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nº 1, publicada a 11 de Agosto de 2013

Atendei ao Rei das sete colinas, com ele caíram os pilares da ostentação que não quis que vos
corrompesse.
Amai intensamente o próximo, apoiai e dai alento aos que precisam pois a desilusão caminhará com
muitos para o abismo.
RECEBIDA: CL

EM CURSO:
EXPLICAÇÃO: 07/12/2015

O pontificado de S. S. Francisco fica positivamente marcado pelo o desprendimento material no
exercício das suas funções, contrário a todos os anteriores pontificados na forma, organização e
condução da Igreja.
Assistimos desde então a uma gestão inovadora conducente com os verdadeiros desígnios Cristãos.
Uma igreja virada para os servir.
CONCRETIZADO:
EXPLICAÇÃO: 28/10/2017
Conforme explicação de 07/12/2015, o pontificado de S.S. Francisco fica definitivamente marcado pela
diferença entre este e os anteriores pontificados, na simplicidade e interacção com as pessoas e na
aplicação dos verdadeiros valores cristãos do desprendimento material.

13 de Junho de 2013

nº 2, publicada a 12 de Agosto de 2013

Não vos deixeis à mercê daqueles que tudo querem liderar e que acham que dominarão o mundo, onde
só um Rei é capaz de apaziguar. Procurai refúgio na fé e com ela caminhareis até ao fim, sofrereis
muito e no fim sereis recompensados por mim.
RECEBIDA: CL

EM CURSO:
EXPLICAÇÃO 09/12/2015:
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É um APELO, uma chamada de ATENÇÃO colectiva para todos, conscientes que vivemos num Mundo
onde muitos, imensos se apresentam com soluções para tudo aquilo que solução não tem ou que em
última análise sabendo-o enganam todos os restantes somente pelo o exercício do poder.
Entenda-se que O REI aqui explanado é o PAI (DEUS), sempre presente na vida de cada um, mesmo
que a maioria não aceite ou sinta.
Com verdadeira fé, tudo é passível de enfrentar e as dificuldades inerentes até ao fim dos nossos dias,
há a garantia de que elas serão recompensadas quando com "ele" estivermos frente a frente.

15 de Junho de 2013

nº 3, publicada a 12 de Agosto de 2013

Aquele que outrora foi o rei das sete colinas fugiu para não ver os pilares desmoronarem à sua frente,
num cair evidente de vergonha e medo.
RECEBIDA: CL
CONCRETIZADO:
EXPLICAÇÃO 14/07/2016
Esta mensagem é clara quanto ao verdadeiro motivo pelo qual Sua Santidade o PAPA BENTO XVI
resignou.
A incapacidade do "governo interno" da Igreja, motivado pelo o medo e receio das consequências que
sobre ele pendiam, levando à provável queda da Igreja numa atitude de vergonha e medo.

15 de Junho de 2013

nº 4, publicada a 12 de Agosto de 2013

Aquilo que vês são consequências de não terdes amado o que o criador vos deu, tudo à vossa volta
será destruído para que reine a tranquilidade entre vós. Só alguns farão parte do todo puro e pleno de
amor. Ainda estais a tempo de retroceder nos vossos actos, perdoai e amai o próximo.
Temei quando as águas se agitarem e tudo levarem à vossa volta é o sinal.
RECEBIDA: CL
16 de Junho de 2013
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nº 5, publicada a 12 de Agosto de 2013

Onde o Sol é nascente reinará a guerra entre os povos, fazendo do céu o meio para que todo o sol
brilhe ainda mais.
Ecoará ao longe o som das espadas que rasgarão todo o eco de um ruído que dificilmente se
conseguirá apagar.
RECEBIDA: CL
EM CURSO
EXPLICAÇÃO: 04SET2017
A situação da península Coreana, nomeadamente a Coreia do Norte com os ensaios de misseis e
testes nucleares, os exercícios militares de ambos os lados e toda retórica de guerra de países (Japão,
Rússia, China, Usa, Europa, etc).

16 de Junho de 2013

nº 6, publicada a 12 de Agosto de 2013

Em Navarra surgirá o medo à muito adormecido.
Em Leão a paz deixará de reinar.
RECEBIDA: CL
16 de Junho de 2013

nº 7, publicada a 12 de Agosto de 2013

Nápoles sofrerá o efeito do gigante há muito adormecido.
RECEBIDA: CL
17 de Junho de 2013

nº 8, publicada a 12 de Agosto de 2013

Santo André tremerá e muita destruição causará.
RECEBIDA: CL
17 de Junho de 2013
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nº 9, publicada a 12 de Agosto de 2013

A terra voltará a tremer no Japão fazendo elevar as águas que a Terra consumirão com dor, desalento e
perturbação.
RECEBIDA: CL
20 de Junho de 2013

nº 10, publicada a 14 de Agosto de 2013

Não atendestes ao meu pedido para respeitar o que o Pai criou, deixaste-vos arrastar nas garras da
ganância que muitos dissabores trará à vossa vida. Pautai o futuro que vos resta com paz, amor ao
próximo e um abandonar do que vos pode corromper de forma atroz.
Nada podereis fazer por aqueles cujo caminho foi escolhido à muito tempo, esses caminharão na
escuridão repleta de luz que procuram o que dificilmente conseguirão achar.
Ainda ides a tempo de pautar a vossa vida segundo os desígnios do bem, orai e pedi perdão pelo que
não respeitastes.
RECEBIDA: CL
20 de Junho de 2013

nº 11, publicada a 14 de Agosto de 2013

Em Beirute muitos sucumbirão à força das espadas à muito caladas.
RECEBIDA: CL
21 de Junho de 2013

nº 12, publicada a 14 de Agosto de 2013

Muitos acorrerão a Xangai para os tumultos que muito desacordo irão criar, corpos pelo chão estarão
mortos sem mães que por eles peçam perdão.
RECEBIDA: CL
21 de Junho de 2013

nº 13, publicada a 14 de Agosto de 2013

Haverá um golpe de estado na Indonésia.
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RECEBIDO: CL
25 de Junho de 2013

nº 14, publicada a 14 de Agosto de 2013

Os islamitas farão prevalecer as suas vontades.
RECEBIDA: CL
25 de Junho de 2013

nº 15, publicada a 19 de Agosto de 2013

Acorrei a Heathrow, muitas mães saberão o meu sofrimento quando perdi o meu filho amado, o choro e
o desespero romperão pela calada da noite, deixando milhares espalhados para o espaço.
RECEBIDA: CL
15 de Junho de 2013

nº 16, publicada a 19 de Agosto de 2013

Atendei a Navarra e Constantinopla que muitos de lá partirão guiados pelas trevas e semearão a
desordem para destruir o mundo enquanto o conheceis.
RECEBIDA: CL
15 de Junho de 2013

nº 17, publicada a 19 de Agosto de 2013

O Paquistão conhecerá a força das águas que tudo arrastarão à sua passagem deixando um rasto de
destruição e muitos órfãos. São consequências de não me terdes ouvido durante todo este tempo.
Ajoelhai-vos e pedi perdão por não amardes aquilo que o Pai vos deu para amardes
incondicionalmente.
RECEBIDA: CL
17 de Junho de 2013

nº 18, publicada a 19 de Agosto de 2013

Milhares morrerão quando as águas azuis ao largo da ilha se elevam e o chão tremer sem pudor. Estai
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atentos que para lá caminham todos os que não acreditam.
RECEBIDA: CL
17 de Junho de 2013

nº 19, publicada a 19 de Agosto de 2013

Sob o céu da terra dos Czares, pairará uma luz que tudo ofuscará, chorarão muitas mães os seus filhos
caídos em seus braços inertes de vida.
RECEBIDA: CL
17 de Junho de 2013

nº 20, publicada a 19 de Agosto de 2013

Muitos partirão de Constantinopla em direcção à cidade das sete colinas para assistir à sua queda.
RECEBIDA: CL
17 de Junho de 2013
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