MAIS UM ALERTA PARA OS QUE DESPREZAM AS
PROFECIAS
“Tocará o alarme na cidade sem que o povo se assuste? Virá uma calamidade
sobre uma cidade sem que o Senhor a tenha disposto? Porque o Senhor Javé
nada faz sem revelar seu segredo aos profetas, seus servos. O leão ruge,
quem não temerá? O Senhor Javé fala: quem não profetizará?”
(Amós 3, 6-8)
DEUS alerta e nós ecoamos, apenas isto. Agora, se você no uso de seu livre arbítrio
não quer aceitar, alicerçado em diversas razões, não nos cabe julgar... Apenas
lamentar... Porque as verdadeiras profecias claramente se cumprem, conforme foram
anunciadas, visto que são sinais respaldados pela própria Sagrada Escritura para este
tempo final. Tempo de Tribulação e Purificação da Igreja e da humanidade para
renovados receberem o seu Senhor, Salvador e Redentor, JESUS CRISTO em Sua
Vinda Gloriosa, para fazer novas todas as coisas e inaugurar o Oitavo Dia da Criação!

1 – Vulcões no mundo
Festival de vulcões pelo mundo. Terra está em ebulição
21 de novembro de 2013

Sete Vulcões em seis países diferentes, todos entrando em erupção e estando dentro de horas um do outro.

A nova ilha apareceu no Pacífico. A erupção submarina ao largo da Ilha Nishino -Shima Japão
entrou em erupção pela primeira vez em 40 anos. A Marinha japonesa notou as explosões de
lava fervente encontrando água do mar dando origem a nuvens de vapor e cinzas.
Quase 7.000 quilômetros de distância no México, o vulcão Colima explodiu e é superior após
um período de relativa calma. A nuvem de cinzas e vapor subiu duas milhas para o céu e os
estrondos da montanha podiam ser ouvidos em cidades a poucos quilômetros de distância.
Na Guatemala, a "montanha de fogo" expeliu lava e enviou uma nuvem de cinzas moderada
causando uma queda de cinzas sobre cidades próximas. As ondas de choque que ocorrem no
vulcão, explosões, podem ser sentidas pelos moradores com mais de 6 quilômetros de
distância. Mas não houve nenhum dano até o momento.

Em Vanuatu o vulcão Yasur está dando algum motivo para preocupação. Embora as explosões
sejam bastante fracas, a cinza contínua que vem da montanha está começando a invadir
terras agrícolas.
Na Itália, o Monte Etna está ficando cada vez mais ativo. A erupção atual começou há alguns
dias e foi ficando mais forte conforme o tempo vem passando. Uma erupção maciça iluminou o
céu e os moradores perturbados, ontem. A nuvem de cinzas foi alta o suficiente para ter vôos
cancelados. O fluxo de lava foi a maior em anos, e da cidade de Zafferana que estava em seu
caminho viu algum dano. Desviadores de lava foram postos em prática, e a maior parte da
cidade escapou ilesa.
Na Indonésia, com quatro milhas de altas nuvens de cinzas está tornando a vida difícil para os
residentes. Monte Sinabung voltou à vida em 2010, após a dormência de centenas de anos.
Ocasionalmente, voltando à vida depois de 2010 é o despertar, o estrondo do vulcão levou a
evacuação de mais de 6.000 pessoas como os cientistas temiam uma grande erupção. Não tem
havido até agora correntes de lava, mas a nuvem de cinzas está a crescer.

Monte Sinabung com nuvem de cinzas

Ainda na Indonésia, mas na ilha de Java, neste momento, o Monte Merapi explodiu; ontem.
Centenas de pessoas foram mortas quando última erupção em 2010. Não há notícias de
vítimas neste momento.
Então, nós temos erupções grandes o suficiente para evacuações rápidas. Vôos são cancelados
e uma nova ilha aparece na costa do Japão. Eu teria chamado que me interesse jornalístico,
mas, obviamente, eu estou errado. Se eu estava certo que teria sido de conhecimento comum
certo? Os relatórios podem ter ficado à margem da notícia?
Assim, muitos vulcões jogando gás, tantas cinzas e partículas no ar podem ter um efeito sobre
o clima, isso é um fato científico. Eu não estou dizendo que estes vulcões anunciam o início de
uma nova era do gelo, mas o planeta certamente parece estar ficando um pouco mais ativo
nos últimos tempos.
Grandes erupções contínuas colocam uma enorme quantidade de material particulado na
atmosfera, essas partículas refletem a luz solar longe da Terra, e quando há um número
suficiente deles, as temperaturas podem cair.
A erupção do Monte Pinatubo reduziu as temperaturas em cerca de 0,5 * C em todo o
hemisfério norte.
Considerando que estamos em um período de reflexão, de qualquer maneira, ver tantos
vulcões em atividade ao mesmo tempo não é bom. Além dos efeitos devastadores que a lava e
as cinzas podem ter sobre as vidas daqueles que vivem perto deles, os impactos globais
podem ser enormes.

Culturas perdidas devido à queda de cinzas e temperaturas mais baixas podem levar à fome,
como aconteceu após a erupção do Tambora em 1815.
Perdas econômicas devido a colheitas perdidas e vôos cancelados implicam em prejuízos de
milhões de dólares por dia, como aconteceu com a erupção na Islândia do vulcão
Eyjafjallojkull (pronuncia-se : aya fiat la u rumina la) em 2010.
Os espasmos da terra vêm sem aviso, mas ao mesmo tempo os espasmos devem ser um alerta
para todos nós que a mudança pode acontecer num piscar de olhos.
É melhor estar preparado para isso.
Fontes(iniciais):
http://www.newscientist.com/article/dn24602#.Uo33TaU0H8t
http://voiceofrussia.com/news/2013_11_19/photo-Etna-volcano-shoots-ash-into-sky-inspectacular-nightime-show-0497/
http://www.volcanodiscovery.com/vanuatu/yasur/news/38906/Yasur-volcano-TannaIsland-Vanuatu-activity-update-ash-emissions-weak-strombolian-explosions.html
http://www.volcanodiscovery.com/fuego/news/38911/Fuego-volcano-Guatemalaincreasing-lava-flows.html
http://www.volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=264040
Delivered by The Daily Sheeple
Contributed by Chris Carrington of The Daily Sheeple.
Chris Carrington is a writer, researcher and lecturer with a background in science, technology
and environmental studies. Chris is an editor for The Daily Sheeple. Wake the flock up!
Fonte: http://www.thedailysheeple.com/seven-volcanoes-in-six-different-countries-all-starterupting-within-hours-of-each-other_112013 e http://horizontenews.blogspot.com.br/
Veja ainda o vídeo sobre o vulcão Etna, na Itália, entrando em erupção agora (Nov/2013)
https://www.youtube.com/watch?v=WIHk_A0z0Rc
Fonte final: http://www.libertar.in/2013/11/festival-de-vulcoes-pelo-mundoterra.html#ixzz2lZhkbgew

A seguir apresentamos algumas profecias (com suas respectivas datas) para este
tempo sobre vulcões, recebidas por Pedro Régis, vidente de Nossa Senhora nas
Aparições em Anguera/BA, desde 1987:
Mensagem nº 2.698 - 24/06/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a humanidade
trilha pelas veredas da autodestruição que os homens prepararam por suas próprias
mãos. A terra irá soçobrar e das profundezas sairão imensos rios de fogo. Cidades
serão destruídas, ilhas desaparecerão e os Meus pobres filhos experimentarão pesada
cruz. Sede do Senhor. Eu vim do céu para apontar-vos o caminho e vós não podeis
cruzar os braços. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou e sereis
salvos. Permanecei firmes na oração, pois a oração sincera e perfeita transformará os
corações endurecidos. Sofro por aquilo que vem para a humanidade. Chegará o dia
em que os poderosos deste mundo estenderão as mãos e suplicarão ao pobre.
Arrependei-vos, pois o arrependimento é o primeiro passo a ser dado no caminho da
conversão.
(Soçobrar - Revolver(-se) debaixo para cima e de cima para baixo; inverter(-se), subverter(-se).)

Mensagem nº 2.704 - 08/07/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dias virão em
que a terra se agitará e as montanhas se moverão. Vulcões se levantarão com grande
força e muitos experimentarão grandes sofrimentos. Os homens desafiaram o Criador
e agora caminham para o abismo da autodestruição. Peço-vos que permaneçais
firmes na oração. Buscai o Senhor. Convertei- vos e assumi com sinceridade o vosso
verdadeiro papel de cristãos. Não cruzeis os braços. Deus tem pressa. O que tendes a
fazer não deixeis para o amanhã.

Mensagem nº 2.734 - 14/09/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a vossa nação
sofrerá por causa do gigante que se levantará do fundo do mar. Dobrai vossos joelhos
em oração e buscai no Senhor a vossa força. Não fiqueis de braços cruzados. Eis o
tempo oportuno para a vossa conversão. Permanecei no caminho que vos apontei e
podeis contribuir para o triunfo do Meu Imaculado Coração. Coragem. O Senhor está
convosco.
Mensagem nº 3.256 – 22/12/2009: Queridos filhos, vivei alegremente os Meus apelos
e Eu vos conduzirei ao Meu Filho Jesus. Vós sois importantes para a realização dos
Meus planos. Não cruzeis os braços. Tudo que fizerdes em Meu favor, o Senhor vos
recompensará generosamente. Deus tem pressa e é chegado o momento do vosso
retorno. Rezai muito diante da cruz e em tudo imitai Meu Filho Jesus. Eu sou a vossa
Mãe e sei o que vos espera. A humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento.
Fogo subirá das profundezas da terra e muitas regiões serão destruídas. Não vos
afasteis da oração. Eu estarei sempre convosco. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.291 – 09/03/2010: Queridos filhos, caminhais para um futuro de
grandes provações. Sofro por aquilo que vem para vós. Das profundezas da terra
virão imensos rios de fogo. Muitas regiões serão completamente devastadas e a
destruição atravessará muitos países. Dobrai vossos joelhos em oração. Somente na
oração encontrareis forças para testemunhar o que virá. Eu sou a vossa Mãe e vim do
céu para consolar-vos e dizer-vos que sois o povo eleito do Senhor. Voltai-vos, pois o
Senhor ainda vos espera. Fugi da maldade e deixai que a graça do Senhor vos
transforme. Avante pelo caminho que vos apontei.
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.
Fonte: http://www.apelosurgentes.com.br/

Também transcrevemos as visões proféticas do Apóstolo dos tempos finais Dílson
Kutscher do site Rainha Maria sobre o mesmo tema, conforme foi publicado em sua
página na web:

Compartilhando algumas Visões Proféticas do Autor deste Site
Parte 4

14.01.2013

- "Eis o que diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor

dos Exércitos: Eu sou o primeiro e último, não há outro Deus afora Eu. Não
tenhais medo então, e não tremais ! Não vos tenho esclarecido desde há
muito tempo ? Vós sois minhas testemunhas: existe outro Deus a não ser Eu
? Haverá outro rochedo além de Mim ? " (Isaías 44. 6-8)
Nota de www.rainhamaria.com.br -

por Dilson Kutscher

Resolvi compartilhar com meus amigos e visitantes algumas visões e sonhos que
tive e continuo tendo. Lembrando que sou apenas um humilde evangelizador a
serviço do Rei Jesus e da Rainha Maria, nada mais além disto.

"Depois disso, acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo:
vossos filhos e vossas filhas profetizarão; vossos anciãos terão sonhos, e
vossos jovens terão visões" (Joel 3, 1).
VISÕES: O GRANDE MONTE EXPLODE

“Vejo um ancoradouro com barcos e veleiros, um lugar muito lindo, com aguas
serenas, um mar azul, o sol brilhando, uma visão deslumbrante. Ao fundo um grande
monte, que torna a paisagem mais encantadora ainda. De repente ouço um barulho
ensurdecedor, parece como muitos trovões juntos. Sob os meus pés, sinto como
uma pulsação no solo e o grande monte ao fundo explode. Vejo uma imensa nuvem
cinza, envolver todo o Céu e como uma onda gigante deslocando-se para este
ancoradouro. Pessoas gritam, correm, invocam o Nome de DEUS, alguns querem sair
de barco, mas batem uns nos outros, tento dar alguns passos para trás e noto que
estou imobilizado, não tenho como mover-me, então vejo que o dia tornou-se quase
como noite, tudo escureceu. O barulho de muitos trovões continua e o solo agora
treme muito. Um homem idoso, de barba e cabelos bem branquinhos grita-me,
venha por aqui e percebo que já consigo mover-me, rapidamente sigo em direção
onde estão os barcos e entro num barquinho menor que todos os outros que
estavam ali. Este senhor disse-me: não olhe para trás apenas ajude-me a remar. Eu
digo surpreso: ajudar a remar? E ele sorri para mim, então senti um fortíssimo
impacto que jogou-me para frente deste barco e acordei.”
Fonte:
http://www.rainhamaria.com.br/Pagina/13000/Compartilhando-algumas-Visoes-Profeticasdo-Autor-deste-Site-Parte-4

Na Irlanda, país tradicionalmente cristão, A Santíssima TRINDADE escolheu uma
senhora católica para receber (dentre poucos atualmente) as profecias derradeiras
para este tempo. Para defendê-la, e a sua família, da curiosidade e perseguição dos
ateus, céticos e oficialistas foi determinada a omissão de sua real identidade.
Portanto, Maria da Divina Misericórdia, com o qual é apresentada trata-se apenas de
um codinome, porque realmente o que importa são as misericordiosas Mensagens
que tem recebido dos Céus (PAI, FILHO e a Mãe).

Os castigos do Meu Pai começaram e o mundo testemunhará
muitos mais transtornos ecológicos
12 de Novembro de 2013

Minha querida e amada filha, é um erro acreditar que Deus não medirá a Sua Justiça
no mundo neste momento. Os castigos do Meu Pai começaram e o mundo
testemunhará muitos mais transtornos, quando a purificação da Terra começar.
Os preparativos já estão em andamento e em breve os inimigos de Deus serão
eliminados e punidos, porque nunca regressam e pedem a Minha Misericórdia. A Ira
do Meu Pai é grande e ai daqueles que desafiem a Palavra de Deus, pois serão
derrubados e pisados enquanto a limpeza final da Terra colidirá com a infestação do
maligno; tudo ao mesmo tempo.
Quando virdes os elementos da natureza a reagir ferozmente, vós sabereis que a Mão
de Justiça caiu. O orgulho do homem, a sua auto-obsessão e crença na sua imperfeita
inteligência em assuntos espirituais, trouxe sobre a raça humana o derramamento de
fogo dos quatro costados nos quatro cantos da Terra.
Vós ignorastes os avisos e assim a batalha para destruir o pecado começou também
verdadeiramente.
JESUS CRISTO - Filho do Homem

A Ira do Meu Pai aumentará quanto mais os Seus filhos ingratos se
erguerem em desafio ao Seu Pacto Todo-Poderoso
4 de Novembro de 2013

Minha querida e amada filha, os filhos de Deus precisam de entender a enormidade da
grande batalha que está a ocorrer entre o Meu amado Pai e o maligno. Muito poucos
de vós poderiam alguma vez compreender a intensidade dessa grande batalha, que já
começou.
Os Anjos, no Céu, começaram a batalha final para destruir os inimigos do Meu Pai na
Terra. À medida que a batalha se trava, ela absorverá almas, por toda a parte. Em
particular, ela seduzirá as almas daqueles que estão em trevas e que realmente não
Me reconhecem, para lutarem contra aqueles cujos nomes estão no livro da vida.
Aqueles que não Me reconhecem, que não acreditam em Mim, que não acreditam no
Meu Pai, e que não acreditam que Satanás existe, assistirão à margem, enquanto os
dois exércitos Cristãos se batem na Terra. Esses dois lados serão contidos dentro das
Igrejas Cristãs. Os Cristãos de ambos os lados sofrerão a maior perseguição e serão
puxados em todas as direções para os incentivar a abandonar-Me.
As almas inocentes serão feridas pelo ódio que lhes é mostrado pelos inimigos de
Deus e Satanás usará ambos os lados como peões, numa agenda cheia de ódio, o que
resultará numa terrível desolação na Terra. A desolação será causada pelos pecados
do homem e pela sua traição a Mim. A sua rejeição a Deus, Meu Pai, será evidente
quando decidirem mudar as Leis estabelecidas sob o Seu Comando, para que possam
torná-las aceitáveis às suas vidas pecaminosas. Sabei que isso resultará numa
terrível punição.
A Ira do Meu Pai aumentará quanto mais os Seus filhos ingratos se erguerem em
desafio ao Seu Pacto Todo-Poderoso. Aqueles que se preparam para a Minha Segunda
Vinda serão barricados numa espécie de prisão, na qual eles serão forçados a engolir
mentiras. Se eles se recusarem a aceitar as heresias que lhes serão enfiadas pela
garganta, serão expulsos das suas Igrejas. A Minha Palavra, em breve será
esquecida. Tudo o que Eu Avisei acontecerá exatamente como Eu vos disse. Aqueles
que estão cegos para a Verdade preferem viver uma mentira, porque será mais fácil
aceitar as mentiras, as quais eles acharão muito atraentes pela forma como lhes
serão apresentadas.

A heresia será apresentada às massas como parte de uma nova estrutura da Minha
Igreja, que nada tem a ver Comigo. Todos aclamarão a aceitação disso, por não
permanecerem atentos aos tempos, para os quais foram avisados relativamente à
preparação para o Grande Dia. Agora, vós deveis preparar-vos para esse Dia. Vós
deveis afastar-vos quando a Minha Divindade é desafiada, como será em muitos
aspectos dentro da Minha Igreja na Terra. Comprometei-vos com os Meus inimigos e
não ficareis a ganhar. Ignorai-os. Orai pelas suas almas e preparai as vossas, pois em
breve tudo isso acabará. O vosso JESUS.
Fonte: http://www.elgranaviso-mensajes.com/pt/tags/falso%20profeta/

2 – Inundações pelo mundo
Vítimas das inundações na China já passam de 150 em todo país
Mais de 3,4 milhões de pessoas estão desabrigadas nas áreas inundadas.
Presidente enviou às áreas afetadas milhares de soldados.
As autoridades chinesas confirmaram nesta quarta-feira (21) a morte de outras 21 pessoas
por causa das inundações registradas na província de Qinghai. Com as novas vítimas, passa de
150 o número de mortes em todo o país desde o último dia 16 de agosto.

Enchentes já deixaram mais de 150 mortos na China (Foto: AP)
As mortes confirmadas em Qinghai eram de trabalhadores de obras de reparação. Eles foram
surpreendidos pelas cheias na região autônoma de Haixi, habitada pelas etnias mongol e
tibetana. As equipes de resgate continuam em busca de três desaparecidos.
Além das mortes registradas em Qinghai, 85 pessoas morreram e outras 102 seguem
desaparecidas no nordeste da China, onde os transbordamentos dos rios Amur, Ussuri e
Songhua (próximos à Rússia) causaram as piores inundações na região desde 1995.
Qinghai e o nordeste da China não sofrem inundações todos os anos, assim como ocorre no sul
do país, onde pelo menos 49 pessoas morreram pelas fortes chuvas causadas pela passagem
do tufão "Utor" em Cantão, Guangxi e Hunan.
Os desastres naturais em questão fizeram com que o presidente da China, Xi Jinping, e o
primeiro-ministro, Li Keqiang, enviassem milhares de soldados do Exército às regiões afetadas
para atender aos desabrigados, que já superam os 3,4 milhões, e atenuar novas cheias.

Mais de 500 mil pessoas foram retiradas das regiões mais castigadas, enquanto a televisão
nacional mostrou imagens de povoados inteiros submersos nas águas e moradores trafegando
pelas ruas com botes.
Os meteorologistas advertem sobre uma possível piora da situação, pelo menos na região
meridional, já que a costa sudeste da China espera a chegada de um novo tufão.

Visão aérea mostra região inundada em Shantou, na província de Guangdong, sul da China.
(Foto: AFP Photo)
Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/08/vitimas-das-inundacoes-na-china-ja-passam-de150-em-todo-pais.html

Sobe para 4 o número de mortos por inundações no Colorado, nos
EUA
Número de desaparecidos já ultrapassa duas centenas. Obama declarou
estado de emergência; previsão é de mais chuva.

Vista aérea das ruas inundadas em Longmont, Colorado (Foto: John Wark/ Reuters)

As autoridades do estado de Colorado, nos Estados Unidos, confirmaram neste sábado (14)
que o número de mortos pelas fortes inundações registradas nos últimos dias aumentou para
quatro pessoas e que o número de desaparecidos já ultrapassa duas centenas.
As autoridades locais confirmaram neste sábado as mortes de um casal de namorados em
Boulder, ambos de 19 anos, e um homem em Jamestown, uma cidade montanhosa que ficou
totalmente destruída pelas chuvas torrenciais. A outra morte confirmada foi a de um homem
em Colorado Springs, cidade a 100 quilômetros ao sul de Denver.
O chefe de polícia de Boulder, Mark Beckner, indicou que ainda há 218 pessoas desaparecidas
nessa cidade, detalhando que esse número envolve indivíduos 'que não puderam estabelecer
contatos com seus parentes'.
Já porta-voz do Departamento de polícia de Boulder, Kim Kobel, assinalou que muitos dos
desaparecidos poderiam ter morrido devido às inundações.
A destruição causada pelas fortes chuvas dos últimos dias não tem precedentes históricos
neste estado da zona oeste dos Estados Unidos e, por isso, os moradores das cidades de
Jamestown e Lyon tiveram que ser evacuados.
O presidente americano, Barack Obama, declarou estado de emergência para os condados de
Boulder, Larimer e El Paso, assim como já havia anunciado a Agência Federal de Emergências
(Fema).
Mais de 250 membros desta agência começaram hoje uma operação nos 14 condados do
Colorado afetados pelas severas inundações para localizar as centenas de desaparecidos.
No entanto, para dificultar ainda mais a situação das equipes de resgate, as previsões
meteorológicas anunciam mais chuvas intensas para este domingo.
Fonte:
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/09/inundacoes-deixam-4-mortos-e-centenas-dedesaparecidos-no-colorado.html

INUNDAÇÕES SEMEIAM O CAOS NA ALEMANHA E NA ESLOVÁQUIA
Depois do pior ter passado na Áustria e na República Checa, os países mais
afetados pelas inundações que assolam o centro da Europa são agora a
Alemanha e a Eslováquia, com a subida das águas dos principais rios a
ameaçar várias cidades e a forçar à evacuação de dezenas de milhares de
pessoas.
Por: Ricardo Ramos
A cidade alemã de Dresden, na Saxônia, era ontem a cidade mais afetada, depois de o imenso
caudal do rio Mulde, reforçado pelas inundações na vizinha República Checa, ter rompido a
barragem de Bitterfeld. O rio Elba também galgou as margens e está a subir à razão de vinte
centímetros por hora, tendo já tornado sem acesso dezenas de pontes na região. Milhares de
habitantes de Dresden começaram ontem de manhã a ser evacuados, tendo as autoridades
decretado o alerta vermelho na região.
NUVEM TÓXICA
As inundações na vizinha República Checa atingiram uma fábrica de produtos químicos junto à
cidade de Neratovice, provocando a libertação de uma nuvem tóxica de cloro que levou à
evacuação das localidades vizinhas. O governo alemão já destacou uma equipa para a região
fronteiriça, para medir o nível de contaminação tóxica nas águas do Elba.
Entretanto, na Eslováquia, a subida das águas do rio Danúbio está a ameaçar a capital do país,
Bratislava, onde as autoridades decretaram o estado de emergência e deram início à
evacuação da localidade de Devlin, nos arredores da cidade. O nível das águas do Danúbio
subiu dez metros desde o início da semana e as previsões meteorológicas para os próximos
dias apontam para mais chuva, o que poderá vir a agravar ainda mais a situação.
CHEIAS NA EUROPA
CEM MORTOS
O mau tempo na Europa já provocou mais de uma centena de mortos. Só nos últimos dias,
perderam a vida doze pessoas na Alemanha, dez na República Checa e sete na Áustria. Mais de
200 mil pessoas foram evacuadas na região de Praga e outras trinta mil na Saxónia.

LIMPEZA
O governo alemão anunciou que tenciona recorrer a cerca de cinco mil desempregados para
ajudar nas operações de limpeza nas áreas mais afetadas pelas inundações dos últimos dias.
Os voluntários receberão um ordenado mensal na ordem dos 1.075 euros (215 contos).
CHEGOU AJUDA
Aviões carregados de ajuda humanitária começaram a chegar à República Checa, um dos
países mais afetados pelas cheias. Para além da ajuda, chegaram também àquele país vários
peritos europeus em situações de emergência, para auxiliar as autoridades locais.
Fonte: http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/internacional/mundo/inundacoessemeiam-o-caos-na-alemanha-e-na-eslovaquia

Romênia espera inundações

EPA

As cheias que alagaram os países da Europa Central e Oriental chegaram hoje à
Romênia e o nível da água no Danúbio aumenta a cada hora que passa.
Segundo as previsões dos meteorologistas, hoje o débito da água na entrada do país atingiu os
8700 metros cúbicos por segundo, com um nível médio em junho de 6400 metros cúbicos.
(...) Os meteorologistas declararam o alerta amarelo: o sudeste do país espera chuvas fortes, com
uma precipitação até 40 litros por metro quadrado prevista para uma série de regiões.
Também o nível da água no rio Prut aumentou significativamente. Mais de meio milhão de
fazendas estão inundadas. A água enche os subsolos das casas, alaga os campos agrícolas,
propriedades e construções.
Fonte: http://portuguese.ruvr.ru/news/2013_06_10/Rom-nia-espera-inunda-es-1498/

Inundação européia atingiu a Bélgica

EPA

Em resultado das chuvas torrenciais no domingo passado em Ardennes, no sudeste da
Bélgica foram inundados vários povoados. Perto da cidade de Verviers foi parado o
movimento em várias estradas inundadas.
Os bombeiros belgas que exercem um amplo círculo de funções de equipes de resgate receberam
dezenas de chamadas por causa das árvores caídas ou das pedras levadas para as estradas pelas
correntes de água.
A previsão do tempo no leste do país, junto à fronteira com a Alemanha permanece pouco
confortadora, enquanto as autoridades avisam sobre a ameaça de desabamentos.
Leia mais: http://portuguese.ruvr.ru/news/2013_06_10/Inunda-o-europeia-atingiu-a-B-lgica6421/

Outras mensagens proféticas (agora sobre inundações/tempestades) recebidas pelo
vidente de Nossa Senhora, Pedro Régis, de Anguera/BA:
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 2.598 – 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 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. (...) 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.
Fonte: http://www.apelosurgentes.com.br/

Mais uma visão profética de Dilson Kutscher; agora sobre tempestades.

Visões do Autor deste Site: Fenômenos Climáticos Intensos no
Céu
- "Eis o que diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor
dos Exércitos: Eu sou o primeiro e último, não há outro Deus afora Eu. Não
tenhais medo então, e não tremais! Não vos tenho esclarecido desde há
muito tempo? Vós sois minhas testemunhas: existe outro Deus a não ser Eu?
Haverá outro rochedo além de Mim?"
(Isaías 44. 6-8)
22.10.2013

Nota de www.rainhamaria.com.br -

por Dilson Kutscher

Resolvi compartilhar com meus amigos e visitantes algumas visões e sonhos que
tive e continuo tendo.
ATENÇÃO: Lembrando que sou apenas um humilde evangelizador a serviço do Rei
Jesus e da Rainha Maria; nada mais, além disto.

"Depois disso, acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo:
vossos filhos e vossas filhas profetizarão; vossos anciãos terão sonhos, e
vossos jovens terão visões."
(Joel 3, 1)

VISÕES PARTE 17: FENÔMENOS CLIMÁTICOS INTENSOS NO CÉU

(a imagem acima foi a mais semelhante que encontrei do sonho que tive)

“No dia 10.01.2013, tive um sonho com uma tempestade negra, uma grande parede
de nuvens negras surgindo no horizonte, que escurecia o céu e causava uma
destruição terrível.”
“Tive outra visão parecida, onde vejo uma fazenda, uma vegetação verde e amarela,
um milharal. No horizonte, uma parede de nuvens pretas e de um azul muito escuro
se aproxima. Novamente como na minha visão anterior (de 10.01.2013) tudo a minha
volta vira um caos. O milharal já não existe mais, as árvores são arrancadas do chão
e construções destruídas num instante.”
Como já tinha partilhado uma visão semelhante em Janeiro, não ia partilhar essa,
mas receio que o Brasil será atingido por tempestades e fenômenos climáticos mais
intensos. Serão tempestades fortíssimas, em várias regiões brasileiras. Com certeza
esses fenômenos climáticos intensos não acontecerão somente em cidades do
interior ou no campo, mas virão com grande força sob as grandes cidades. Como
disse uma frase da profecia de Nossa Senhora de La Salette, aparição na França em
1846, reconhecida pela Igreja em 1851: "Chegou o tempo. O sol se escurece;
somente a fé viverá".
Os homens se assustam com as tempestades atuais. Penso que as piores ainda
estão por vir...
(Observação: Estes sonhos e visões, que parecem ser para breve ou mesmo para o futuro,
estão acontecendo com muitas pessoas no mundo inteiro, portanto não é um privilégio meu.
Como já disse, não sou confidente ou vidente, apenas um mero evangelizador católico; mais
um entre tantos valorosos operários da Messe do REI Jesus. Partilho essas visões a pedido
de amigos e visitantes.)
Fonte:http://www.rainhamaria.com.br/Pagina/14553/Visoes-do-Autor-deste-SiteFenomenos-Climaticos-Intensos-no-Ceu

Maria da Divina Misericórdia, na Irlanda, também recebeu profecias sobre inundações
e tempestades:

As inundações serão um lugar comum e vós sabereis quais as
partes do mundo que mais íram o Meu Pai
12 de Agosto de 2013

Minha querida e amada filha, os Meus seguidores por toda a parte, incluindo os que
não conhecem estas Mensagens, andam indecisos nas Minhas igrejas, neste tempo, à
Minha procura. Por causa do Dom do Espírito Santo que Eu lhes concedi, eles serão
atraídos para o refúgio do Meu Coração. Eles vão sentir-se desconfortáveis no mundo,

e entenderão que necessitam da Minha ajuda para permanecerem firmes para os
Meus Ensinamentos.
Muitos sentirão as mudanças no ar, quando os inimigos de Deus começarem a dar a
conhecer o seu plano de ódio para enganar o mundo como seus actos vis, tolerando o
pecado em todas as suas formas dadas a conhecer. O mundo será varrido por uma
enxurrada de angústia, e muitos ficarão chocados com as tentativas que verão por
toda a parte para idolatrar o pecado por todas as formas.
Os pecados da carne serão aplaudidos. A vaidade e o amor-próprio obsessivo serão
testemunhados por todo o mundo. A auto-obsessão parecerá ser, como nunca dantes,
uma marca essencial. Aqueles que não procuram tais prazeres serão descartados e
sentir-se-ão como estranhos. Os pecados do maligno serão glorificados e, como o
homem será arrastado para esta loucura, serão vistas no mundo as inundações de ira
que o Meu Pai derramará sobre muitas partes de muitos países. As inundações serão
um lugar comum e vós sabereis quais as partes do mundo que mais íram o Meu Pai.
Todas as vossas perversas nações experimentarão, em primeira mão, como os
pecados da carne serão punidos. O Meu Pai impedirá que o maligno tome conta das
almas daqueles que são culpados deste pecado, para os impedir de infestar os outros.
Eles serão impedidos. Não mais lhes será autorizado continuarem com a sua
infestação. Esse mal será tratado e a Intervenção Divina será agora testemunhada
por toda parte, pela Mão de Deus.
Orai por Misericórdia pelos que possam ser apanhados nestes castigos. Eu
protegerei aqueles que se voltem para Mim, por proteção.
O vosso Jesus.

DEUS PAI: Se Eu tiver que destruir cidades para impedir que o mal
se espalhe, então Eu farei isso
26 Setembro de 2013

Minha querida filha, a Minha Mão de Justiça caiu sobre o mundo e Eu punirei aqueles
que magoam os Meus filhos em corpo e alma. Vós deveis temer a Minha Ira, bem
como aceitar a Minha Misericórdia.
Eu intervirei nos vossos países para acabar com a escalada das guerras e se Eu tiver
que destruir cidades para impedir que o mal se espalhe, então Eu farei isso. Assim
como a perversidade do homem se espalha como um vírus, Eu partirei essas almas ao
meio e abatê-las-ei. Quando o maligno peca pelo aborto, guerra, assassinato e
engana os que o assistem na disseminação do pecado, põe-Me doente. Eles vão
pagar, agora, o preço por isso.
Aqueles que estão em posições políticas que controlam a disponibilização do aborto,
serão os primeiros a ser punidos. Aguardai, agora, que vós vereis como eles vão
sofrer pelas atrocidades que permitem diante de Mim. Esses grupos que tramam a
morte da população mundial por meio do aborto, morrerão em agonia pela Minha
Mão. A Justiça cairá sobre eles, finalmente, porque Eu não lhes permitirei mais que
inflijam tal maldade aos Meus filhos. As suas arrogantes proclamações de que agem
no interesse do homem serão silenciadas, pois eles afastaram-se a eles mesmos de
Mim e, agora, terão pouco tempo para resgatar as suas almas.
Aqueles a quem foi dada a responsabilidade de ensinar aos Meus filhos a Verdade do
Evangelho terão que prestar atenção a essa promessa. E embora os mentirosos vos
convençam da necessidade de alterar a Verdade, e vos persigam, nada será como a
escuridão que Eu lançarei sobre toda a Terra. Em seguida, haverá choro e ranger de

dentes, mas ninguém vos ouvirá. Vós não mais vereis nem ouvireis alguma coisa, mas
sentireis a dor daquelas almas que vós destruístes por causa da apostasia que
ajudastes a alimentar, até que elas envolvessem as almas dos servos sagrados que
vós instruístes.
Temei a Minha Ira, pois ela descerá sobre vós de repente e aí já será tarde demais
para vós. Vós nunca vereis o Meu Rosto. Eu estou a dar este aviso final aos líderes de
todos aqueles que controlam as Minhas Igrejas na Terra.
Falhar na defesa da Palavra de Deus ou no suporte da Eucaristia resultará em morte e
desespero. Eu não vou conceder-vos o tempo para destruirdes as almas que estavam
marcadas pelos Meus inimigos. O vosso PAI; DEUS, o Altíssimo.

O Grande Dia descerá e logo começará o mundo sem fim
26 de Outubro de 2013

Minha querida e amada filha, a fé de todos os filhos de Deus, independentemente da
denominação a que pertencem, é tão fraca, que muitos daqueles que conhecem a
Verdade terão muita dificuldade em praticar a sua religião abertamente, sem crítica.
Assim, muitos no mundo rejeitam-Me, a Jesus Cristo, neste momento da história,
porque não é mais aceitável na maioria das nações falar de Mim em público. Muito
raramente vós ouvireis o Meu nome a ser falado nos média, a menos que seja para
questionar a Minha Existência. Raramente vós ouvireis as pessoas a proclamar em
público, abertamente, o seu amor por Mim, porque isso lhes pareceria muito
embaraçoso. Mesmo os Meus servos sagrados não estão mais dispostos a declarar a
Verdade por medo do ridículo. Aqueles que Me seguem perceberão que é
crescentemente mais difícil proclamar a Minha Santa Palavra. Muitos, que já Me
amaram, não o fazem, e a Minha desolação e tristeza corta o Meu Coração como se
uma espada o atingisse.
Porque, ó, porque Me abandonastes vós? Porque aqueles de vós que acreditais em
Mim e que Me conheceis feris tanto os vossos irmãos e irmãs? Porque cresce o ódio
nos vossos corações? Porque sentis vós a necessidade de questionar agora os
Evangelhos, quando eles já existem há tanto tempo? Quem vos deu autoridade para
interpretar mal a Minha Palavra, dada aos Meus apóstolos? Porque a distorceis vós e
porque não acreditais no que Eu disse? A Minha Palavra é muito clara. Quando Eu
falo, Eu quero dizer o que Eu digo. Se Eu digo uma coisa, Eu não quero outra. Porque,
por exemplo, Me contradiria Eu, e especialmente agora nesta Missão?
O que é dado aos profetas de Deus é a Verdade. Tudo o que contradiz estas
Mensagens, pela boca daqueles que dizem que Eu falo com eles, deve ser rejeitado
por vós. Eu nunca competiria com a Minha Própria Voz, porque Eu devo assegurar que
vos é dada a Verdade.
O que devo Eu fazer para vós ouvirdes? O que devo Eu fazer para que deixeis de
vaguear procurando outras formas de deleite? Porque não confiais vós em Mim? Vós
desperdiçais tempo muito precioso procurando a fortuna, que flui como veneno da
boca dos assim-chamados místicos e vendedores de sensações, que Me insultam
afastando-vos de Mim. Eu Estou aqui. Estas são as Minhas Palavras. O que procurais
mais, se vós apenas tereis a Verdade da Minha Boca? Eu falei a Verdade quando Eu
caminhei na Terra. Eu deixei um legado de grande esperança e salvação. Eu falo a
Verdade agora, quando Eu vos trago as Minhas Palavras Finais, neste momento,
porque o Grande Dia descerá e logo começará o mundo sem fim.

Quando Eu falo, Eu desejo que vós escuteis. Eu não posso forçar-vos. Vós podeis olhar
para todos os lugares e tentar encontrar as Minhas Mensagens, dadas neste momento
para preparar o mundo para a Minha Segunda Vinda, e não as encontrardes. As
Minhas Mensagens públicas para vos preparar para isso, o estágio final antes do Meu
Pacto ser cumprido, só podem ser encontradas no Livro da Verdade.
A Palavra é Minha. As Minhas Palavras serão ouvidas em todas as nações. Ninguém
Me impedirá, porque o Meu Poder é Todo-Poderoso. O vosso JESUS.

Mãe da Salvação: No último dia, quando a aurora romper, o som
estridente da trombeta será ouvido em todo o mundo.
28 de Agosto de 2013

Meus filhos, deixai-me abraçar-vos enquanto continuais a suportar os insultos que
testemunhais contra o Meu Filho.
Quando vós prestardes atenção a estas santas Mensagens e aprenderdes a
compreendê-las, então muitos de vós ireis em frente, com grande coragem, para
avisar o mundo dos tempos vindouros, para que Deus possa preparar os Seus filhos
para o Novo Paraíso.
O que vós deveis compreender é que sereis odiados pelo vosso trabalho para o meu
Filho. Vós não sereis aceitos por muitos e, em consequência, suportareis a dor e a
humilhação. Por cada passo que dais, vós enfrentareis um obstáculo, porque vós
caminhais nas Pegadas do meu Filho.
Nenhum de vós achará isso fácil, até que aceiteis com serena resignação, como é de
esperar. Mesmo aqueles que seguem o meu Filho, mas que não aceitam estas
Mensagens, lutarão e perseguir-vos-ão em Seu Nome. Eles não vêem que ao
procederem com tal ódio eles insultam o meu Filho.
Vós deveis aceitar que quando o meu Filho se dá a conhecer, a Ele Próprio, as Suas
Palavras são atacadas e trazem grande divisão. Quando vós compreenderdes porque
estais a enfrentar tais ataques e porque estais a ser punidos por falardes ao mundo
em Seu favor, então achareis este trabalho mais fácil.
Esta perseguição continuará, tristemente, até o Dia da Sua Segunda Vinda. Por favor,
pela Sua causa, aceitai essas provações por amor a Ele e dareis uma grande glória a
Deus por causa desse sofrimento. Nenhuma parte desse sofrimento é desperdiçada,
porque, quando é aceita por amor a Jesus, derrota o maligno, uma vez que
enfraquece o seu plano para destruir a humanidade.
Perdoai a essas pobres almas que lutam contra esta Missão. Ignorai a crueldade que
tendes que suportar em Nome do meu Filho. Aceitai que, quando eles vos odeiam, por
causa do vosso amor ao meu Filho, vós sois muito favorecidos por Deus.
Perdoai aos servos sagrados que vos impedem de falar do Livro da Verdade. Eles não
entendem a magnitude do plano de Deus para preparar a humanidade para o Novo
Começo, pois eles próprios não estão preparados. Muitos deles só fazem o que fazem
por causa do seu amor para com o meu Filho. Eles não pretendem fazer mal.
Simplesmente, eles não vêem porque não podem ver.
Rezai, rezai, rezai para que eu, a vossa Mãe, receba o Poder para vos ajudar a
suportar esta jornada, sem desistirdes, até ao último dia que está próximo. Nesse dia,
quando a aurora romper, o som estridente da trombeta será ouvido em todo o mundo.
Ela soará como vós esperaríeis que soasse, e será seguida pelo canto do coro dos

Anjos. Isso será ouvido em cada país, cidade, vila, aldeia… Em toda a parte. Então tu,
minha filha, como sétimo anjo, irás declarar que o meu Filho chegou. O Céu
transforma-se em ouro e, rapidamente, um Milagre será visto por todos os homens,
mulheres e crianças; por todos os pecadores. O meu Filho dar-se-á a conhecer sobre
as nuvens precisamente como Ele é. Em seguida, descendo dos Céus, virá a Nova
Jerusalém - o Novo Começo, para todos aqueles que aceitaram a Misericórdia de
Deus.
A vossa amada Mãe; Mãe da Salvação.
Fonte: http://www.elgranaviso-mensajes.com/pt/tags/falso%20profeta/

“Naquele tempo o homem lançará aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata
e os ídolos de ouro, que para si tinha feito a fim de adorá-los; refugiar-se-á
nas cavernas dos rochedos e nas fendas da pedreira, por causa do espanto da
presença do Senhor, e do esplendor de sua majestade, quando ELE se levantar
para aterrorizar a Terra. Cessai de confiar no homem, cuja vida se prende a
um fôlego: como se pode estimá-lo?
(Isaías 2, 20-22)

Texto compilado e enviado pelo internauta Marcelo Brandão em 23/11/2013.
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