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 ano 2010 começou com um terremoto a cada mês, cada um deles seguido de
tremores secundários:

Jan/2010 – Haiti
(Dia 12/01 – terremoto de 7 graus na escala Richter: 270 mil mortos,
3 milhões de feridos e desabrigados)

Fev/2010 – Chile
(Dia 27/02 – terremoto de 8,8 graus na escala Richter: mais de 800 mortos,
2 milhões de pessoas afetadas)

Mar/2010 – Taiwan
(Dia 03/03 – terremoto de 6,4 graus na escala Richter: não há registro
de mortos, 64 feridos)

Abr/2010 - ?
"O que fugir para escapar do terror cairá na fossa, o que se livrar da fossa será preso no
laço. Porque as comportas lá do alto abrir-se-ão e os fundamentos da terra serão
abalados. A terra é feita em pedaços: estala, fende-se, é sacudida, cambaleia como um
homem embriagado e balança como uma rede. Seus crimes pesam sobre ela, e ela cairá
para não mais se levantar. Naquele tempo o SENHOR, lá do alto, examinará a milícia
celeste e os reis do mundo, sobre a terra.” (Is 24, 18-21)

NOSSA SENHORA, em Anguera (Bahia), vem apresentando ao mundo diversas
advertências, exortações, e apelos. Transcrevemos, do site www.apelosurgentes.com.br, algumas
das mensagens proféticas que foram ditadas por NOSSA SENHORA ao seu instrumento (Pedro
Régis) por locução interior. Divulgamos conjuntamente as notícias que comprovaram o
cumprimento dessas profecias. Antes, apresentamos um breve resumo dessa grande e
misericordiosa manifestação Mariana com que a SANTÍSSIMA TRINDADE tem nos agraciado.

“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? (Am 3, 6-8)

Primeiras Aparições
No dia 29 de setembro de 1987, Pedro Régis retornava da aula - preparava-se para o
magistério no distrito de Bonfim de Feira, próximo a Angüera. Ao descer do ônibus, na frente da
pequena escola próxima a casa, voltou a sentir-se mal. Um amigo, Celestino Silva Santa Cruz, que
o acompanhava, correu à procura dos familiares de Pedro, a fim de que o socorressem. Neste
momento, sentindo que iria desmaiar, Pedro Régis senta-se no chão sem perceber que estava
bem perto de um formigueiro. Aparece-lhe uma jovem – que ele pensou tratar-se de uma freira da
vizinhança que morava na Itália – aparentando vinte anos, vestida de branco, com um véu
transparente cobrindo-lhe a face. Aproximando-se dele, afirmou: “Vou ajudar-te, vou tirar-te do
formigueiro”. Tomando-o com extrema facilidade pelo braço, levantou-o e, segundo seu relato,
como ele não sentisse firmeza em suas pernas, conduziu-o até o “hall” de entrada de uma
pequena escola próxima uns trezentos metros de sua casa, até hoje existente no local. A partir
dali, Pedro não se lembra do que ocorreu.
Após algum tempo, chegam seus familiares, encontram-no desmaiado e ao despertar
pergunta pela jovem que o socorrera. Eles nada entendem. Tampouco Pedro. Um fato interessante
é que o corpo de Pedro estava repleto de formigas, porém nenhuma o havia mordido. No dia 1° de
outubro do mesmo ano, estando Pedro no quarto com algumas de suas irmãs, aparece-lhe uma
jovem que ele reconhece como sendo a que o ajudara, pede-lhe que elas se retirem. Conversa
com o confidente. Dá-lhe uma mensagem e pede que não a revele a ninguém até quando Ela
autorizar a divulgação. Pede que reze o Terço todos os dias e que procure um padre. Pedro
começa a perceber que se trata de uma aparição, todavia com a dúvida se não seria fruto de seu
inconsciente.
No dia 03 do mesmo mês de outubro daquele ano, mês este dedicado a NOSSA
SENHORA do Rosário, estando agora a família a rezar o Terço, Pedro ouve uma voz feminina,
vinda de fora da casa. Pede a uma de suas irmãs para verificar e esta volta afirmando que não há
qualquer pessoa lá fora. Ouve uma segunda vez. Outra irmã vai olhar e nada encontra. Uma
terceira e o próprio confidente vai até lá. Chegando na varanda da casa, no local onde havia e há
uma pequena elevação de terra, Pedro vê uma intensa luminosidade e é impelido – sem
explicação – a deslocar-se até lá. Apressa-se. Seus familiares, confusos, tentam impedi-lo,
pensando que, supostamente sofrendo das faculdades mentais por causas dos desmaios
inexplicáveis, ele quisesse suicidar-se, jogando-se no pequeno açude vizinho à elevação. Sua irmã
Valdeci, porém, também vê uma luz naquele local. Uma outra irmã, Iraci, segurando o confidente
pelas calças, pede aos familiares que o deixem ir, acompanhando-o. Ao chegar ao local, qual não
foi a decepção do confidente, pois a intensa luminosidade desapareceu. Quando ele ia retornar,
instantaneamente, aquela jovem senhora que ele vira anteriormente aparece-lhe envolta por uma
luz resplandecente e ele é impelido por uma força desconhecida a ajoelhar-se diante dela. A jovem
senhora então se apresenta: “Não tenhas medo. Sou a Mãe de Jesus. Estou aqui porque preciso
de ti para ajudar os meus pobres filhos que precisam do meu auxílio”. A jovem Senhora diz ao

Pedro que a partir daquele momento ele está curado. Despede-se, pedindo que ele voltasse ali
todos os sábados.
No sábado seguinte, dia 10 de outubro, a Rainha da Paz aparece, dá-nos uma
mensagem e pede ao confidente que a escreva.
É a primeira mensagem pública de NOSSA SENHORA de Angüera que aqui reproduzimos:

“Sou a Rainha da Paz e quero que todos os Meus filhos estejam ao Meu lado para
vencermos um grande mal que pode abater-se sobre o mundo. Mas, para que esse mal não
aconteça, deveis rezar e ter fé. Meus filhos, desejo a conversão de todos o mais rápido possível. O
mundo corre grandes perigos e, para livrar-vos desses perigos, deveis rezar, converter-vos e crer
na Palavra do Criador, pois rezando encontrareis a paz para o mundo. Meus filhos, muitos de vós
vão à Igreja, mas não vão de coração limpo, vão sem fé. Muitos vão apenas para mostrar-se
católicos e estão em grave erro. Deveis seguir um só caminho: o da VERDADE. Há filhos que não
aprenderam a perdoar, mas deveis perdoar o vosso próximo. A inimizade é obra de satanás, e ele
sente-se feliz quando consegue separar um irmão do outro. Por isso, peço de todo o Meu coração
que arde em chamas: Convertei-vos, rezai e aprendei a perdoar o vosso próximo”.
Iniciam-se assim as Aparições de NOSSA SENHORA Rainha da Paz por duas décadas
naquele lugar sagrado. “Ela nunca falhou”, conta-nos Pedro Régis. Ainda hoje esse fenômeno
extraordinário ali acontece sem sabermos a data de seu término, tampouco o próprio confidente.

Testemunhos de Padres
Não há sinais de fanatismo
'Deus emprega os meios mais diversos para um único fim, que é a felicidade das criaturas. As coisas ditas
extraordinárias, nem sempre precisam de provas de autenticidade. O mais importante é o fruto do que
resulta, pois se faz bem é bom. Se for bom, Deus está presente. O que está acontecendo aqui é algo para se
refletir. A ortodoxia e a fidelidade à doutrina da Igreja estão presentes. Não há sinais de fanatismo, mas de
espírito de oração'.
Monsenhor Gaspar Sadoc , Depoimento ao Jornal A TARDE

Ela aparece aqui
“Temos de admitir que as pessoas aqui vêm por causa de sua devoção a Maria Santíssima. Mas vêm,
também, pela necessidade de encontrar uma inspiração espiritual que satisfaça a própria devoção e que os
faça mudar de vida. Conforme disse Nosso Senhor, no Evangelho, pelos frutos conhecereis a planta; se os
frutos são bons, a devoção é ótima, extraordinária. A cada dia esta devoção vem aumentando aqui em
Anguera, tomando-se conhecida até por pessoas no exterior. A devoção a Maria Santíssima, não é uma
devoção de agora, mas uma devoção sólida, desde o começo do cristianismo, quando os primeiros cristãos
aprenderam a venerar a Virgem Santíssima, como a Mãe do Salvador e honrá-la como uma criatura toda
especial. Não devemos pensar que Nossa Senhora está no céu, sentada, sem se importar com os seus filhos.
Ela aparece aqui, na Ásia, na África, Europa, em vários lugares onde há cristãos autênticos. Ela se faz
presente mesmo que ninguém a veja, com a sua inspiração, com a sua palavra, com a sua bênção materna.
Nossa Senhora é Nossa Mãe e está constantemente perto dos seus filhos e aqui, em Angüera, Ela quis se
manifestar de um modo todo especial, porque assim Deus o permitiu. As pessoas estão aqui, não por
curiosidade ou em busca de alguma distração, mas porque sentiram-se chamadas e responderam
positivamente a este apelo de Maria Santíssima, que é vir e dar testemunho do Amor de Deus para com a
humanidade".
Padre Monsenhor Hermenegildo Castorano - Foi diretor espiritual de Pedro Regis

"O que acontece na cidade baiana de Angüera é uma revelação privada ou particular. A Igreja Católica ensina
que não se deve esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de Nosso Senhor
Jesus (Catecismo da I.C., 66). As revelações privadas não pertencem ao depósito da Fé. O mesmo citado
Catecismo adverte que a função delas não é complementar a Revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a

viver dela com mais plenitude em uma determinada época da história (o.c. 67). Estou convencido de que
todas as mensagens contidas nos livros Apelos Urgentes, recebidas por Pedro Régis, e que já ultrapassam o
número de três mil, são autênticas e muito contribuem para se viver com mais plenitude e fervor a grande
revelação de Jesus contida na Bíblia e na Tradição da Igreja".
Padre Martinho Johnson

EU ACREDITO. "Jesus falou que pelos frutos se conhece a árvore. Agora, um dos grandes frutos nas
aparições de Nossa Senhora na fazenda Malhada Nova em Angüera, são as pessoas que vêm para se
confessar e se converter. Eu desafio qualquer Padre ou qualquer Bispo que desconfia da veracidade das
aparições de Nossa Senhora em Angüera, que venham a este local e passem quatro horas confessando o
povo que vem aqui e vai ver se você não fica convencido que eles vêm tocados pela graça de Deus; se eles
não vêm realmente para se converter e deixar para trás todos os seus pecados e se jogar no Coração de
Nossa Senhora: Eu não acho possível que alguém que venha aqui com sinceridade, um Padre, um Bispo,
confessando, que ele não perceba que aqui é uma fonte de graça; que aqui tem frutos em abundância e isto
não é nenhuma obra humana. Isto é uma obra que vem do céu. Não tenho dúvidas, Nossa Senhora está
repetindo o que Ela falou nas bodas de Caná: O QUE ELE MANDAR FAZER, FAÇA. Então, Ela não está
inventando nenhuma coisa nova. Por sinal, nesses anos de mensagens, até hoje nem aqueles que vem aqui
com má vontade, nem aqueles que vem peneirar a palavra, a fim de descobrir alguma falha viu alguma coisa
para mandar pra Roma, para o Cardeal Ratzinger, pra condenar. Duvido, duvido que qualquer Bispo pudesse
dizer tantas coisas e não falar nenhuma coisa errada. Mas, no entanto, as mensagens recebidas por Pedro
não tem nada contra a doutrina católica. Não tem nada contra as mensagens de Jesus Cristo. Afinal, vem de
Nossa Senhora. Esta não dá nada de errado".
Padre Marcos Tillia - P.H.L ANGELICUM, ROMA

Eu tenho notado que as pessoas vêm aqui em Angüera em busca de mudanças de vida. Senti isso nas
confissões que atendi aqui no dia de hoje. É uma bênção de Deus estar aqui. Viajamos 35 horas de ônibus
para ver toda essa maravilha que acontece nesta fazenda. Rezamos toda a viagem e devo dizer que nunca
rezei tanto em minha vida. É muita bênção de Deus. Como Padre, nunca vi tanta manifestação de fé, tanta fé
nas pessoas como estou vendo aqui".
Padre Raimundo Inácio, São Paulo

"Vim aqui para agradecer a Nossa Senhora por estar trazendo mensagens a dez anos neste local. Essas
mensagens são sinais do amor de Mãe de Deus para conosco que somos seus filhos. Essas mensagens são
confirmadas por Deus pelas graças alcançadas pelos fiéis que aqui são chamados por Nossa Senhora. Nossa
primeira atitude é de agradecer a Deus por esta manifestação extraordinária de ternura, de bondade e de
oração que Nossa Senhora pede, de conversão para uma vida voltada à palavra de Deus. Vamos atender ao
apelo insistente de nossa Mãe Celeste. Vamos atender porque só na oração, só na conversão na volta para
Deus é que podemos ser felizes. Vamos, assim, tornar-nos mensagens vivas de Nossa Senhora. Aqui há
pessoas de quase todo Brasil e de outros países. Na verdade foi Nossa Senhora quem nos convidou. Foi Ela
quem nos trouxe neste lugar escolhido por Deus e por Ela".
Padre Luiz Santiago Santa Rosa, RS

"Eu chego aqui e vejo a grande devoção a Mãe de Jesus. Só Deus pode atrair tantas pessoas para rezar, para
fazer penitência, para encontrar-se com Ele. O que eu sinto aqui é muita paz, muita oração, muita devoção
do povo simples, do povo que Deus ama demais. O testemunho que dou, sem querer me adiantar ao
julgamento da Igreja, é que Deus realmente está aqui presente. Nossa Senhora está aqui presente. Nós
vemos essa manifestação de Deus e de Nossa Senhora na devoção, no amor, no carinho e na conversão, nos
sinais que Ela dá. É só ouvir e ver os testemunhos. Nós só podemos dizer: "eu te louvo, Senhor, porque
mostraste estas coisas aos pequeninos e simples e as escondeste aos sábios". Louvado seja Deus, louvado
seja nossa Mãe Maria Santíssima".
Padre Antônio Maria, São Paulo

Eu fiquei conhecendo as aparições de Anguera através de um livro de mensagens. O que me fez acreditar
que Nossa Senhora aparece é a pureza da doutrina transmitida ao Pedro. Não é possível que alguém possa
criar mensagens com uma doutrina tão fiel e doutrina de Jesus, transmitida pela igreja católica Apostólica
Romana, como estas dadas aqui. Quando nós atendemos as pessoas através da confissão elas dizem as
graças e milagres que recebem de Nossa Senhora. Vejo aqui em Anguera uma ligação com a as aparições de
Fátima.
Padre Davi Ramos Fernandes, Fátima- Portugal

“Assim, as línguas são sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis; enquanto as profecias
são um sinal, não para os infiéis, mas para os fiéis.” (1Cor. 14, 22)

1 - Na mensagem de 01/01/05, NOSSA SENHORA profetizou a morte de João Paulo II:

“Queridos filhos, uma grande multidão espera por um sinal; ouve-se choro e grandes
lamentações e uma mãe perde seu filho ( João Paulo II)”.
Notícia Portal Terra: Sábado, 02 de abril de 2005.
Morre o papa João Paulo II aos 84 anos. Depois de assistir à franca deterioração da saúde
do Papa João Paulo II nos dois últimos meses, o mundo recebeu neste sábado a notícia
da morte do Sumo Pontífice, aos 84 anos.
2 - Na mensagem do dia 12 de outubro de 2007, NOSSA SENHORA disse:

“A cruz será pesada para os habitantes do Chile. Virá do norte e os homens hão de chorar
e lamentar...”
Noticia da Agência Reuters: quarta-feira, 14 de Novembro de 2007:
Forte terremoto atinge região norte do Chile.
3 - Na mensagem 2.643, de 18/02/2006, NOSSA SENHORA disse:
“Grandes sofrimentos chegarão para Palhoça e Entre Rios. Porto Seguro chorará a morte

de seus filhos...”
Noticia: G1, em 16/12/2008
Chuva deixa Defesa Civil de Santa Catarina em alerta.
A cidade mais atingida é Palhoça. Mais de dez bairros tiveram áreas alagadas e quatro
tiveram deslizamentos. Trinta e dois apartamentos de um condomínio residencial foram
esvaziados, por segurança. As famílias foram levadas para o salão de festa.
4 - Na mensagem 2.644, de 19/02/2006, NOSSA SENHORA disse:
“Somente rezando sereis capazes de suportardes o peso da cruz. Passará em

Florianópolis e em Cabo Frio causando grande destruição. Sofro por aquilo que vos
espera. Voltai-vos.”
Notícia de “O Povo”, Novembro de 2008:
Florianópolis em emergência. Enchentes em Florianópolis deixou milhares de
desabrigados e dezenas de mortos pelo interior do Estado.
5 - Na mensagem 2.613, de 10/12/2005, NOSSA SENHORA disse:
“Queridos filhos,... a terra da rosa será sacudida .” (terra da rosa é Lima (Peru), porque lá
viveu Santa Rosa de Lima).
Noticia do site “Seriguela.com”:

Terremoto de 8 graus no Peru mata mais de 500 e abala o Brasil.
Um dos maiores terremotos da história do Peru aconteceu as 20h40 (horário de Brasília) a
33 km da costa, no oceano a 47 km de profundidade (epicentro). O abalo sísmico que
atingiu o grau 8 (numa escala de 0 a 9) e foi sentido em Manaus (a mais de 2.000 km de
distância), já contabiliza mais de 510 mortos, 1500 feridos e milhares de desaparecidos.
6 - Na mensagem 2.678 de 09/05/2006 NOSSA SENHORA disse:
“Rezai. Somente pela força da oração podeis suportar o peso das provações. Ica e Arica:

a morte virá e grande será a destruição.”
Noticias do Portal G1: 17/08/07
Ica e Pisco, duas das cidades mais abaladas pelo terremoto que levou destruição e matou
ao menos 510 pessoas no Peru nesta semana, eram pontos turísticos que prosperavam.
Mensagens sobre uma epidemia:
7 - Na mensagem 2.559 de 09/08/2005 NOSSA SENHORA disse:
“Sabei que uma famosa cidade ficará deserta. Uma epidemia afastará dela muitos de seus

habitantes e os outros morrerão. Rezai. Os tempos das tribulações chegaram”.
7.1 - Na mensagem 2.602, de 14/11/2005 NOSSA SENHORA disse:

“A humanidade carregará pesada cruz por causa de uma epidemia.”
7.2 Na mensagem 2.626 de 10/ 01/ 2006 NOSSA SENHORA disse:
“Uma epidemia se espalhará por várias nações e os Meus pobres filhos experimentarão

pesada cruz. Dobrai vossos joelhos em oração”.
Uol Noticia: Gripe suína se espalha pelo mundo.
A gripe suína se espalhou para praticamente todos os cantos do globo, de acordo com a
Organização Mundial da Saúde. O número de casos e mortes registradas aumenta com
muita rapidez.
8 - Na mensagem 2.880 de 23/08/2007 NOSSA SENHORA disse:

“Um pássaro gigante e as águas profundas. Eis um grande sofrimento.”
(Obs. pássaro gigante = avião; águas profundas = oceano.)
Atribui-se esta profecia a queda do avião da Air France que caiu durante a travessia do
Oceano Atlântico.
9 - Na Mensagem 2.580 de 27/09/2005 NOSSA SENHORA disse:

“O Paquistão viverá momentos de angústia. A morte e destruição afligirão os Meus pobres
filhos”.
Notícia do Paquistão.

Terremoto do dia 8 de outubro de 2005 deixou mais de 100 mil mortos no Paquistão.
ISLAMABAD, 1 nov (AFP) - O terremoto que assolou no dia 8 de outubro o norte do
Paquistão provocou mais de 100 mil mortos, segundo um novo balanço anunciado nesta
terça-feira pelo primeiro-ministro, Shaukat Aziz.
10 - Na Mensagem 2.649 de 04/03/2006 NOSSA SENHORA disse:

“Gritos de desespero se ouvirão em Birmânia e em Messina”.
(Obs: Birmânia é o antigo nome de Mianmar. NOSSA SENHORA usa o antigo nome e não o atual.)

Noticia da Folha Online em 03 de maio de 2008:
Passagem do ciclone tropical Nargis em Mianmar no último sábado, dia 3, matou quase
4.000 pessoas e milhares ainda estão desaparecidas.
11- Na Mensagem 2.501 de 26/03/2005 NOSSA SENHORA disse:

“Queridos filhos, a terra da rainha será surpreendida e seus inimigos farão grande
destruição”
Noticia do Portal Terra, em 07 de julho de 2005:
Londres sofre ataques terroristas em série.
Mais de 50 pessoas morreram e 700 ficaram feridas nos atentados terroristas perpetrados
nesta quinta-feira em vários pontos da rede de transporte públicos de Londres, de acordo
com informações oficiais.
12 - Mensagem 2.587 de NOSSA SENHORA em 11/10/2005:
“A morte passará pelas Filipinas. A humanidade viverá a angústia de um condenado.”
Noticia extraída de pt.wikipedia.org, em 03/12/2006:
Ao todo, o Tufão Durian matou 1.497 pessoas e deixou outras centenas desaparecidas.
....O tufão Durian matou 1.497 pessoas ao passar pelo centro das Filipinas nesta sextafeira, causando fortes chuvas, deslizamentos de terra e destruindo casas e veículos.
13 - Na mensagem 3.137 de 21/03/2009, NOSSA SENHORA disse:

“Um acidente na Itália causará sofrimento e dor aos Meus pobres filhos. Rezai. Rezai.
Rezai.”
(Obs.: O significado da palavra acidente segundo o dicionário http://www.priberam.pt/DLPO/Default.aspx =
Irregularidade do terreno, quebra, ondulação, fragosidade.)

Notícia de 6 de abril de 2009:
Terremoto devasta Abruzzo. Eram 3h30 da madrugada de 6 de abril de 2009, quando um
abalo sísmico de 5,8 graus na escala Richter atingiu o centro da Itália.

14 -Na mensagem 2.616 de 17/12/2005 NOSSA SENHORA Rainha da Paz disse:
“A Geórgia também experimentará pesada cruz”
Noticia: 8 de agosto de 2008 (Reuters):
Rússia trava guerra contra Geórgia, diz presidente georgiano.
15 -Na mensagem 2.519 de 07/05/2005 NOSSA SENHORA disse:
“Taiwan experimentará grande dor. Dobrai vossos joelhos em oração e suplicai a

Misericórdia do Senhor.”
Notícia: Folha de S. Paulo 11/08/2009:
Tufão mata 50 e deixa 600 soterrados na Ásia. TAIPEI - Centenas de pessoas foram
soterradas anteontem por um deslizamento de terra provocado pelas fortes chuvas
trazidas pelo tufão Morakot em um vilarejo no sul de Taiwan, segundo autoridades do país.
Tremor em Taiwan deixa 12 feridos e provoca incêndio
Notícia: Agencia Estado - AE-AP, em 04 de Março de 2010
O terremoto que sacudiu o sul de Taiwan, incluindo a capital Taipé, na noite de ontem
(pelo horário de Brasília) deixou 12 feridos, interrompeu serviços de comunicação e
energia e provocou pelo menos um grande incêndio, segundo informações da Brigada
Nacional de Incêndio. Não foi emitido alerta de tsunami. De acordo com a Agência
Meteorológica de Taiwan, o abalo sísmico alcançou 6,4 graus na escala Richter e teve seu
epicentro localizado na cidade de Jiashian, que havia sido devastada pelo tufão Marakot,
ao sul da ilha.
16 - Em 02/05/2009, na mensagem nº 3.155:

“A morte passará pela Argentina e os Meus pobres filhos viverão momentos de pavor.”
Em 07/06/2009, na mensagem nº 3.171, NOSSA SENHORA volta a alertar:
“Eis que uma grande tribulação se aproxima para os habitantes da Argentina.”
Notícia de 09.09.09:
Governo confirma 15 mortes durante tornado na Argentina. Buenos Aires - O ministro da
Saúde argentino, Juan Manzur, disse nesta quarta que quinze pessoas morreram, entre
elas oito crianças, em consequência do forte tornado que atingiu a região nordeste do país
na segunda-feira.
17 - Em 20/04/2006, na mensagem nº 2.670, NOSSA SENHORA disse:

“Salta será golpeada e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz.”
(Obs: Salta é uma província do noroeste argentino.)

Fonte: http://aleosp2008.wordpress.com/ , em 10 Fevereiro de 2009:
Dilúvio devasta província Salta (AR) 09/02/09.
Final da Madrugada e manhã de segunda-feira, 09, um verdadeiro dilúvio se abateu sobre
a Província de Salta, Argentina. Desolação e destruição é só o que se pode ver para
qualquer direção que se olhe na cidade de Tartagal. Cinco mulheres mortas, dezenas de
desaparecidos, mais de mil evacuados e outros milhares de atingidos, é o saldo inicial da
tragédia.
18- Em 04/01/2006, na mensagem 2.637 NOSSA SENHORA disse:
“Grande sofrimento experimentará Três Corações (MG). Acontecerá na Indonésia e se

repetirá em Angra dos Reis (RJ).”
Noticia extraída de http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,AA1413801-5598,00.html , em
09/01/2007:
Governador de Minas sobrevoa área devastada pela chuva.
Em Três Corações, o Rio Verde já subiu sete metros. Bairros inteiros ficaram alagados e
600 pessoas estão desalojadas. Pelas ruas de Santa Rita do Sapucaí passam apenas
canoas e botes. Há quatro dias, eles são os únicos meios de transporte na cidade. As
vítimas da enchente estão em uma escola da cidade.
Notícia extraída de http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u674370.shtml , em
03/03/2007:
Deslizamento de terra mata pelo menos 40 pessoas na Indonésia. KUPANG, Indonésia, 3
mar (AFP) - Pelo menos 40 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas depois de
um deslizamento de terra na Ilha Indonésia de Flores, no leste do arquipélago, provocado
por fortes chuvas, segundo o último balanço anunciado neste sábado por funcionário do
cantão (território) de Cibal.
Noticia: Folha Online (RJ), em 04/01/2010:
Angra (RJ) registra 50 mortes após deslizamentos; prejuízo chega a R$ 250 mil.
A Defesa Civil de Angra dos Reis (RJ) informou que mais três corpos foram encontrados
nesta segunda-feira no morro da Carioca, no centro da cidade. Com isso, o órgão já
registra 50 mortes após deslizamentos de terra que atingiram o local e a praia do Bananal,
na Ilha Grande.
19- Em 01/01/2006. NOSSA SENHORA disse:
“Gritos de desespero se ouvirão em Birmânia e em Messina. A força da oração vos

conduzirá a paz. Não vos esqueçais: DEUS vos ama e vos chama. Não desanimeis.”
Notícia: G1, em 06/08/2008:
Ciclone em Mianmar (Birmânia) já matou 80 mil, aponta balanço do exército.
O ciclone Nargis matou cerca de 80 mil pessoas em sua passagem pela localidade de
Labutta, sudoeste de Mianmar, disse uma autoridade militar nesta quinta-feira (8) à
agência de Notícia “France Presse”. O ciclone Nargis deixou cerca de 1 milhão de
desabrigados, segundo informou nesta quarta-feira (7) as Nações Unidas.
20 - Em 07/01/2010, na mensagem nº 3.263, NOSSA SENHORA disse:
“Queridos filhos, Eu vos amo como sois. Vim do céu para abençoar-vos e dizer-vos que

este é o tempo oportuno para a vossa conversão. Não fiqueis de braços cruzados. O
Senhor vos chama e vos espera. Conheço vossas dificuldades e pedirei ao Meu Filho
Jesus por vós. Não desanimeis. Cofiai no Senhor. Acreditai firmemente em Sua Bondade
e sereis ricos na fé. Não vivais afastados da graça de DEUS. A humanidade está enferma
e precisa ser curada. Rezai. Assim como as plantas precisam de chuva para crescer, vós
precisais de oração para crescer na vida espiritual. Não vos atemorizeis. Na grande e final
tribulação, aqueles que se consagraram Mim serão protegidos. Sofro por causa dos Meus
pobres filhos afastados. A terra da montanha será abalada e em muitos lugares
montanhas descerão. Aqueles que foram fiéis até o fim não experimentarão a derrota.
Sede do Senhor. Eu sou a vossa Mãe e estou sempre ao vosso lado. Coragem. Esta é a
mensagem...”
(Obs: HAITI significa terra da montanha. Fontes de pesquisa: http://www.bscac.ufsc.br/criacac/tikiindex.php?page=HAITI e http://racabrasil.uol.com.br/cultura-gente/84/artigo5851-1.asp )

Notícia: G1, em 14/01/10
Terremoto no Haiti. Tremor de magnitude 7 no dia 12 matou ao menos 200 mil. Foram
confirmadas até agora as mortes de 21 brasileiros. Um forte terremoto de magnitude 7
devastou o Haiti às 16h53 do dia 12 de janeiro, hora local - 19h53 de Brasília. O epicentro
foi a poucos quilômetros da capital, Porto Príncipe.
21- Na Mensagem de NOSSA SENHORA, n° 2.576, transmitida em 17.09.2005, Ela disse:
“Virá para a Calábria. Os Meus pobres filhos experimentarão grande sofrimento.”
Mensagem de NOSSA SENHORA, n° 2.577, transmitida em 20.09.2005:

“Gritos de desespero se ouvirão na Sicília.”
(Obs. As mensagens foram dadas uma após outra. Uma no sábado e a outra na terça. Veja as datas acima.)

Notícia: Folha Online, em 05/10/2009:
Berlusconi diz que deslizamento de terra poderia ter sido pior; 22 morreram.

O premiê italiano, Silvio Berlusconi, disse nesta segunda-feira que o deslizamento de terra
que provocou a morte de ao menos 22 pessoas na cidade de Messina (sul da Itália),
poderia ter sido pior. "Pensando no número de vítimas, tivemos muita sorte, porque
poderiam ser muito mais", disse o premiê em declarações à imprensa italiana.
Notícia: 16/02/2010
Deslizamentos de terra ameaçam povoados no sul da Itália. Moradores de cidades da
Calábria e da Sicília tiveram que deixar suas casas. Deslizamentos de terra provocados
pelas incessantes chuvas que há vários dias caem sobre o sul da Itália ameaçam soterrar
dois povoados, que tiveram que ser completamente evacuados. Para os habitantes de
Maierato, um povoado da região sulina da Calábria, e de São Fratello, na Sicília, só há
uma opção: esperar. O prefeito de Maierato, Sergio Rizzo, definiu como "apocalíptico" o
que está acontecendo com a localidade, cujos estádios e quartéis viraram abrigo.
22- Na mensagem 3.269, de 21/01/2010, Nossa disse:

“Queridos filhos, a Ilha da Madeira será devastada e os habitantes da grande cidade ao
lado do rio Tejo experimentarão pesada cruz.”
Notícia: G1, em 21/02/2010
Chuvas torrenciais causam devastação na Ilha da Madeira. Quarenta pessoas morreram e
120 ficaram feridas. Ainda há desaparecidos. Novas imagens mostraram a devastação
provocada pelas chuvas torrenciais na Ilha da Madeira, que faz parte de um arquipélago
português, no Oceano Atlântico. A enxurrada levou carros e abriu um buraco em uma
ponte.
Ilha da Madeira devastada pelas enchentes. A paradisíaca Ilha da Madeira, em Portugal,
foi devastada pelas enchentes de sábado, que causaram a morte de pelo menos 40
pessoas, embora as equipes de resgate acreditem que haja mais corpos nos veículos e
casas soterrados por toneladas de lama.
Fonte: Site católico: http://www.radioecclesia.org
23- Na mensagem 2.527 de 24/05/2005 NOSSA SENHORA disse:

“Do Egito virá uma notícia que se espalhará pelo mundo e muitos homens terão sua fé
abalada.”
Antes, na mensagem 2.489 de 27/02/2005 NOSSA SENHORA já havia alertado:

“Queridos filhos, os homens sábios anunciarão novas descobertas sobre a vida do Meu
Filho Jesus. Tende cuidado. Não permitais que o demônio vos engane. Não permitais que
a vossa fé seja abalada. A verdade do Meu Jesus está no Evangelho.”
Notícia do Portal Terra, em 06 de abril de 2006:

"Evangelho" gnóstico diz que Judas Iscariotes não traiu JESUS:
Um documento escrito aproximadamente no ano 300 e conhecido como "o Evangelho de
Judas" afirma que este não foi o traidor que vendeu JESUS por algumas moedas, mas o
discípulo encarregado da mais difícil missão: a de sacrificá-lo.
Notícia do G1, em 25/02/2007:
Cientistas dizem ter encontrado os restos mortais da família de Jesus.
Numa escavação em Jerusalém, pesquisadores afirmam ter encontrado 10 caixas com
ossadas datadas do século I. Três delas teriam as inscrições dos nomes de JESUS,
MARIA e José.
24- Na mensagem 3.267, de 16/01/2010, NOSSA SENHORA disse:

“Queridos filhos, abri vossos corações ao DEUS da salvação e da paz. Sede somente do
Senhor e deixai que Ele vos transforme. Não vivais afastados do caminho que vos apontei
ao longo destes anos. Dobrai vossos joelhos em oração. Não quero forçar-vos, mas o que
digo deve ser levado a sério. Eu sou a vossa Mãe e sofro por causa dos vossos
sofrimentos. Eis os tempos difíceis para a humanidade. Grande sofrimento virá para os
habitantes do Chile. Semelhante sofrimento virá também para os habitantes de Lisboa.
Rezai. Rezai, rezai. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.”
Notícia : Portal Terra, em 27/02/2010:
Terremoto de 8,8 graus no Chile deixa ao menos 180 mortos. Pelo menos 180 pessoas
morreram após o terremoto de 8,8 graus na escala Richter registrado na madrugada deste
sábado, no Chile, informou o canal estatal Televisión Nacional. A presidente Michelle
Bachelet declarou "estado de catástrofe" no país. Um terremoto de 8,8 graus na escala
Richter, com epicentro no mar, sacudiu o centro do Chile, a 300 km ao sul da capital
Santiago, segundo dados do Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS).
Terremoto e tsunami matam mais de 700 no Chile. CONCEPCIÓN, Chile (Reuters) - O
número de mortos provocados por um megaterremoto que atingiu o Chile subiu para mais
de 700 no domingo com novas informações chegando de cidades costeiras devastadas
pelo tremor e por tsunamis provocados por ele.

“Levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino; e haverá terremotos
em diversos lugares, e fome. Isto será o princípio das dores.”
(Mc. 13, 8)

Na mensagem de 20/02/2010, NOSSA SENHORA disse:

“Um fato assombroso acontecerá na Espanha e se espalhará por vários Países da Europa.
A França beberá o cálice amargo da dor. Aquilo que vos anunciei no passado vai realizarse.”
Noticia: G1, em 28/02/10:
Sobe para 43 o número de mortos causados pelo temporal Xynthia. Foram três mortes
registradas na Espanha e 40 na França. Mais de um milhão de pessoas ficou sem energia
elétrica. O balanço provisório de vítimas da tempestade Xynthia, que atinge duramente o
litoral atlântico da França desde sábado subiu para 40, segundo fontes da Defesa Civil. A
maior parte das mortes ocorreu no departamento de La Vendée, com 29 perdas. Cerca de
um milhão de casas ficaram sem eletricidade no país. Regiões da Espanha e Portugal
também foram atingidas. Somando-se às três mortes registradas na Espanha, o número
de vítimas sobe para 43. A tempestade ruma agora em direção à Bélgica. "Este número
muda a cada minuto a medida em que as buscas avançam. E pode aumentar”, afirmou o
comandante Samuel Barnes, porta-voz da defesa civil de La Vendée.
Noticia: G1, em 01/03/10:
Ciclone provoca pelo menos 55 mortes na Europa. A Defesa Civil diz que foi surpreendida
e coloca a culpa na meteorologia, que de fato não previu a intensidade dos ventos que se
formaram no Atlântico e invadiram o continente a partir de Portugal. Ventos de até 200
quilômetros por hora cruzaram seis países, deixando pra trás um rastro de tragédias. O
ciclone, batizado de Xynthia, foi mais cruel com a França - principalmente o litoral norte.
Quarenta e cinco franceses morreram. Equipes de resgate tiveram que usar barcos e
helicópteros pra chegar às áreas devastadas. O mau tempo também alcançou Paris. No
aeroporto Charles de Gaule cem vôos foram cancelados. Na Alemanha, em Frankfurt, 200
aviões foram impedidos de decolar e outros 200 não puderam pousar. Na Espanha, três
pessoas morreram. No interior da Inglaterra uma mulher morreu quando o carro dela foi
levado pela correnteza de um rio que transbordou de uma hora pra outra. Mas em Londres
o temporal não foi sentido.

“Fui EU que vos tirei do Egito e vos conduzi, através do deserto, durante quarenta anos,
para vos dar a posse da terra dos Amorreus; suscitei profetas dentre os vossos filhos, e
nazarenos dentre os vossos jovens; não é assim, filhos de Israel? – Oráculo do SENHOR.
Mas vós fizestes beber vinho aos nazarenos, e proibistes aos profetas que profetizassem.
Pois bem! Eis que EU vos vou fazer ranger como um carro carregado de feno.”
(Am. 2, 10-13)

