sete colinas cairá. Chegará o dia em que um rei
deixará sua casa e fará morada em outro país. Quero dizer-vos que o Senhor está contristado
com os pecados dos homens. A terra está cheia de maldade e os homens caminham para a grande
destruição que prepararam por suas próprias mãos. Convertei-vos. Eu sou a vossa Mãe e jamais vos
deixarei sozinhos. Abri vossos corações, ó filhos da Terra de Santa Cruz. O Senhor vos espera de
braços abertos. Voltai-vos pelo amor enquanto há tempo.
Mensagem nº 2.592 – 22/10/2005: Queridos filhos, convido-vos nesta noite a vos abrirdes à
graça de Deus e a serdes em tudo semelhantes ao Meu Filho Jesus. Agora se avizinham os tempos das
grandes tribulações. A guerra virá. A ação maléfica dos homens causará morte e
destruição em varias nações. Voltai-vos ao Senhor. Respondei ao Seu chamado para serdes
salvos. Um homem perverso comandará uma grande invasão. Fúria e desejo de morte
estarão nos corações dos homens. A cidade das sete colinas será destruída. Arrependeivos. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada. Uma doença misteriosa surgirá. Da
areia ela vem.
Mensagem nº 2.622 – 31/12/2005: Queridos filhos, avante. Eu estou ao vosso lado. Permanecei
firmes no caminho que vos apontei e sereis salvos. Os homens serão surpreendidos com dolorosos
acontecimentos. Dois passos, explosões e mortes. O Japão beberá o cálice amargo do
sofrimento. Roma perderá sua glória e sua fama e o sofrimento será grande para os
Meus pobres filhos. O trono de Pedro cairá. A morte chegará aos eclesiásticos que
sofrerão com dores físicas. Rezai. Os que estiverem com o Senhor vencerão. Coragem.
Mensagem nº 2.775 - 21/12/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, acolhei os Meus apelos e
mudai de vida. A humanidade será surpreendida pela ação maléfica dos homens do
terror. Rezai muito pela paz do mundo. A cidade das sete colinas beberá o cálice amargo da
dor. Será banhada pelo sangue e o terror se espalhará por toda parte. Voltai-vos ao Deus
da Salvação e da Paz. O que digo deve ser levado a sério. Não recueis.

Mensagem nº 2.939 - 05/01/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a guerra explodirá
sobre Roma e poucos serão os sobreviventes. Aquele que se opõe a Cristo levará
sofrimento e dor a toda Europa. O Trono de Pedro estará vazio. Lágrimas de dor e
choro de lamentações se verão na Igreja. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade
caminha para a autodestruição preparada pelas próprias mãos dos homens. Sede fiéis. Não recueis.
Renunciai ao pecado e voltai-vos ao Senhor que vos ama e vos espera de braços abertos. Eu estou ao
vosso lado. Não desanimeis. Aconteça o que acontecer não permitais que a chama da fé se apague
dentro de vós.
Mensagem nº 3.007 - 07/06/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, continuai a rezar
pela Igreja do Meu Jesus. Chegará para Ela o momento de sua maior provação. Um
exército partirá furioso em direção a Roma. Igrejas serão incendiadas e muitos lugares
sagrados serão destruídos. Eis que chegaram os tempos difíceis para os fiéis. Não vos afasteis da
verdade. Voltai-vos ao Senhor. Fugi do pecado e abraçai a graça santificante de Deus. A humanidade
contaminou-se com o pecado e precisa ser curada. Reconciliai-vos com Deus e enchei-vos do seu
amor. O Amor cura, liberta e santifica. Abri vossos corações. Eu preciso de vós. Não recueis o que
tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante.
Mensagem nº 3.018 - 01/07/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, uma grande
multidão marchará e com grande fúria provocará grande destruição. Destruirão a
cidade das sete colinas e ocuparão o trono de Pedro. Peço-vos que intensifiqueis vossas
orações em favor da igreja do Meu Jesus. Sabei que o futuro da Igreja será de grandes dores. Chegará
para Ela a angústia do calvário. Eu vim do céu para apontar-vos o caminho da verdade. Não recueis.
Sede dóceis. Chegará o dia em que muitos hão de arrepender-se da vida transcorrida sem Deus, mas
será tarde. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Buscai forças na Eucaristia e nas palavras
do Meu Jesus. Acolhei também os ensinamentos do verdadeiro Magistério da Igreja. Na verdade não
há derrota. Avante.
Mensagem nº 3.162 - 18/05/2009 – Santo Antonio do Descoberto/GO: Queridos filhos, Eu
sou a vossa Mãe e vim do céu para ajudar-vos. Não desanimeis. Eu estou convosco embora não Me
vejais. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé e que em tudo procureis imitar Meu Filho Jesus.
A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os homens se afastaram de Deus. Voltai-vos.
O vosso Deus vos ama e vos espera. Não vos afasteis da oração. Dias difíceis virão e somente rezando
podeis suportar o peso das provações. Arrependei-vos sinceramente e servi ao Senhor com fidelidade.
Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Avante sem medo. Chegará o dia em
que muitos hão de arrepender-se da vida vivida sem Deus, mas será tarde. A
humanidade será surpreendida. Roma chorará a morte de seus filhos. Dobrai vossos
joelhos em oração. Repito: rezai. Rezai. Rezai.
Mensagem nº 3.207 - 29/08/2009: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para
chamar-vos à conversão sincera. Não fiqueis de braços cruzados. Deus tem pressa e vos espera com
imenso amor de Pai. Vós sois do Senhor e somente n’Ele deveis depositar toda vossa confiança e
esperança. Viveis no tempo pior que no tempo do dilúvio. A humanidade desafiou o Criador e
caminha para o abismo da autodestruição. Não tardará cair sobre a humanidade a ira de
Deus. Convertei-vos depressa. Eu vos amo e sou incansável. Sede fiéis aos Meus apelos. Não fiqueis
afastados do Senhor. Eis o tempo oportuno para vos reconciliardes com Deus. Dobrai vossos joelhos
em oração. Chegará o dia em que a Europa estenderá a mão ao mundo como um mendigo
necessitado de auxílio. A Rússia será uma pedra para muitas nações e Roma será
destruída com fogo. Sofro por aquilo que vos espera. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da
vossa fé. Vós que estais a escutai-Me não desanimeis. Na hora da dor, vós sereis protegidos e
nenhum mal vos atingirá. Confiai em Minha maternal proteção e sereis vitoriosos.
Mensagem nº 3.323 – 24/05/2010 - em Goiânia/GO: Queridos filhos, Meu Jesus é a Luz do
mundo e somente Ele é o vosso único e verdadeiro Salvador. Confiai n’Ele que vê o oculto e vos
conhece pelo nome. Não desanimeis. Deus está ao vosso lado. Coragem. Nada poderá contra vós
quando estais com o Senhor. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade está enferma e precisa
ser curada. Não vos afasteis da verdade. Sois importantes para a realização dos Meus planos. Dai o

melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. Eu sou a vossa Mãe e sou incansável. Venho para
mostrar-vos o caminho. Não fiqueis estacionados. A vossa vida pertence ao Senhor. Sois os eleitos de
Deus e Ele espera o vosso sim sincero e corajoso. A Itália beberá o cálice amargo da dor. Um
fato assombroso acontecerá em Roma e se repetirá no norte da França. Eu sou a vossa
Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vos espera. Rezai muito diante da cruz. Quem está com o Senhor
jamais sentirá o peso da derrota. Avante.
Mensagem nº 3.332 – 15/06/2010 - em Santa Maria/DF: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe
e vos amo. Vim do céu para chamar-vos à conversão e para dizer-vos que sois importantes para a
realização dos planos de Deus. Peço-vos que tenhais confiança na Misericórdia do Senhor. Ele
conhece cada um de vós pelo nome e quer salvar-vos. Não vos afasteis do caminho que vos apontei.
Sede homens e mulheres de oração. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Voltai-vos ao
Senhor. Afastai-vos do pecado e deixai que a graça santificante de Deus vos transforme. Eis o tempo
das grandes tribulações espirituais. Dobrai vossos joelhos. Buscai forças no Senhor e mostrai a
todos que sois verdadeiramente de Cristo. Um fato doloroso se dará em Roma. A Igreja do
Meu Jesus irá chorar e lamentar. Aconteça o que acontecer não vos afasteis da verdade. Não
permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós.
Avante sem medo.
(Roma – Capital da Itália.Também conhecida como a cidade das sete colinas.)

2) Locuções interiores a Maria da Divina Misericórdia

(http://www.elgranaviso-

mensajes.com/)

Será dentro do Império Romano que a grande abominação se erguerá
contra Mim (15/06/2013)
Minha querida e amada filha, assim como Eu caminhei sozinho durante a lenta e
dolorosa caminhada até ao cimo do Monte Calvário, também o Meu Exército
Remanescente caminhará.
Quando Eu caminhei nesse monte tortuoso Eu estava cercado por centenas de
soldados Romanos que bloqueavam aqueles que ao longo do caminho queriam darMe conforto. Embora não tivesse sido necessária essa grande quantidade de soldados
para proteger apenas um homem, a sua presença foi para demonstrar uma série de
coisas. Eles queriam mostrar aos Meus seguidores e a quem tentou espalhar a
Verdade dos Meus Ensinamentos, quem tinha autoridade. Esse ato de agressão foi
para ameaçar e intimidar os que ousavam mostrar-Me fidelidade.
Os Judeus negaram-Me e depois traíram-Me. Os Romanos crucificaram-Me e foi em
Roma que o Meu Amado apóstolo Pedro foi instruído para formar a Minha Igreja na
Terra, porque Eu desejava que a Minha igreja se formasse entre os que Me
perseguiam.
Visto que a Minha Segunda Vinda terá lugar em breve, com o Meu retorno para a
Minha Última Missão a fim de levar a humanidade à salvação final, Eu prometi que
esta desvendada história se repetiria. Os Judeus ainda Me negarão, até que O Aviso
ocorra. Os inimigos de Deus erguer-se-ão contra Mim, em todos os lugares. Aqueles
que Me amam e aqueles que dizem que Me representam trair-Me-ão.
Será dentro do Império Romano que a grande abominação se erguerá contra Mim.
Babilônia, o lar do Império Romano, onde as nações que abandonaram Deus em favor
de falsos deuses estão sitiadas, será a sede a partir da qual todas as mentiras serão
vomitadas.

A besta com os dez chifres é a Europa e em Roma um exército se levantará contra
Mim. Eles serão responsáveis, uma vez mais, pela crucificação antes do Grande Dia.
Eles trarão o insulto final, quando crucificarem e destruírem o Meu Corpo Místico na
Terra. O Meu Corpo é a Minha Igreja. Aqueles que se separarem do Meu Corpo,
optando por seguir uma nova doutrina, trair-Me-ão e, ainda assim, terão a coragem
de se levantar e dizer que vêm de Mim.
Nesse dia, quando a Nova religião Mundial Única se der a conhecer, o que será
sancionado por seções dentro da Igreja Católica, como predito, o céu vai escurecer e
um grande trovão descerá sobre a Terra. Será como no segundo em que Eu dei o Meu
último suspiro na Cruz, quando a Ira de Meu Pai foi lançada sobre o Monte Calvário.
Quando isso acontecer é o sinal de que a Minha Única Verdadeira Igreja foi afastada e
uma falsa abominação pagã a substituirá; vós deveis saber isto. Isso é quando os
castigos choverão sobre a raça humana, em toda parte.
Todos os sinais serão dados do Céu para alertar os que estão ao lado do falso profeta e
do seu bando, o anticristo, que os seus dias estarão contados. Ser-lhes-á mostrado
como será experimentar a Ira do Meu Pai. Muitos bispos e sacerdotes perceberão a
Verdade nessa fase e lutarão contra este mal. Eles não Me abandonarão e
continuarão a liderar a Minha Verdadeira Igreja na Terra. Infelizmente, muitos não
terão a coragem de o fazer e serão como cordeiros levados ao matadouro; mas eles
serão confortados por saberem que Eu nunca os abandonarei. Eu enviar-lhes-ei muita
ajuda e o Meu exército Remanescente surgirá e espalhará o Evangelho, quando eles
forem postos de lado em todos os lugares. Eles pregarão em todos os cantos do mundo
e serão destemidos. O seu amor por Mim vencerá o trabalho do anticristo. A sua
obediência a Mim e a sua resposta à Minha Cruzada de Orações salvará bilhões de
almas.
E então, o Meu Plano estará completo.
O vosso Jesus
Fonte: http://www.elgranaviso-mensajes.com/news/a15-jun-2013-sera-dentro-do-imperio-romano-quea-grande-abomina%c3%a7%c3%a3o-se-erguera-contra-mim/
Obs. Final: Nos últimos anos, quando as Profecias (Locuções interiores) são verdadeiras e os
instrumentos escolhidos, mulheres (vide JNSR – França), elas tem sido mantidas no anonimato, para
terem um mínimo de paz e segurança em suas vidas. No entanto, esta decisão misericordiosa do Céus
tem sido deturpada pelos oficialistas incrédulos e céticos, principalmente os eclesiásticos, que em sua
esmagadora maioria sempre desdenharam e perseguiram as manifestações Celestes autênticas na face
da Terra, e seus humildes instrumentos. Esta atitude impiedosa mostra claramente, na maioria das
vezes, orgulho, vaidade e covardia daqueles que deveriam ser os maiores interessados em esclarecer os
fatos com o máximo de isenção, caridade e responsabilidade. Ainda como agravante destas atitudes
levianas e de perseguição aos desígnios de Deus, encontramos leigos mornos (serão vomitados...) que
não possuindo o mínimo discernimento espiritual (cegos, que visam apenas agradar aos homens...)
tornam-se instrumentos de divulgação dos julgamentos e condenações humanas que atentam contra o
Santo Espírito do Senhor.

Texto enviado pelo internauta Marcelo Brandão

