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nº 41, publicada a 07 de Setembro de 2013

Dos céus da Eritreira uma nuvem de fumo se elevará nos céus e um rasto de destruição deixará à sua
passagem.
RECEBIDA: CL
01 de Julho de 2013

nº 42, publicada a 07 de Setembro de 2013

A Escandinávia estará sobre forte sofrimento.
RECEBIDA: CL

02 de Julho de 2013

nº 43, publicada a 07 de Setembro de 2013

No Burundi muita falta de paz reinará e a fome será uma realidade quando a força das águas tudo
arrastar. Milhares padecerão inertes de fome e dor.
RECEBIDA: CL
CONCRETIZADA:
EXPLICAÇÃO: 20/01/2018
- Dados no primeiro semestre de 2017 indicam que cerca de 1/4 da população (3000 milhões de
pessoas) precisavam de assistência alimentar no Burundi.
A instabilidade politica que o país vive aliado a factores de longos períodos de seca e a chuvas intensas
em inícios de 2017 agravaram ainda mais a situação.

https://pt.globalvoices.org/2017/04/26/a-instabilidade-politica-agrava-a-crise-alimentar-em-burundi/

04 de Julho de 2013

nº 44, publicada a 07 de Setembro de 2013
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A força da natureza que o Pai criou mostrará toda a sua força quando no Ohio a destruição tomar conta
de tudo à sua passagem, não ficará árvore sobre árvore e casa sobre casa, tudo tombará no chão. Os
homens deixaram-se dominar pela ganância durante muito tempo, será uma batalha contra o tempo,
tempo que é insuficiente para alguns cujo desespero e a morte se apodera deles e dos seus.
Temei a nuvem que ao longe se engrossa num pautar de escuridão.
RECEBIDA: CL
07 de Julho de 2013

nº 45, publicada a 13 de Setembro de 2013

A terra dos Maias será devassada pelo agitar das ondas que crescerão ao longe no horizonte.
Poucos restarão com vida depois das trevas tudo dizimarem à sua frente, acudi e pedi por eles pois
muitos corações ficarão devassados pela dor e de sentimento de perda.
RECEBIDA. CL
07 de Julho de 2013

nº 46, publicada a 13 de Setembro de 2013

Tempos difíceis se avizinham para aqueles que em Bali deixarão de encontrar a paz há muito
perturbada pela devassidão da ganância e do materialismo.
Do alto da montanha o perigo avista num contentamento desajustado pela devassidão que deixará à
sua passagem. Muitos padecerão inertes de vida e muitas mães chorarão com o coração devassado a
perda dos filhos queridos.
RECEBIDA: CL
EM CURSO:
EXPLICAÇÃO: 15/07/2018
- O vulcão Agung em Bali, Indonésia entrou em erupção no dia 27 de Novembro de 2017 e levou à
evacuação de 100.000 pessoas como medida preventiva.
Bali, tem sofrido desde a sua erupção até hoje vários constrangimentos na vida dos seus habitantes,
bem como do turismo, pelo que este acontecimento está em curso mas não finalizado.
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/cem-mil-pessoas-fogem-de-vulcao-em-bali
https://www.dn.pt/mundo/interior/nuvem-de-cinza-do-vulcao-agung-deixa-de-afetar-voos-embali-8959944.html
https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2018070311620400-erupcao-vulcao-bali-indonesia-fotos-video/
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https://observador.pt/2018/06/29/aeroporto-de-bali-encerrado-temporariamente-devido-a-erupcaovulcanica/
http://sicnoticias.sapo.pt/mundo/2018-06-29-Cinzas-expelidas-pelo-vulcao-Agung-em-Bali-atingiramos-2.500-metros-de-altura-1
https://www.cmjornal.pt/multimedia/videos/detalhe/erupcao-de-vulcao-em-bali-obriga-a-retirar-100-milpessoas
08 de Julho de 2013

nº 47, publicada a 13 de Setembro de 2013

A dor e sofrimento atroz tomarão conta de Creta.
Muitos padecerão ás mãos do gigante que acordará no calor da noite, elevando no horizonte uma
nuvem que cobrirá os céus e transformará a noite em dia e o dia em noite.
Muitos padecerão ás suas mãos com o coração quebrado na partida daqueles que o coração guarda.
Estai atentos será por muito tempo, orai e pedi pelos que se elevarão de encontro ao Pai.
RECEBIDA: CL

09 de Julho de 2013

nº 48, publicada a 13 de Setembro de 2013

De novo o som das vozes se elevará em Belfast onde as armas à muito caladas continuarão num
acender perplexo de paz. Muitos se amontoarão nas ruas na esperança de que o passado não esteja
de volta, outros dormirão o sono do infinito sem retorno.
RECEBIDA: CL

10 de Julho de 2013

nº 49, publicada a 13 de Setembro de 2013

O movimento desorientado dos ventos nas encostas trará a Salzburgo a morte e a perda sem
precedentes, pouco restará daqueles que lá habitam, apenas a dor, o sofrimento e a falta de paz
reinarão.
RECEBIDA: CL
11 de Julho de 2013
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nº 50, publicada a 13 de Setembro de 2013

Do alto das sete colinas ele chora e ora por aquele que veste de paz e por todas e todos que o rodeiam.
Pois muitos dos seus desígnios são difíceis de cumprir trazendo e ameaçando a paz que nessa cidade
deveria reinar, mas que há muito tempo se perdeu pelo corromper com o materialismo e o ganancioso e
o viver de algo ilusório em que muitos já não acreditam e que de todo não tentam suster os pilares da
estabilidade por muito tempo.
É com grande tristeza que o faz e assiste a tudo que corrompe e prende o homem ao mundo que criou
para amar e servir a todos.
RECEBIDA: CL
EM CURSO:
EXPLICAÇÃO: 14/07/2016
Esta mensagem refere-se a sua Santidade BENTO XVI, conhecedor das imensas dificuldades que o
magistério do actual PAPA FRANCISCO enfrenta com a forma e conduta muito próprias e contrária ao
interesse e desejo da Cúria.
CONCRETIZADA:
EXPLICAÇÃO: 28.10.2017
O exercício do pontificado de S. S. Francisco ficará marcado por imensas clivagens entre a Cúria e o
seu ministério.
Imenso do que quis ensinar e transmitir foi por diversas vezes contestado por sectores conservadores
da Igreja, impedindo que muito da "verdade" fosse restabelecido face à "mentira" reiterada.

13 de Julho de 2013

nº 51, publicada a 13 de Setembro de 2013

Grandes mudanças ocorrerão no país onde reinam as esfinges, nada voltará ao seu rumo inicial e
muitos caíram indefesos na desgraça que sobre eles se irá abater.
RECEBIDA: CL
15 de Julho de 2013

nº 52, publicada a 15 de Setembro de 2013

Muitos padecerão no Missouri quando ele guiado pelas trevas lhes retirar os filhos muito amados e
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inocentes de silêncio.
A dor tudo dominará num ataque sem precedentes.
RECEBIDA: CL
CONCRETIZADA:
EXPLICAÇÃO: 27/02/2015
Link:
http://visao.sapo.pt/oito-mortos-em-aparente-assassinio-em-massa-no-missouri-policia=f811589
28 de Junho de 2013

nº 53, publicada a 15 de Setembro de 2013

Muitos padecerão em Estugarda quando o som estridente de uma explosão se fizer sentir, deixará
milhares longe das mães que tanto amam.
Orai por eles para que encontrem a paz.
RECEBIDA: CL
28 de Junho de 2013

nº 54, publicada a 15 de Setembro de 2013

A cidade de El Salvador será devassada pela ganância da paz que há muito não reina, pagarão por ela
e muita dor se elevará no mais alto do céu.
Pedi por eles por não estarem no caminho certo.
RECEBIDA: CL
28 de Junho de 2013

nº 55, publicada a 15 de Setembro de 2013

Na terra onde Elisabete reinou, tudo se transformará de forma repentina sem que haja tempo para
acudir aqueles cuja dor imensa deles se apoderará.
RECEBIDA: CL
29 de Junho de 2013
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nº 56, publicada a 26 de Setembro de 2013

Muitas vozes se exaltarão nos subúrbios da Irlanda e de lá partirão em demanda e por outras terras se
apoderarão daqueles que nada têm a perder.
RECEBIDA: CL
29 de Junho de 2013

nº 57, publicada a 26 de Setembro de 2013

Dos céus de Frankfurt uma ave voará baixo deixando milhares de corpos jazendo sobre a terra.
RECEBIDA: CL
30 de Junho de 2013

nº 58, publicada a 26 de Setembro de 2013

Da mais alta montanha muitos padecerão quando esta mostrar a sua revolta e os retirar aqueles que
tanto amam, pedi por eles.
RECEBIDA: CL
CONCRETIZADA:
EXPLICAÇÃO: 25/04/2015
A mais alta montanha (Himalaias) - Tremor de Terra e deslizamentos de neve e terras.

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/04/terremoto-no-nepal-deixa-mais-de-5-5-milmortos-4747697.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2015-04-25/terremoto-mata-mais-de-400-no-nepal.html
http://www.tvi24.iol.pt/internacional/monte-everest/sismo-no-nepal-pelo-menos-oito-mortos-emavalanche
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/05/ciclista-registra-tremor-no-himalaia-em-video.html

02 de Julho de 2013

nº 59, publicada a 26 de Setembro de 2013

Grande desgraça se abaterá sobre Smashville quanto tudo sobre eles se lançar.
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Jazerão muitos inertes de vida no chão e muitos chorarão o seu padecimento atroz e inesperado.
Acudi e rezai por eles, a dor no coração da Mãe será imenso.
RECEBIDA. CL
05 de Julho de 2013

nº 60, publicada a 26 de Setembro de 2013

De Constantinopla caminharão em direcção às sete colinas para ali jazerem junto de outros cuja
ganância pelo o poder os encaminhará para junto do fim que à muito vos avisei que se avizinhava.
Nada fizestes para mudar e pagareis com as consequências, ainda tendes tempo meus filhos, mas para
alguns de pouco servirá pois fugiram aos desígnios do Pai que os criou e a tudo o que os rodeia.
RECEBIDA: CL
05 de Julho de 2013
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