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nº 1, publicada a 00 de de 0000

00 de de 0000

nº 2, 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 3, 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.
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RECEBIDA: CL

EM CURSO:
EXPLICAÇÃO 09/12/2015:
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 4, 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 5, 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.
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Temei quando as águas se agitarem e tudo levarem à vossa volta é o sinal.
RECEBIDA: CL
16 de Junho de 2013

nº 6, 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 7, 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 8, publicada a 12 de Agosto de 2013

Nápoles sofrerá o efeito do gigante há muito adormecido.
RECEBIDA: CL
17 de Junho de 2013
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nº 9, publicada a 12 de Agosto de 2013

Santo André tremerá e muita destruição causará.
RECEBIDA: CL
17 de Junho de 2013

nº 10, 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 11, 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 12, 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 13, 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.
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RECEBIDA: CL
21 de Junho de 2013

nº 14, publicada a 14 de Agosto de 2013

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

nº 15, publicada a 14 de Agosto de 2013

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

nº 16, 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 17, 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 18, 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.

Processado automáticamente.

pág 5/299

Coracão Triunfal - Acontecimentos

coracaotriunfal.com

RECEBIDA: CL
17 de Junho de 2013

nº 19, 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
atentos que para lá caminham todos os que não acreditam.
RECEBIDA: CL
17 de Junho de 2013

nº 20, 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 21, 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

nº 22, publicada a 19 de Agosto de 2013

Nova Iorque chorará a morte de muitos dos seus filhos quando uma nuvem se elevar no ar, deixando-os
à mercê da dor.
RECEBIDA: CL
17 de Junho de 2013

nº 23, publicada a 19 de Agosto de 2013

O Céu da Escandinávia se cobrirá de negro deixando corpos pelo o chão.
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RECEBIDA: CL
20 de Junho de 2013

nº 24, publicada a 19 de Agosto de 2013

Atendei ao Missuri onde milhares de vidas serão ceifadas.
RECEBIDA: CL
20 de Junho de 2013

nº 25, publicada a 19 de Agosto de 2013

Atendei ás vossas ilhas onde a sua beleza será perturbada de forma atroz.
RECEBIDA: CL
20 de Junho de 2013

nº 26, publicada a 19 de Agosto de 2013

Atendei a Atlanta pois esta será varrida por uma tempestade deixando um rasto de destruição e
milhares sem tecto onde se abrigarem.
RECEBIDA: CL
20 de Junho de 2013

nº 27, publicada a 22 de Agosto de 2013

Do alto das sete colinas ele observa atentamente aguardando o momento em que tudo que contrariou
cairá a seus pés.
RECEBIDA: CL
20 de Junho de 2013

nº 28, publicada a 02 de Setembro de 2013

Grande aflição irão viver os habitantes do Kentuky.
RECEBIDA: CL
20 de Junho de 2013
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nº 29, publicada a 02 de Setembro de 2013

A paz daqueles que no Olimpo oram será perturbada pelo desespero de nada poderem fazer para
contrariar a vontade da ganância e do poder que lhes pertence.
RECEBIDA: CL
EM CURSO:
EXPLICAÇÃO: 05/09/2015
A ascenção do partido Syriza ao poder na Grécia e a vontade destes de retomar as rédeas do poder na
condução da nação sem interferência de terceiros (CE) e todo o processo desenrolado entretanto, a
submissão apesar de todas as contrariedades ao poder da Comunidade Europeia.

21 de Junho de 2013

nº 30, publicada a 02 de Setembro de 2013

Em S. Petersburgo muitos sucumbirão à força das águas.
RECEBIDA: CL
21 de Junho de 2013

nº 31, publicada a 02 de Setembro de 2013

Toronto sucumbirá à força da água.
RECEBIDA: CL
21 de Junho de 2013

nº 32, publicada a 02 de Setembro de 2013

Madrid acordará ao som de fortes explosões, muitos caíram inanimados sobre a Terra.
RECEBIDA: CL
23 de Junho de 2013

nº 33, publicada a 02 de Setembro de 2013
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A morte de Mandela, desse líder carismático que tanto conseguiu unir o seu povo desavindo, marcará o
retrocesso aos dias em que a paz já não reinará entre os seus.
RECEBIDA: CL
EM CURSO:
EXPLICAÇÃO: 14/07/2016
Após a morte de Mandela a África de Sul viu retroceder a paz social, vindo de algum tempo a esta parte
a instabilidade a tomar lugar e a apagar o período de acalmia que se viveu durante o tempo de
Mandela.
Esta mensagem está em curso, porque as tensões sociais e raciais na África do Sul tenderão a agravarse.
CONCRETIZADA:
EXPLICAÇÃO: 28/10/2017
A instabilidade presente na África do Sul e o retorno dos "fantasmas" do passado a nível social,
económico e politico no país.
04 de Julho de 2013

nº 34, publicada a 03 de Setembro de 2013

Singapura lutará com todas as forças para vencer mal que se instalou, mas será em vão, pois o castigo
é grande e nada vencerá a justiça.
RECEBIDA: CL

23 de Junho de 2013

nº 35, publicada a 03 de Setembro de 2013

Muitos padecerão quando as ondas se elevarem no mais alto da sua dor em Helsínquia.
RECEBIDA: CL
23 de Junho de 2013

nº 36, publicada a 03 de Setembro de 2013

As águas na Nicarágua se elevarão no céu, milhares padecerão à sua força.
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Rezai muito por eles.
RECEBIDA: CL
26 de Junho de 2013

nº 37, publicada a 03 de Setembro de 2013

Muita dor de perda assolará Edimburgo, milhares padecerão inertes de vida no chão, orai e pedi
perdão, eles não seguiram os desígnios do Pai e pagarão por isso.
Atendei à sua dor e pedi por eles.
RECEBIDA: CL
28 de Junho de 2013

nº 38, publicada a 07 de Setembro de 2013

Milhares padecerão inertes de vida no Uganda quando uma nuvem de fogo se elevar no mais alto dos
céus.
RECEBIDA: CL
23 de Junho de 2013

nº 39, publicada a 07 de Setembro de 2013

A cidade de S. Sebastião (Brasil) será devassada pela dor.
RECEBIDA: CL
28 de Junho de 2013

nº 40, publicada a 07 de Setembro de 2013

Um rasto de destruição será deixado quando as águas do mar Báltico se elevarem no horizonte.
RECEBIDA: CL
01 de Julho de 2013

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

Processado automáticamente.

pág 10/299

Coracão Triunfal - Acontecimentos

coracaotriunfal.com

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

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,
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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/
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-atingiram-
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os-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

nº 50, publicada a 13 de Setembro de 2013
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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
inocentes de silêncio.
A dor tudo dominará num ataque sem precedentes.
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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

nº 56, publicada a 26 de Setembro de 2013
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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.
Jazerão muitos inertes de vida no chão e muitos chorarão o seu padecimento atroz e inesperado.
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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

nº 61, publicada a 26 de Setembro de 2013

Acudi aqueles que no Arizona pautarão a sua vida com grande dor e sofrimento pela perda de inocentes
e de entes queridos, quando o poder das trevas se mistificar e tomar conta daqueles que lhes tirará a
vida sedento de dor e sofrimento.
Muitos cairão inertes pela terra, orai por eles para que o Pai os receba com amor.
RECEBIDA: CL
06 de Julho de 2013

nº 62, publicada a 26 de Setembro de 2013

Muitos padecerão em Highlands quando um filho das trevas lhes retirar o seu bem mais precioso.
Muitos padecerão sem vida junto de um Mundo que os acolheu, as mães de coração destroçado
chorarão os seus filhos queridos sem vida, poderem jazer, pois já não lhes pertencem.
Pedi por eles para atenuar a sua dor imensa.
RECEBIDA: CL
12 de Julho de 2013

nº 63, publicada a 26 de Setembro de 2013

A ameaça sobre a cidade onde o imperialismo impera estará de novo a tornar-se uma realidade dura e
cruel que a muitos deixará desamparados de fé e de calor humano.
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Nada aprenderam e de tudo fizeram para oprimir aqueles que pelas suas ideias e pelo seu
fundamentalismo se tornarão uma ameaça a tudo que de ganancioso e material os povos têm o direito
de ter.
Não tardará que as novas consequências se avizinham e se ponham a caminho para mais uma lição de
simplicidade traduzida em perdas de entes queridos, muita dor e sofrimento tomarão conta de Nova
York.
Não estão preparados e os outros sabem-no demasiado bem pelos que se deixaram agarrar por eles e
não seguiram os desígnios do Pai.
Nada aprenderam, ainda estais a tempo, mas ele escasseia e a luz dificilmente consegue penetrar no
escuro em que vos envolvestes.
RECEBIDA: CL
13 de Julho de 2013

nº 64, publicada a 03 de Outubro de 2013

Acentua-se o principio do fim do respeito pelas diferenças do próximo. Condena-se e tira-se a vida sem
olhar nos olhos daqueles que ao nosso lado olham.
A ganância e a necessidade do poder consomem a alma daqueles que pelas trevas se deixarem
corromper, andam perdidos num mundo sem limite para a dor e sofrimento, perdidos na escuridão
sedentos de ganância e poder, não olham à diferença, esses caminham para a procura de uma
igualdade tardia que muitos preferem esconder.
Não foi com esse propósito que o Criador quis que pautásseis a vossa vida mesmo assim contrariastes
a sua vontade e pagareis com isso com a dor e o sofrimento dos vossos e vosso.
Choro por vós e oro para que mudeis a vossa atitude com o próximo, mas cada vez mais a indiferença
lidera em vossos corações numa procura incessante do conforto materialista que em nada acalenta
apenas ilude.
Ainda estais a tempo de mudar mas para alguns é tarde demais pois esses estarão a destruir tudo à
sua volta arrastando a inocência e a essência do respeito para o abismo.
RECEBIDA: CL
16 de Julho de 2013

nº 65, publicada a 03 de Outubro de 2013

Pedi por aquele que veste de paz, a sua vida corre grande perigo, pois junto de si está alojado aquele
que pretende que tudo se destrua à sua passagem. Apelai ao Pai para que o poupe de um desígnio
trágico e doloroso, com ele arrastará tudo o que o Pai não queria que defendesse mas que muitos o
tentaram falhando sempre os desígnios do seu fundador.
Tempos de grande dor e sofrimento se avizinham para os povos, só alguns terão lugar naquela legião à
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muito perdida e com uma missão urgente e desprovida de maldade.
Jamais se devia deixar corromper afastando todo o mal à sua passagem e praticando o bem desprovido
da ganância e do materialismo.
Poucas pedras restarão uma sobre as outras em equilíbrio, cabe aqueles que continuarão a semear o
bem, construir e elevar de novo o muro da realidade e da liberdade à muito perdida.
O tempo restará apenas para praticar o bem e aluir as trevas.
O Mundo enquanto o conheceis em nada se irá assemelhar ao que de novo se prepara para surgir,
estai preparados que muito poucos se salvarão da ganância do abismo de onde dificilmente
conseguirão ser retirados e ali irão jazer até à eternidade.
RECEBIDA: CL
19 de Julho de 2013

nº 66, publicada a 07 de Outubro de 2013

Uma ameaça na Terra paira, temei aqueles que vestem o corpo pois deles virá o acender das espadas
em tempos caladas pela voz mais forte.
Caminharão em direcção a vós pela calada da escuridão fazendo passar o que de bom vos parece
acontecer, dormireis sobre o fio da espada para a levantar logo que o domínio e a queda das sete
colinas se avizinhe.
A luta será desigual e muitos padecerão às suas mãos e aos som dos gritos daqueles que não
escaparão aos seus desejos de imposição e vingança.
Uma luta sem tréguas e um mundo enfraquecido de fé não serão suficientes para que muitos tenham de
morrer para que a fé prevaleça, mesmo na mais alta montanha em chamas as chagas não cessarão,
apenas a viagem final só libertará de um inferno sangrento e desmedido.
Nada ficará igual ao que conheceis, durante muito tempo sucumbireis de joelhos sobre o altar.
Fortalecei-vos e não percais a fé nos vossos ideais, só assim amedrontareis a dor e o desejo dos
vossos inimigos.
RECEBIDA: CL

21 de Julho de 2013

nº 67, publicada a 07 de Outubro de 2013

Grandes tumultos se esperam ao largo das ilhas Fiji, as tempestades sem precedentes tudo levarão à
sua frente num ensombrado e assustado movimento de descontrole, muitos padecerão à sua fúria sem
que nada possa ser feito para os salvar.
RECEBIDA: CL
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CONCRETIZADA:
EXPLICAÇÃO: 15/03/2015
Ciclone devasta as ilhas vanuatu (largo das Fiji), considerado como o pior já registrado.
link:
http://www.portugues.rfi.fr/mundo/20150314-pior-ciclone-ja-registrado-no-pacifico-devasta-ilhas-vanuatue-mata-ao-menos-8
24 de Julho de 2013

nº 68, publicada a 07 de Outubro de 2013

Muitos sucumbirão à força das águas que estão inquietas no Camboja, tudo assolarão à sua passagem
não deixando pedra sobre pedra e muitos carregados de dor e sofrimento.
Nada podereis fazer pois sem aviso tudo será arrastado para longe, muitos padecerão inertes de vida e
o choro dos entes queridos ecoará na mais alta montanha.
RECEBIDA: CL
24 de Julho de 2013

nº 69, publicada a 07 de Outubro de 2013

De joelhos sobre o livro sagrado o que veste de paz ora olhando o céu e pedindo que lhe digam o
caminho a seguir.
Contra ele muitos se manifestam pedindo o seu perdão e proclamando a sua morte.
De longe caminham em direcção ao átrio dos pilares, cercados de medo mas convictos do acto a
realizar, as espadas empunham translúcidas no fio da luz que por elas desce.
O sono é profundo e a escuridão tudo cobre num amontoado de trevas que se elevam.
Pouco podereis fazer para impedir que o silêncio domine o tempo esquecido em que tudo parecia belo e
que o amor do irmão nada importava.
Sob os corredores frios e escuros jazem os combatentes trespassados pelo fio da espada, jazem
inertes de vida mas convictos de que a justiça será feita pelas mãos de outros a quem o Criador não
quis perturbar.
Carregareis a dor sentida das vidas que salvastes e empunhareis o amor e o perdão com o vosso
coração.
RECEBIDA: CL
30 de Julho de 2013

Processado automáticamente.

pág 20/299

Coracão Triunfal - Acontecimentos

coracaotriunfal.com

nº 70, publicada a 07 de Outubro de 2013

No país onde o criador aponta as mãos ao céu a estabilidade fictícia dará lugar a uma revolta sem
precedentes entre irmãos desunidos pela ganância e o poder apenas proclamado por alguns num
pecado constante:
O chão parecerá inquieto numa revolta sem precedentes que muito arrastará sem que disso aqueles
que partirão se apercebam das consequências dos seus actos. As águas acompanharão o movimento
que delas arma fará para eliminar os que nada abonarão as nossas conquistas.
As terras outrora ao alto escorrerão encosta abaixo arrastando tudo à sua passagem num movimento
desorganizado de tios e lagos no seu leito às mãos daqueles que imploram ajuda numa corrente rápida
e sem destino num movimento desordenado.
Pedi por eles pois estão perdidos na falta de amor pelo o outro e enterrados num mar de angústia e
desespero.
Não temais a ajuda ela será necessária para que alguns consigam elevar-se.
RECEBIDA: CL
31 de Julho de 2013

nº 71, publicada a 07 de Outubro de 2013

Os ventos da morte rondam o Bangladesh onde a ceifa de vidas inocentes está eminente, as brisas
arrastarão os corações de mães sedentas de saudade dos filhos que partem à mercê do rasto de
destruição criado pelos seus actos desmedidos de falta de fé e amor pelo o próximo. O Céu contra eles
se virará num breu escurecido de morte, o dizimar será uma corrente sem precedentes de um horror
permanente e ineficaz de consolo.
Os corações das mães se elevam ao alto e o choro ecoará horizonte fora sem que se faça ouvir.
Nada podereis fazer, rezai muito por eles que tal como a vossa mãe saberão a dor da perda de um filho
querido que a brisa arrastou.
RECEBIDA: CL
EM CURSO:
EXPLICAÇÃO: 20/03/2018
ROHINGYA a situação da minoria muçulmana que vive encurralada no norte de Myanmar, antiga
Birmânia.
A perseguição, expulsão, massacre e limpeza étnica (classificado pela ONU) na Birmânia e fuga para o
Bangaladesh.
https://www.tsf.pt/internacional/interior/rohingya-fugir-dos-homens-e-da-tempestada-8528029.html
31 de Julho de 2013
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nº 72, publicada a 15 de Outubro de 2013

Grandes mudanças esperam na Argentina às ordens de Levignstone.
RECEBIDA: CL
22 de Junho de 2013

nº 73, publicada a 15 de Outubro de 2013

Um rio de sangue correrá em Cracóvia, um leito de morte ecoará ao longe na mais alta montanha num
gemido desgarrado e sedento de dor.
Os rostos devassados das mães que perdem seus filhos não poderá ser visto no espelho da alma dos
que as condenam.
A dor é imensa e o devassar dos que acreditam ser justo depressa se irá desvanecer ao longe no
horizonte vermelho de dor num sol que se põe de manso embalando a dor dos que pela escuridão
sucumbirão inertes de vida.
Cracóvia marcará uma etapa do tempo escondido e sedento de fé determinada, não haverá maior dor
do que o coração devassado e trespassado de um povo oprimido e esquartejado de dor e perda.
RECEBIDA: CL
01 de Agosto de 2013

nº 74, publicada a 15 de Outubro de 2013

Sobre a cidade de Islamabad grande tumulto caminhará em direcção ao topo da montanha que os olhos
elevam.
O chão estremecerá com os passos firmes e ruidosos dos cavalos que tudo assolarão com o fio da
espada à sua passagem.
Inertes de vida os inocentes padecem estendidos sobre a terra num pecado que dele não fizeram parte.
Corpos esquartejados amontar-se-ão junto do túmulo daquele que o Pai juntou e ali irão jazer até à
eternidade.
RECEBIDA: CL
02 de Agosto de 2013

nº 75, publicada a 15 de Outubro de 2013

O ancião que possui a chave das sete colinas esmorece à passagem do tempo que muita dor e
devassidão trarão aos seus desígnios, sobre ele imperam o sentimento de revolta por não ter
conseguido fazer prevalecer os desígnio do Pai amigo.
Tudo se transformará no império onde os pilares se elevam de olhar aos céus e onde nada do que
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defendeu é posto em prática, não queirais que tudo mude agora, é tarde demais para que uma nova
chave abra o coração dos inquietos, pecadores e corroídos.
As vestes corrompidas num rodar de sangue ali se alojam manchando o branco da pureza e da
determinação.
Atendei, sofrei e orai porque o tempo urge num destino devassado de sangue, dor e solidão.
RECEBIDA: CL
EM CURSO:
EXPLICAÇÃO: 14/07/2016
A oposição clara e na maioria das vezes sem o ser, pela Cúria e em muitos outros sectores
(informação, governos, países) sobre os desígnios do seu magistério, promovem um desgaste e
cansaço em S.S. Francisco.
Os seus desejos e vontades não são objecto de cumprimento e ou aplicação, mas ainda muito lhe está
adstrito em diversas situações.
02 de Agosto de 2013

nº 76, publicada a 15 de Outubro de 2013

As águas andarão inquietas no Paraguai num movimento revolto que tudo assolará à sua passagem,
corpos inertes de vida jazem junto dos seus num tombar eminente de dor e perda.
O céu abrir-se-à numa nuvem de desespero que muita destruição criará no já indefeso corpo da terra.
Atendei e rezai muito pois a dor será imensa.
RECEBIDA: CL
02 de Agosto de 2013

nº 77, publicada a 28 de Outubro de 2013

Em breve as faces dos cruzados tomarão o rumo junto daquele que neles se apoia.
O tempo correrá longe onde o ontem é hoje e amanhã é daqui a pouco tempo.
A vida tomará o rumo sentido de fé num correr contra o tempo que urge.
RECEBIDA:CL
01 de Outubro de 2013

nº 78, publicada a 30 de Outubro de 2013

Grande desgraça se abaterá sobre aqueles que no interior da terra caminham sobre linhas.
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Não haverá tempo de aviso sobre a morte eminente à muito programada.
Morrerão ás mãos dos que o corpo tapam num sofrimento sem precedentes mas numa vingança
concedida e à muito programada.
Muitos padecerão inertes sem resistência e sem forma dos seus os conhecerem.
Orai por eles para que o Pai os eleve.
Recebida: CL
03 de Agosto de 2013

nº 79, publicada a 30 de Outubro de 2013

Grande desgraça se abaterá sobre Kesington, o céu se iluminará numa claridão evidente de morte.
RECEBIDA: CL
03 de Agosto de 2013

nº 80, publicada a 21 de Novembro de 2013

Atendei aos que em Santiago oram, pois a sua dor é imensa e jamais será calada pela oração que
exibem.
A desgraça de novo sobre eles se abaterá num misto de dor e desespero, que e longe ecoará no
horizonte.
Muitos corações serão de novo roubados sem que nada possais fazer.
Rezai por eles pois o seu fim não terminou, orai para que eles se consigam elevar num misto de fé e
tormento.
RECEBIDA: CL
10 de Agosto de 2013

nº 81, publicada a 21 de Novembro de 2013

Grandes mudanças ocorrerão no País onde Che Guevara foi Rei.
O rompimento com o passado será evidente e a opressão será derrubada para sempre.
Muito sangue escorrerá nas veias dos guerreiros que porão um fim ao abismo que em muito padecem,
a fé e ao amor pelo o próximo.
O povo sairá vitorioso numa trégua sem fim.
RECEBIDA: CL
10 de Agosto de 2013
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nº 82, publicada a 21 de Novembro de 2013

Em Nagasaki o sofrimento e a dor aparecerão de mãos dadas quando o céu se abrir num clarão de
onde brotará a justiça.
Nada permanecerá à luz do que foi criado e muitos padecerão à dor que os arrastará para longe do
caminho de fé.
Sucumbirão longe e desgastados pelo caminho percorrido.
Orai por eles para que caminhem em direcção à luz que ilumina e salva.
RECEBIDA: CL
11 de Agosto de 2013

nº 83, publicada a 21 de Novembro de 2013

Nasdaq colapsará.
RECEBIDA. CL
12 de Agosto de 2013

nº 84, publicada a 21 de Novembro de 2013

Grande agitação viverão as águas em Santiago do Chile, a nuvem que se formará no horizonte
colapsará numa tempestade sem tréguas que muitos deixará sem tecto e ninguém para os socorrer.
O mar acompanhará de longe o murmúrio das águas irmãs num movimento soturno de dor.
Corpos permanecerão submersos numa procura incessante de mães que por eles choram com o
coração agitado numa melodia de dor e sofrimento.
RECEBIDA: CL
12 de Agosto de 2013

nº 85, publicada a 16 de Janeiro de 2014

Nas terras da Eritreia um cavalo caminha num destino sem fim, uivando à sua passagem, pela mais
longinqua das terras.
Ao longe ninguém o consegue ver e só alguns por ele passarão num movimento rápido de dor.
RECEBIDA: CL
12 de Agosto de 2013

nº 86, publicada a 16 de Janeiro de 2014
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Muitas vidas serão ceifadas em Telavive num percurso sem rumo e sem destino.
Á sombra das árvores as mães chorarão os filhos, que perderam num conflito sangrento de fé.
RECEBIDA: CL
12 de Agosto de 2013

nº 87, publicada a 16 de Janeiro de 2014

O ressuscitar das armas na Bósnia está eminente, caladas num silencio obscuro que muitos fará
padecer no seu amanhecer.
De longe ecoará o desespero dos que tombados sobre a terra nela jazerão inertes de vida num
descontentamento sem precedentes.
Nada podereis fazer, são consequências da vossa fé sedenta dela própria e de sabedoria.
RECEBIDA: CL
12 de Agosto de 2013

nº 88, publicada a 16 de Janeiro de 2014

As tormentas tomarão conta dos Camarões numa luta sem precedentes e a fé não lidera, as trevas
consumirão aqueles que vazios de espírito seguem de encontro ao abismo que se avizinha.
Muitos padecerão num intimo fim sem destino.
RECEBIDA: CL
EM CURSO:
EXPLICAÇÃO: 06/03/2018
Vive-se uma situação complexa nos Camarões, desde há alguns meses, motivada pela vontade da
divisão do país na criação de um estado independente na região sudoeste de maioria francófona.
http://pt.euronews.com/2017/10/02/banho-de-sangue-nos-camares
http://expresso.sapo.pt/internacional/2018-01-03-Repressao-dos-ativistas-anglofonos-nos-Camaroesresulta-em-mortes-e-detencoes
https://www.dn.pt/lusa/interior/presidente-dos-camaroes-diz-que-vai-esmagar-separatistas-eterroristas-9021843.html
13 de Agosto de 2013

nº 89, publicada a 16 de Janeiro de 2014
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A China viverá a ausência de paz quando o chão tremer numa dança de cordialidade sem tréguas.
A devassidão será sentida ao longe e nada ficará inerte à sua passagem.
Muitos permanecerão aterrados pela dor e afundados numa terra que não os acolheu de olhos postos
no Céu que jamais o conseguirão ver.
A destruição será imensa, bem como a fome que o leito que corre sem destino levará consigo.
RECEBIDA: CL
13 de Agosto de 2013

nº 90, publicada a 16 de Janeiro de 2014

A beleza em Madagáscar conhecerá o seu inicio do fim com o perturbar da sua paz.
O cantar dos pássaros e o esvoaçar ofegante marcarão o tempo do desespero que sobre eles se
avizinha.
Não há tempo a perder, pois é tarde demais para os salvar do desespero que se lhes impõe.
RECEBIDA: CL
13 de Agosto de 2013

nº 91, publicada a 16 de Janeiro de 2014

A luz do farol mais longínquo chegará tarde demais para aqueles cujo mar levará num embalo de
ondulação sem que a terra os aviste.
Corações quebrados em terra chorarão ao largo da ilha que desdobrada de dor verá os filhos partir num
viagem sem retorno.
RECEBIDA: CL
13 de Agosto de 2013

nº 92, publicada a 16 de Janeiro de 2014

Atendei a Sidney onde os dois que caminham entre linhas chocarão num ruído ténue que deixará no
horizonte a luz e a escuridão.
Muitos padecerão amarrados à vida num embalo triste de desalento pela dor da perda do semelhante.
A desgraça será intensa e muitos falarão dela como um acontecimento triste e despropositado.
RECEBIDA: CL

14 de Agosto de 2013
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nº 93, publicada a 16 de Janeiro de 2014

Em terras de EZEQUIEL o rio transbordará num leito desmedido e sem rumo.
Arrastará consigo aqueles que o seu caminho cruzarem num bater de dor e desalento.
RECEBIDA: CL
14 de Agosto de 2013

nº 94, publicada a 12 de Fevereiro de 2014

Quando as armas nas mãos da justiça das trevas ceifarem vidas inocentes no Congo, o grito
trespassado do coração será ouvido no mais longínquo dos lugares.

RECEBIDA: CL
CONCRETIZADO:
EXPLICAÇÃO: 20/01/2018
- Em dezembro de 2017 a Federação dos Direitos Humanos (FIDH) denuncia massacre étnico na RD
Congo.

https://www.dn.pt/lusa/interior/federacao-dos-direitos-humanos-denuncia-massacre-etnico-na-rdcongo-8999051.html
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-42423917
https://mobile.fatosdesconhecidos.com.br/esses-sao-os-terriveis-relatos-dos-sobreviventes-do-massacreno-congo/

14 de Agosto de 2013

nº 95, publicada a 12 de Fevereiro de 2014

Não haverá mãos em Tunes que segurem a revolta da fé, o povo assolará os crentes numa perseguição
sem tréguas.
Os corpos cerrarão fileiras num movimento inerte, as mães por eles chorarão num fio encantado de dor.
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RECEBIDA: CL
CONCRETIZADO:
EXPLICAÇÃO: 19/03/2015
Atentado em Tunes promovido pelo o ISIS contra ocidentais (21 mortos/20 ocidentais)
LINK:
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=813504&tm=7&layout=121&visual=49
15 de Agosto de 2013

nº 96, publicada a 12 de Fevereiro de 2014

Ao som do fio das catanas o Zimbabwe sucumbirá, os corpos serão separados num derrame sangrento
de mal que o Mundo não conseguirá ver.
Muitos andarão perdidos pela Terra à procura da luz que nos seus olhos fundos de fé não conseguirão
ver.
RECEBIDA: CL
15 de Agosto de 2013

nº 97, publicada a 12 de Fevereiro de 2014

Nada poderá reter as águas que na Holanda caminham pela mais estreita das fileiras num andamento
compassado num silêncio de medo e destruição.
Nada deterá aqueles que à sua passagem tombam longe do local que os há-de acolher.
RECEBIDA: CL
15 de Agosto de 2013

nº 98, publicada a 12 de Fevereiro de 2014

O sul de França conhecerá a força da intempérie que sobre o céu rasgará o horizonte num calar
impiedoso de tormentas.
Muito padecerão à força da natureza melancólica de sabedoria.
RECEBIDA: CL
CONCRETIZADA: 14 DE OUTUBRO DE 2018
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EXPLICAÇÃO: 07 DE NOVEMBRO DE 2018
- O sul de França foi atingida a partir da noite de 14 de Outubro de 2018 por chuvas fortes tendo
provocado extensas inundações e danos substanciais, tendo perecido 14 pessoas. Foram consideradas
as piores cheias dos últimos 100 anos na região.
https://www.publico.pt/2018/10/15/mundo/noticia/pelo-menos-seis-mortos-em-inundacoes-no-sul-defranca-1847543
https://observador.pt/2018/10/17/sobe-para-14-numero-de-mortos-em-inundacoes-em-franca/
https://sicnoticias.sapo.pt/mundo/2018-10-21-Prejuizos-das-inundacoes-no-sul-de-Franca-calculadosem-200-milhoes

15 de Agosto de 2013

nº 99, publicada a 12 de Fevereiro de 2014

Atendei a terras de Judá onde o criador será rei. Os mortos serão libertados num reino infinito de amor
e paz.
RECEBIDA: CL
16 de Agosto de 2013

nº 100, publicada a 12 de Fevereiro de 2014

A Argélia conhecerá a força impiedosa do fogo inimigo que sem tréguas os fará caminhar para um
abismo de dor e desespero.
Milhares padecerão ás mãos do inimigo numa culpa que não sua os acompanhará na longa jornada de
busca pela luz.
RECEBIDA: CL
16 de Agosto de 2013

nº 101, publicada a 12 de Fevereiro de 2014

Em Singapura a tempestade não dará tréguas ás colheitas que brotam semeando a fome e o desespero
no tempo.
RECEBIDA: CL
16 de Agosto de 2013
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nº 102, publicada a 12 de Fevereiro de 2014

No Ruanda a morte estará por perto e a cada passo de terreno trilhado a paz deixará de reinar e ao
som das espadas o derrame será sangrento. Milhares sucumbirão ás mãos dos que não respeitam o
próximo.
RECEBIDA: CL
17 de Agosto de 2013

nº 103, publicada a 12 de Fevereiro de 2014

A falta de união entre os povos é uma realidade que fará ensombrar os próximos tempos.
A paz será cada vez mais rara e comum a muito poucos locais da Terra.
Nada foi respeitado na sua essência e o preço a pagar será demasiado alto.
A salvação para alguns é uma realidade que jamais verão.
Não acalenteis a esperança de que a renovação tarda pois está muito próxima e de mão dada com a
justiça do Juiz Criador. Renovai a fé e dai alento aos que padecem e jamais verão a luz ao fundo que a
paz não lhes trará.
RECEBIDA: CL
17 de Agosto de 2013

nº 104, publicada a 12 de Fevereiro de 2014

Da mais alta montanha de sombras ele ora esperando compassadamente o dia em que a sua liberdade
prevalecerá numa jornada de fé.
Ao longe a mais ruim das criaturas uiva num canto desmedido alertando os seguidores de que o inimigo
está desalentado e oprimido.
A batalha será longa e muitos filhos eclodirão num misto de fé e elevação, outros irão arrastar-se na
procura de um ínfimo sinal de luz.
O dia renascerá na mais bonita aurora que o criador pintou.
RECEBIDA: CL
18 de Agosto de 2013

nº 105, publicada a 12 de Fevereiro de 2014

Ao som da cavalgada o império do Mar Egeu conhecerá o seu retrocesso num cair da ostentação e
ganância.
RECEBIDA: CL
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18 de Agosto de 2013

nº 106, publicada a 12 de Fevereiro de 2014

A beleza da Sardenha será perturbada pelas ondas que se elevarão longe num momento descontrolado
que muita destruição irá causar.
Será sem aviso e muitos padecerão ao seu serpentear entre marés.
RECEBIDA: CL
19 de Agosto de 2013

nº 107, publicada a 12 de Fevereiro de 2014

Grande tumulto conhecerão os habitantes de Natal quando as águas não couberem no leito dos rios.
RECEBIDA: CL
19 de Agosto de 2013

nº 108, publicada a 12 de Fevereiro de 2014

Grande aflição irão viver aqueles que pelo Triângulo das Bermudas passam.
Uma nuvem de fogo ao longe será avistada e nada restará consumido pelas trevas.
A procura será incessante e infinita pois ao mar regressarão as almas que os entes queridos querem
enterrar.
RECEBIDA: CL
20 de Agosto de 2013

nº 109, publicada a 12 de Fevereiro de 2014

Grande aflição irão ter os habitantes das Bahamas quando a desgraça sobre eles se abater, do céu
cairá fogo que tudo incendiará à sua passagem, o levantar das trevas é imenso e poucas almas se
salvarão de um destino premeditado, rezai por eles para que não sejam levados.
RECEBIDA: CL
20 de Agosto de 2013

nº 110, publicada a 12 de Fevereiro de 2014

Processado automáticamente.

pág 32/299

Coracão Triunfal - Acontecimentos

coracaotriunfal.com

O que começa na Somália rapidamente correrá por água e ar, nada o poderá deter num bater de asas
descontrolado.
Muitos tombarão sobre si num manto vermelho que deles jorrará.
RECEBIDA: CL
20 de Agosto de 2013

nº 111, publicada a 18 de Fevereiro de 2014

No canal do Suez a desgraça rondará num pequeno abrir e cerrar de olhos.
O calor da perda será imenso e o fogo levará consigo o pouco que resta dos que não queriam partir.
RECEBIDA: CL
22 de Agosto de 2013

nº 112, publicada a 18 de Fevereiro de 2014

Quando a chama acesa do Colorado conhecer o seu fim, a tentação de justiça nas mãos de um filho da
terra cessará, quando consumido pelo deleite do mal retirar a vida a outro num movimento contínuo de
morte.
RECEBIDA: CL
22 de Agosto de 2013

nº 113, publicada a 18 de Fevereiro de 2014

Atendei aos que na linha que separa o mundo vivem pois a luz aquecerá em demasia e nada lá poderá
crescer.
A fome denunciará e a luta pela sobrevivência será mortal.
RECEBIDA: CL
22 de Agosto de 2013

nº 114, publicada a 18 de Fevereiro de 2014

A dor e a solidão formarão um só em Zagreb quando a desgraça sobre eles se abater.
Muitos padecerão numa terra inerte de vida e consolada apenas pelo desespero daqueles cujos
corações choram impávidos de consolo de uma partida proclamada.
A dor é imensa e nada terá sentido para aqueles que junto do Pai se elevarão.
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RECEBIDA: CL
22 de Agosto de 2013

nº 115, publicada a 18 de Fevereiro de 2014

Pouco poderão fazer os de Sines quando as nuvens em chamas cruzarem os céus num amedrontar de
luz.
RECEBIDA: CL
24 de Agosto de 2013

nº 116, publicada a 18 de Fevereiro de 2014

Em S. Tropez a ganância e o poder tropeçarão na justiça do amor e da humildade.
RECEBIDA: CL
24 de Agosto de 2013

nº 117, publicada a 27 de Fevereiro de 2014

A Dinamarca conhecerá o levantar do ar num rodopio assustador, muito se elevará no ar num murmúrio
de luz e água.
RECEBIDA:CL
25 de Agosto de 2013

nº 118, publicada a 27 de Fevereiro de 2014

Uma nuvem de poeira e fogo se elevará junto á casa da justiça em Dublin.

RECEBIDA:CL
25 de Agosto de 2013

nº 119, publicada a 27 de Fevereiro de 2014

O Irão prepara um ataque ao inimigo que do céu há-de vir.
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RECEBIDA:CL
25 de Agosto de 2013

nº 120, publicada a 27 de Fevereiro de 2014

Muitos encontrarão no Nilo a sua última morada quando a terra que os acolheu não os puder
aconchegar.

RECEBIDA:CL
25 de Agosto de 2013

nº 121, publicada a 27 de Fevereiro de 2014

Aqueles que na capital ostentam e onde o controlo e o comando sopram a cada esquina, tudo perderão
quando sem aviso o mar sobre eles voar.
RECEBIDA:CL
25 de Agosto de 2013

nº 122, publicada a 27 de Fevereiro de 2014

Quando as faces do imperialismo estiverem de costas voltadas para as faces das minorias, o mundo
viverá um tumulto do desentendimento num apregoar de dor que por todo o lado ecoará.
Espera o inimigo que o bem vacile para sair em frente e tudo dissolver á sua passagem numa luta sem
tréguas.
Temei o apoio de uns aos outros pois pagarão caro pela irresponsabilidade.
RECEBIDA:CL
EM CURSO:
EXPLICAÇÃO: 14/07/2016
A situação que a Europa atravessa com a crise dos refugiados, a atitude dos países do centro da
Europa no encerramento das fronteiras e as calamidades sociais inerentes com o fluxo de refugiados.
CONTINUIDADE: 09/02/2017
A actualidade presente pela decisão do Presidente EUA ao banir cidadãos de 7 Países do médio
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oriente, bem como toda a problemática envolvente sobre os muçulmanos desencadeada em torno desta
decisão e a correspondente reacção Mundial aos factos em apoio e condenação.
26 de Agosto de 2013

nº 123, publicada a 27 de Fevereiro de 2014

O Sudão entrará na batalha a norte.
RECEBIDA:CL
27 de Agosto de 2013

nº 124, publicada a 27 de Fevereiro de 2014

Tempos conturbados viverá o mundo, quando o semelhante andar de costas voltadas ao outro que
simplesmente não se deixa viver ou se arranjar um pretexto para apagar as almas sem que consigam
cumprir aquilo a que o Pai as propôs.
Estareis uns contra os outros, numa batalha surda onde só o rancor dos corações terá lugar e o amor
estará esquecido até ao dia em que reinará em pleno na Terra.
A escuridão será imensa num bater sem tréguas de cada um para cada qual.
RECEBIDA:CL
27 de Agosto de 2013

nº 125, publicada a 27 de Fevereiro de 2014

O capitalismo da corrupção conhecerá o seu fim quando as consequências de tão desmedido
sentimento se fizerem sentir naquela que é a nação que tudo quer comandar, não olhando aos seus,
não apenas do poder que pode ter sobre os outros.
Nova Iorque viverá uma batalha desmensurada contra si quando os filhos da Terra forem fustigados
pela desgraça que sobre eles se abaterá.
Pouco aprenderam quando a lição lhes foi dada, permanecem numa cegueira sem visão de que o
mundo não cairá a seus pés mas na sua vida.
RECEBIDA:CL
27 de Agosto de 2013

nº 126, publicada a 27 de Fevereiro de 2014

Quando as águas se agitarem nas Baleares tudo será perturbado e nada se manterá na sua beleza
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natural.
RECEBIDA:CL
27 de Agosto de 2013

nº 127, publicada a 27 de Fevereiro de 2014

O desassossego pairará sobre Bratislava quando o que do céu se fizer sentir deixar um rasto de
destruição à sua passagem.
Tudo avançará sem rumo num desmedido movimento que a corrente denunciará.
RECEBIDA:CL
28 de Agosto de 2013

nº 128, publicada a 27 de Fevereiro de 2014

O Colorado estará sobre grande aflição quando as tormentas se agitarem.
RECEBIDA:CL
28 de Agosto de 2013

nº 129, publicada a 27 de Fevereiro de 2014

A Terra sucumbirá em Cabul e o engolir do povo numa escuridão aberta pelos aliados pela procura da
desgraça e não da paz.
O homem fustigado pelas chamas caminhará num gemido de dor que em toda a parte se fará sentir.
Ao longe a queda está iminente e aqueles cujo corpo cobrem se porão a caminho do que ficou por
conquistar.
RECEBIDA:CL
EM CURSO:
EXPLICAÇÃO: 20/03/2018
- A actual situação no Afeganistão, nomeadamente em Cabul, onde as forças estrangeiras estão
sediadas dentro dos seus perímetros sem que consigam controlar o que se passa na cidade no todo.
Existem 3 milhões de pessoas a viver na capital (Cabul) que constantemente estão sujeitas a atentados
mortíferos promovidos pelos Talibã, onde centenas têm encontrado a morte.
Só para se entender, do aeroporto de Cabul para as bases dos países ocidentais o transporte de
pessoas e bens é feito através de helicópteros numa viagem de apenas de 3 minutos porque não
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existem condições de segurança para ser feito por estrada entre estes 2 pontos.
Este foi o tema de um excerto do programa de informação 60 minutos.

29 de Agosto de 2013

nº 130, publicada a 27 de Fevereiro de 2014

Grande pânico viverá Downing Street.
RECEBIDA:CL
29 de Agosto de 2013

nº 131, publicada a 27 de Fevereiro de 2014

A luta nas ruas de Paris será imensa, todos unidos contra todos sem que o respeito pelo próximo
prevaleça.
O rasto de destruição será enorme e amor esse será derrotado à espera de dominar.
RECEBIDA:CL
30 de Agosto de 2013

nº 132, publicada a 27 de Fevereiro de 2014

Aqueles cujo corpo cobrem aguardam o descanso do inimigo para derrubar os alicerces da nação.
RECEBIDA:CL
30 de Agosto de 2013

nº 133, publicada a 27 de Fevereiro de 2014

A Carolina do Norte será assolada pela dor e desespero.
RECEBIDA:CL
30 de Agosto de 2013

nº 134, publicada a 27 de Fevereiro de 2014

Uma forte tempestade assolará a Birmânia deixando um rasto de destruição e muitos sem vida.
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RECEBIDA:CL
31 de Agosto de 2013

nº 135, publicada a 27 de Fevereiro de 2014

Os tumultos tomarão conta de Adis Abbeba.
RECEBIDA:CL
31 de Agosto de 2013

nº 136, publicada a 04 de Março de 2014

A desgraça se abaterá sobre Bilbao quando a oliveira perder o fruto.
RECEBIDA: CL
01 de Setembro de 2013

nº 137, publicada a 04 de Março de 2014

Temei quando os amigos do Irão se aglomerarem.
RECEBIDA: CL
04 de Setembro de 2013

nº 138, publicada a 04 de Março de 2014

Os ventos soprarão dispersos e desorganizados em Leninegrado.
RECEBIDA: CL
04 de Setembro de 2013

nº 139, publicada a 04 de Março de 2014

Em Caracas os rios caminharão sobre as ruas num correr desmedido e sem paz.
RECEBIDA: CL
04 de Setembro de 2013
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nº 140, publicada a 04 de Março de 2014

Temei quando os pilares tombarem e a MÃE cair aos pés da luz.
RECEBIDA: CL
06 de Setembro de 2013

nº 141, publicada a 04 de Março de 2014

A Bulgária sucumbirá à imensa dor colocada ao serviço do homem, não haverá salvação possível para
aqueles que aos olhos do inimigo a muitas mães tirarão os seus filhos.
No ar rondará aquele que muito quer prevalecer e que muito domina nos corações dos fracos.
RECEBIDA: CL
07 de Setembro de 2013

nº 142, publicada a 04 de Março de 2014

O peso das águas será devassadora para aqueles que na Índia à sua passagem se opuserem. Muitos
serão perdidos num misto de arrasto e dor.
No símbolo do amor o refúgio será seguro.
RECEBIDA: CL
07 de Setembro de 2013

nº 143, publicada a 04 de Março de 2014

A dor e o sofrimento se abaterão sobre Cancun quando os que de longe bem perto encontrarão a
morte.
RECEBIDA: CL
10 de Setembro de 2013

nº 144, publicada a 04 de Março de 2014

As armas não se calarão no Adriático quando a mais altas das colinas expelir as trevas do seu interior.
RECEBIDA: CL
10 de Setembro de 2013

Processado automáticamente.

pág 40/299

Coracão Triunfal - Acontecimentos

coracaotriunfal.com

nº 145, publicada a 04 de Março de 2014

Desfilarão nas ruas de Varsóvia aqueles a cujo pão faltará, o tumulto da fome os levará pelo caminho
que à muito lhes foi mostrado mas que na sua ignorância se deixaram corromper na fartura.
RECEBIDA: CL
12 de Setembro de 2013

nº 146, publicada a 04 de Março de 2014

Em breve se vislumbrará a batalha daqueles que emergem dos lados opostos do sol.
RECEBIDA: CL
12 de Setembro de 2013

nº 147, publicada a 04 de Março de 2014

O bater do coração da terra far-se-á sentir na Indonésia. A destruição será avassaladora e muitos
perecerão à força que do interior da dor se emana, os rios correrão fora do leito e longe da salvação
num continuo movimento de margens que se entrelaçam.
O materialismo sairá derrotado pela força da justiça que tudo contraria.
RECEBIDO: CL
16 de Setembro de 2013

nº 148, publicada a 04 de Março de 2014

O comemorar de um aviso trará a justiça sem precedentes.
RECEBIDA: CL

17 de Setembro de 2013

nº 149, publicada a 04 de Março de 2014

Grande tormento viverão aqueles que por Brooklyn passem.
RECEBIDA: CL
18 de Setembro de 2013

Processado automáticamente.

pág 41/299

Coracão Triunfal - Acontecimentos

coracaotriunfal.com

nº 150, publicada a 07 de Março de 2014

Em Helsínquia a mão da justiça conhecerá a mão da justiça, a sua dor num infinito tormento que muitos
deixará à mercê do tumulto e da desgraça que sobre eles se abaterá.
O tempo corre numa caminhada desenfreada pela montanha onde o eco dos cânticos deixará de se
ouvir.
No silêncio as lágrimas que do rosto das mães correrá a vida que foge para habitar longe.
RECEBIDA: CL
12 de Agosto de 2013

nº 151, publicada a 07 de Março de 2014

O apedrejamento que dos céus de Moscovo se dissipa à passagem da nuvem mais longínqua que
muitos deixará desanimados e encolhidos perante tal justiça sem tréguas.
O céu se abrirá de branco com o fim do tempo em que o sol se dissipa num infinito estalar de dedos na
mais longínqua melodia que a queda arrastará para longe.
RECEBIDA: CL
13 de Agosto de 2013

nº 152, publicada a 07 de Março de 2014

No País onde o muro existiu conhecerá grandes tormentos quando a ganância e o poder se
avassalarem à mão da justiça.
RECEBIDA: CL
14 de Agosto de 2013

nº 153, publicada a 07 de Março de 2014

O Céu da Hungria deixará o sol ser levado pela nuvem negra que tudo cobrirá num silêncio esbatido de
fé.
Muitos padecerão ás trevas que sobre eles cairá num lago fechado onde só os puros conseguem
submergir.
RECEBIDA: CL
EM CURSO:
EXPLICAÇÃO: 10/10/2015
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O fecho das fronteiras da Hungria e a sua vedação em torno dos países com quem faz fronteira,
impedindo os refugiados de chegar e entrar no Espaço Europeu.
A posição extremada que o governo tomou e as medidas duras que entretanto foram adoptadas para
esta situação, fez que tudo se alterasse no País, e do mesmo na sua integração na Europa.
Existe um brado global do Mundo, sobre o comportamento e atitudes correspondentes a falta de
humanidade que a Hungria tem para com os refugiados.
CONCRETIZADO:
EXPLICAÇÃO: 28/10/2017
A Hungria foi dos primeiros países da Europa a interditar as suas fronteiras aos refugiados. Inclusive foi
o primeiro país a erguer barreiras na totalidade das suas fronteiras para se proteger contra a entrada
dos refugiados.
Contrariou as politicas da Comissão Europeia na distribuição por quotas dos refugiados, não aceitando.

15 de Agosto de 2013

nº 154, publicada a 07 de Março de 2014

De longe caminham até Londres onde deixarão a marca que a muitos tirará a vida, padecerão numa
luta directa de fé e sairão derrotados pelo inimigo que a voz ecoa onde a terra se move.
RECEBIDA: CL
16 de Agosto de 2013

nº 155, publicada a 07 de Março de 2014

Acorrei a Detroit onde o inevitável permanece para acontecer, muitos padecerão ás consequências dos
seus actos.
RECEBIDA. CL
16 de Agosto de 2013

nº 156, publicada a 07 de Março de 2014

No Cazaquistão a luta caminhará sem rumo num sangrento momento de disputa com a vida. Muitos
chorarão a procura daquele que não regressou e longe parte num desenfreado caminho de fé.
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RECEBIDA: CL
16 de Agosto de 2013

nº 157, publicada a 07 de Março de 2014

Ao bater do coração do dragão a China sofrerá uma grande catástrofe.
RECEBIDA: CL
19 de Agosto de 2013

nº 158, publicada a 07 de Março de 2014

As forças da natureza far-se-ão ecoar no Hawai numa destruição sem precedentes.
RECEBIDA: CL
EM CURSO:
EXPLICAÇÃO: 27/05/2018
Nos inícios do mês de Maio de 2018, no Hawai o vulcão Kilauea começou a incrementar a sua
actividade de uma forma muito inusitada com a abertura de várias fendas (23 até agora), surgindo lava
incandescente com explosões constantes, escorrendo e destruindo tudo no seu percurso.
O próprio vulcão entrou em erupção por várias vezes também de uma forma mais violenta do que o
usual e os cientistas acreditam na possibilidade de uma grande explosão.
https://observador.pt/2018/05/10/vulcao-kilauea-depois-de-15-fissuras-e-dezenas-de-casas-destruidasha-risco-de-erupcoes-explosivas/
https://www.google.pt/maps/place/Pahoa,+HI+96778,+EUA/@19.5189879,-155.7482307,133300m/data
=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x7952303eeed7796b:0x766238649b99b6d5!8m2!3d19.4975033!4d-154.95081
04
https://www.jn.pt/mundo/interior/vulcao-kilauea-no-havai-entra-em-erupcao-e-aproxima-se-dehabitacoes-9307120.html
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/explosao-no-vulcao-kilauea-joga-cinzas-a-9-km-dealtura,9c22196b5c1b3eb9342efe4d0e73c8ac1amehy5c.html
https://www.google.pt/search?q=explos%C3%A3o+do+kilauea&sa=N&rlz=1C1GCEA_enPT783PT783&t
bm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwjz0qvgk6bbAhXEaxQKHWMCmsQsAQIQA&biw=1366&bih=662
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21 de Agosto de 2013

nº 159, publicada a 07 de Março de 2014

Nos corredores das sete colinas a mensagem passará entre aqueles que num rodopiar de saias tudo
farão para que ela não chegue junto daquele que o seu reinado proclama longe.
Longe do caminhar, refugiado num tumulto de sentimentos que muitos não terão a capacidade de
perceber.
As flores chegarão de todos os lados e o mais alto dos sinos tombará num canto compassado de
tristeza.
O derrame do silêncio será entendido longe de tudo e de todos.
Os céus se cobrirão de chamas anunciando o descruzar das chaves.
RECEBIDA: CL
23 de Agosto de 2013

nº 160, publicada a 07 de Março de 2014

No Canal da mancha onde o poder imperial circula, grande aflição viverão os que lá passam quando a
água que jorra por baixo de si se elevar e sucumbir dos céus.
Muitos desaparecerão e outros nunca mais verão o céu rendidos nas profundezas da escuridão.
RECEBIDA. CL
23 de Agosto de 2013

nº 161, publicada a 07 de Março de 2014

Grande catástrofe se abaterá sobre aqueles que em Alicante moram, pouco se poderá salvar e poucos
com os seus entes queridos permanecerão.
RECEBIDA:CL
24 de Agosto de 2013

nº 162, publicada a 07 de Março de 2014

Salamanca não tardará a chorar a morte de muitos entes queridos quando o pôr do sol se avizinhar no
horizonte.
RECEBIDA: CL
24 de Agosto de 2013

Processado automáticamente.

pág 45/299

Coracão Triunfal - Acontecimentos

coracaotriunfal.com

nº 163, publicada a 07 de Março de 2014

Cantará ao longe uma cegonha anunciando que o seu fim estará próximo.
RECEBIDA: CL
27 de Agosto de 2013

nº 164, publicada a 07 de Março de 2014

Grande desgraça se abaterá sobre a Andaluzia quando o sol trespassar a catedral.
RECEBIDA: CL
04 de Setembro de 2013

nº 165, publicada a 07 de Março de 2014

Nada do que foi transmitido será ouvido pela voz das nações que ao longe só farão sentir a dor por si
provocada.
Pouco restará do que de bom foi criado, apenas o vazio domina a dor dos que sem mãe e longe da fé
levarão a sua vida.
Atendei a quem com pouco restará.
RECEBIDA: CL
07 de Setembro de 2013

nº 166, publicada a 07 de Março de 2014

O perigo rondará o Botswana quando do mais longínquo dos mundos a morte dos seus entes queridos
for anunciada num misto de guerra e desespero.
RECEBIDA: CL
18 de Setembro de 2013

nº 167, publicada a 12 de Abril de 2014

Dias de escuridão tomarão conta daqueles cujo lar junto a Salamanca se encontram.
RECEBIDA: CL
14 de Setembro de 2013
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nº 168, publicada a 12 de Abril de 2014

A força da derrota assolará Sidney, não haverá terra firme onde enterrar os mortos.
RECEBIDA: CL
14 de Setembro de 2013

nº 169, publicada a 12 de Abril de 2014

Banguecoque não terá tempo para salvar os seus filhos que às mãos do inimigo da justiça padecerão
sem vida num destino não traçado e interrompido por aqueles cujo poder que iludem não lhes pertence.
RECEBIDA: CL
18 de Setembro de 2013

nº 170, publicada a 12 de Abril de 2014

Pequim conhecerá a força da revolta quando todos caminharem sobre a cidade.
RECEBIDA: CL
18 de Setembro de 2013

nº 171, publicada a 12 de Abril de 2014

Ao largo das Seicheles o vento trocará de rumo harmonizado com a destruição, soprará de longe numa
fúria desmedida de paz.
RECEBIDA: CL
18 de Setembro de 2013

nº 172, publicada a 12 de Abril de 2014

Constantinopla sofrerá o efeito de um ataque final que culminará com a união entre os irmãos
desavindos num conflito de revolução das nações inimigas.
RECEBIDA: CL
18 de Setembro de 2013

nº 173, publicada a 12 de Abril de 2014
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O ditador que virá do Norte assumirá o comando da revolta.
RECEBIDA: CL
19 de Setembro de 2013

nº 174, publicada a 12 de Abril de 2014

A nação imperial conhecerá toda a força da opressão dos que o fim querem liderar mostrando as ideias
do seu livro sagrado.
Pouco haverá para adorar.
RECEBIDA: CL
19 de Setembro de 2013

nº 175, publicada a 12 de Abril de 2014

Em breve tomareis como verdade aquilo que aos três foi revelado.
RECEBIDO: CL
20 de Setembro de 2013

nº 176, publicada a 12 de Abril de 2014

Uma grande chama será acesa no coração do Holocausto.
RECEBIDA: CL
21 de Setembro de 2013

nº 177, publicada a 12 de Abril de 2014

A vossa nação caminha para Creta.
RECEBIDA: CL
21 de Setembro de 2013

nº 178, publicada a 12 de Abril de 2014

Grandes tormentos provocarão aqueles que à rua sairão em Itália.

Processado automáticamente.

pág 48/299

Coracão Triunfal - Acontecimentos

coracaotriunfal.com

RECEBIDA: CL
24 de Setembro de 2013

nº 179, publicada a 12 de Abril de 2014

Em terra de Visigodos andarão perdidos os que por falta de amor ao próximo e ao Pai perderão a vida
sem que o seu tempo tenha acabado, marcharão sobre cinza num correr apressado para o fim.
RECEBIDA: CL

http://www.tvi24.iol.pt/internacional/aviao/airbus-a320-despenha-se-em-franca
24 de Setembro de 2013

nº 180, publicada a 12 de Abril de 2014

Nada poderá deter aqueles que em Londres farão a justiça das trevas que muitos deixará tombados
sobre o sangue de outros.
RECEBIDA: CL
CONCRETIZADO:
EXPLICAÇÃO: 27/05/2018
O atentando ocorrido a 22 de Março de 2017 em Westminster e que só terminou junto ao Parlamento
Britânico, com o atropelamento de pessoas numa das pontes de Londres.
https://www.dn.pt/mundo/interior/tiroteio-dezenas-de-feridos-em-parlamento-ingles-5741744.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atentado_em_Westminster_de_2017
24 de Setembro de 2013

nº 181, publicada a 12 de Abril de 2014

A dor dominará Pontevedra quando a desgraça sobre eles se abater, a nuvem demorará o seu tempo a
apagar com as lágrimas pelo o rosto das mães escorrerão tempo de dor.
RECEBIDA: CL
24 de Setembro de 2013
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nº 182, publicada a 12 de Abril de 2014

A ostentação e o descontentamento sairão à rua em Itália num sangrento dia de desespero e pudor.
RECEBIDA: CL
21 de Setembro de 2013

nº 183, publicada a 25 de Abril de 2014

O estado do Michigan sofrerá com os ventos que em ruído se farão sentir junto daqueles que junto da
terra moram.
Pouco restará dos alicerces que os prendem ao chão.
RECEBIDA: CL
27 de Setembro de 2013

nº 184, publicada a 25 de Abril de 2014

Quando os Lírios no campo de Génova florescerem a desgraça se abaterá sobre o mar que ao longe se
eleva.
RECEBIDA :CL
28 de Setembro de 2013

nº 185, publicada a 25 de Abril de 2014

Não haverá tempo para retirar do interior da terra aqueles que em Nova Deli padecerão quando tudo
sobre eles se desmoronar.
RECEBIDA: CL
28 de Setembro de 2013

nº 186, publicada a 25 de Abril de 2014

Dificilmente descansará aquele que de paz veste, sobre ele pesa o fim do que lhe sucederá, a queda é
iminente e a morte de um será breve.
Chorarão céu e terra e ao longe junto dele se eleva aquele que muito quer.
RECEBIDA: CL
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EM CURSO:
EXPLICAÇÃO: 20/03/2018
- O pontificado de S.S. FRANCISCO fica marcado por uma excessiva contestação que lhe é feita pela
Igreja, fieis e determinados países. As questões que coloca, levantam sempre um coro de contestação e
de heresia dentro da própria heresia que advogam.

28 de Setembro de 2013

nº 187, publicada a 25 de Abril de 2014

Grandes tormentos viverão aqueles que em Moscovo buscarão a sua partida, um clarão sem dimensão
iluminará tudo á sua volta arrastando consigo as almas para as que o tempo padeceu e findou.
RECEBIDA: CL
30 de Setembro de 2013

nº 188, publicada a 25 de Abril de 2014

Muitos rostos perdidos chegarão a Nicósia em busca de uma paz que tarda e jamais chegará no tempo
do Homem.
RECEBIDA: CL
30 de Setembro de 2013

nº 189, publicada a 25 de Abril de 2014

Atendei ao fim do livro sagrado, daqueles que pelo mundo o corpo vestem.
RECEBIDA: CL
30 de Setembro de 2013

nº 190, publicada a 25 de Abril de 2014

Sobre a Malásia pesará apenas a dor dos que perdido se avizinha num tempo em que o pouco será
roubado.
RECEBIDA: CL
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30 de Setembro de 2013

nº 191, publicada a 25 de Abril de 2014

Atendei aqueles quem em Sophia tomarão as rédeas de uma nação.
RECEBIDA: CL
30 de Setembro de 2013

nº 192, publicada a 25 de Abril de 2014

Grande desgraça se abaterá sobre a Alemanha quando aqueles que sobre carris andam se
descontrolarem num movimento contrário.
RECEBIDA: CL

01 de Outubro de 2013

nº 193, publicada a 25 de Abril de 2014

Ao som do tamborim em Bilbao uma nuvem negra se erguerá no céu.
RECEBIDA: CL
02 de Outubro de 2013

nº 194, publicada a 25 de Abril de 2014

Jorrará água em cascata na gruta onde a Mãe apareceu pela primeira vez. Ao longe os sinos tocarão
num estridente bater desmedido de que o sofrimento se avizinha.
Aos pés da Mãe um manto de cinza jorrará sem que o tempo o leve.
RECEBIDA: CL
02 de Outubro de 2013

nº 195, publicada a 25 de Abril de 2014

Temei quando em Israel a sinagoga for atacada.
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RECEBIDA: CL

http://www.publico.pt/mundo/noticia/ataque-em-sinagoga-de-jerusalem-deixa-quatro-mortos-e-abre-novocapitulo-de-violencia-1676674
05 de Outubro de 2013

nº 196, publicada a 25 de Abril de 2014

Em grande contradição se encontra aquele que de paz veste, a queda sobre si dos pilares que o
sustentam aproxima-se numa névoa carregada.
É muito tarde para mudar aquilo que desde de sempre o Pai não quis que corrompesse o Homem, os
meios ostensivos e a sede de uma igreja, uma mansidão materialista de chagas que jamais terão fim.
Ao longe ele espera que o que veste de paz seja arrastado para longe pelos que o seu contraditório
defendem.
A noite avizinha-se numa fome tenebrosa de sede de fé, onde as trevas durante muito tempo arrastarão
aqueles que contra os desígnios do Pai se virarão, pois a mentira da criação do fundamento ajudará a
que o mal prevaleça antes que o Pai chegue em socorro dos que sofredores e dos que nele e nos seus
desígnios acreditaram e assim pautaram a sua vida.
Chegará a hora para aqueles que muito lutaram pelo bem e pelo fundamento daquilo que deverá ser o
papel do Pai entre o seu povo.
RECEBIDA: CL
EM CURSO:
EXPLICAÇÃO: 20/03/2018
Os ensinamentos do pontificado de Francisco perturba e fere a Cúria.

05 de Outubro de 2013

nº 197, publicada a 25 de Abril de 2014

A natureza mostrará toda a sua força em Fortaleza.
RECEBIDA: CL
05 de Outubro de 2013

nº 198, publicada a 25 de Abril de 2014
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O coração da nação de Inglaterra sofrerá um grande ataque.
RECEBIDA: CL
05 de Outubro de 2013

nº 199, publicada a 25 de Abril de 2014

Grandes tumultos se aguardam na cidade de La Paz. As fontes de fé enfraquecidas temerão o mal que
sobre elas se irá abater.
RECEBIDA: CL
08 de Outubro de 2013

nº 200, publicada a 25 de Abril de 2014

Grandes tumultos se avizinham na cidade da luz, onde os diferentes em marcha contra os desiguais
farão a justiça do Corão.
Sobre a terra os mortos jazem sem que a sua dor compadeça o inimigo.
Ao longe um manto negro se abre numa cortina de desespero e de vitória.
RECEBIDA: CL
12 de Outubro de 2013

nº 201, publicada a 25 de Abril de 2014

Do lado de lá da península o medo adormecido acordará no calor do desespero.
RECEBIDA: CL
EM CURSO:
OBS: - 23/10/2017
A problemática situação desde o referendo do dia 01 de Outubro de 2017 na Catalunha e tudo quanto
se tem desenrolado desde então, entre outros:
- Proclamação da autonomia com suspensão de efeito pelo Parlamento Catalão;
- A aplicação do artº 155º pelo o Governo Espanhol, destituição do actual Governo Catalão, tomada de
control do governo Catalão por parte do governo Espanhol.
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http://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/independencia-da-catalunha-fica-suspensa
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/20/internacional/1505885372_273143.html
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2017/10/21/interna_internacional,910412/cercade-450-000-pessoas-exigem-a-declaracao-da-independencia-na-catal.shtml
https://www.abrilabril.pt/internacional/governo-espanhol-activa-artigo-155o-enquanto-catalunha-resiste
https://www.youtube.com/watch?v=AIxBPWbJjXU
12 de Outubro de 2013

nº 202, publicada a 25 de Abril de 2014

Muito poucos restarão das consequências quando os pés por baixo de si estremecerem na Turquia.
RECEBIDA: CL
12 de Outubro de 2013

nº 203, publicada a 25 de Abril de 2014

Do muro das lamentações até Islamabad a terra tremerá sem que haja tempo de perdão.
RECEBIDA: CL
12 de Outubro de 2013

nº 204, publicada a 30 de Maio de 2014

Cerram-se fileiras num martírio de fé no Vaticano, á margem do poder do que veste de paz, derruba
barreiras e ofende a fundação da igreja do homem.
É preciso romper para deixar de corromper, morrendo na solidão dos que cerram a todo o custo as
ideias contraditórias do Criador.
RECEBIDA:CL
CONCLUIDA:
EXPLICAÇÃO: 20/03/2018
- O tumulto interno da Cúria no Vaticano motivado pela doutrina de S.S. FRANCISCO
https://www.publico.pt/2017/12/24/sociedade/noticia/a-guerra-contra-o-papa-francisco-1796423
https://observador.pt/2017/09/24/teologos-conservadores-acusam-papa-francisco-de-espalhar-aheresia/
http://www.catolicismoromano.com.br/content/view/4252/33/
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http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/vaticano-papa-desvaloriza-resistencias-ao-pontificado-eacusacoes-de-heresia/

10 de Outubro de 2013

nº 205, publicada a 30 de Maio de 2014

Bratislava sofrerá o horror da chacina e dos tumultos que tomarão conta das ruas. O mal encara a
frente de batalha sem que os corações dos que partirão pudessem receber o amor das mães.
RECEBIDA:CL
11 de Outubro de 2013

nº 206, publicada a 30 de Maio de 2014

Em terra de chão vermelho, o oposto guiará os seus justiceiros num caminho desprovido de fé.
Padecerão os inocentes cuja vida será ceifada num momento de solidão.
RECEBIDA:CL
15 de Outubro de 2013

nº 207, publicada a 30 de Maio de 2014

Onde os morros se sobrepõe num correr estreito de laços, a desgraça se abaterá sem que o tempo
acabe para aqueles cuja hora da salvação chegou.
RECEBIDA:CL
19 de Outubro de 2013

nº 208, publicada a 30 de Maio de 2014

A India acordará ao som de um forte estremecer que a todos arrastará à sua passagem.
Ao longe as águas se elevarão num caminhar tumultuoso arrastando os corpos que hão-de jazer inertes
dentro da terra.
Muitos encontrarão salvação no templo do amor.
RECEBIDA:CL
20 de Outubro de 2013
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nº 209, publicada a 30 de Maio de 2014

Padecerão na China aqueles cujo chão lhes engolir as almas num desmedido movimento de terra.
RECEBIDA:CL
20 de Outubro de 2013

nº 210, publicada a 30 de Maio de 2014

Padecerão aqueles que em Oklahoma forem arrastados num movimento sem precedentes da natureza.
RECEBIDA:CL
21 de Outubro de 2013

nº 211, publicada a 30 de Maio de 2014

Não haverá tempo para acudir aqueles que perderão a vida ao largo de Aveiro.
RECEBIDA:CL
CONCRETIZADA: 15 DE OUTUBRO DE 2018
EXPLICAÇÃO: 07 DE NOVEMBRO DE 2018
- No dia 15 de Outubro de 2018 a cerca de 10 milhas ao largo de Esmoriz (Aveiro), afundou uma
traineira "Mestre Silva" da Póvoa de Varzim, sem que fosse dado alerta para o naufrágio. Foi recebido
um sinal de um sistema instalado nos barcos que emite caso existe afundamento rápido e sem aviso.
Foi desta forma que chegou ao conhecimento das autoridades a possibilidade de naufrágio desta
embarcação.
Do naufrágio resultou 1 morto, 3 desaparecidos e um sobrevivente.
https://www.jn.pt/local/noticias/aveiro/ovar/interior/embarcacao-da-povoa-de-varzim-desaparecida-nomar--10002568.html
https://www.dn.pt/pais/interior/embarcacao-que-naufragou-ao-largo-de-espinho-localizada-no-fundo-domar-10068610.html
http://www.ovarnews.pt/um-pescador-resgatado-com-vida-de-naufragio-perto-de-esmoriz/
https://www.publico.pt/2018/10/15/sociedade/noticia/barco-de-pesca-naufragou-ao-largo-deespinho-1847550

23 de Outubro de 2013
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nº 212, publicada a 30 de Maio de 2014

Atendei aos que obedecerão ás ordens de Pinochet, grandes tumultos e tormentos se avizinham junto
dos seus seguidores num misto de dor e ausência de fé.
Soará ao longe o maior dos sinos anunciando que o dever e a obrigação terão de ser cumpridos.
RECEBIDA:CL
23 de Outubro de 2013

nº 213, publicada a 30 de Maio de 2014

Ventos de tormentas assolarão o Zimbabué num soprar de almas arrastadas pelos corpos que inertes
de vida se amontoarão sobre a Terra.
O tempo não urge mas aproxima-se do limite para aqueles em que a mudança se avizinha.
RECEBIDA:CL
25 de Outubro de 2013

nº 214, publicada a 30 de Maio de 2014

Aos que sobre o aviso do Pai vivem na República Dominicana, as consequências se revelarão atrozes.
Um mar revolto ancorará longe.
RECEBIDA:CL
25 de Outubro de 2013

nº 215, publicada a 30 de Maio de 2014

Ele estará de volta na pele dos seus seguidores que muita dor causarão à Europa num tempo
desprovido de fé e alento.
Crescerão dos escombros e semearão o caos na procura da perfeição e da falta de respeito pela
essência do outro.
Sob o olhar atento do oposto muitas vidas sucumbirão sobre o seu comando.
RECEBIDA:CL
27 de Outubro de 2013

nº 216, publicada a 30 de Maio de 2014

Ventos de mudança e traição assolarão a Argentina, os perseguidores sairão á rua rodeado pelos
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perseguidores num calar de vozes ocultas de medo.
RECEBIDA:CL

28 de Outubro de 2013

nº 217, publicada a 30 de Maio de 2014

Acentua-se o fim do novo princípio, os desígnios do Pai serão contrariados sem limite, o homem criará
sobre a terra uma criatura medonha que dizimará os seus numa luta sem tréguas.
Ao longe chorará o Pai pelo que de bom não foi ouvido e que o amor podera ter apaziguado a dor
imensa que sobre todos se abaterá.
O renascer será doloroso mas necessário surgir das cinzas de algo que nada de bom trouxe junto dos
irmãos.
RECEBIDA:CL
31 de Outubro de 2013

nº 218, publicada a 30 de Maio de 2014

Aquele que de paz veste não conseguirá reunir as suas ovelhas desavindas mas dizimará o seu
rebanho sem que nada o impeça.
Novo ser as pastará no mais longínquo dos lugares envoltos numa escuridão profunda onde a luz
interior não conseguirá brilhar, apenas um lugar lamacento e sem fé estará ao alcance dos que assim o
pretenderão.
RECEBIDA:CL
31 de Outubro de 2013

nº 219, publicada a 30 de Maio de 2014

Muitos irão jazer no Jordão, num padecer inerte de fé, juntos deles aquele cujo Pai designou num
amparar de silêncio.
RECEBIDA:CL
31 de Outubro de 2013

nº 220, publicada a 10 de Junho de 2014
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Grande agitação viverão os que na Grécia habitam, tudo estremecerá fazendo com que muitas almas
caiam por terra.
Ao longe num movimento agitado andará o oposto angariando a sua ceifa.
RECEBIDA: CL

02 de Novembro de 2013

nº 221, publicada a 10 de Junho de 2014

Muita dor e sofrimento se abaterá sobre Estocolmo, em busca da justiça muitos padecerão às mãos das
consequências da contradição de uma vida pautada pelo abismo.
RECEBIDA: CL

03 de Novembro de 2013

nº 222, publicada a 10 de Junho de 2014

Caminharão muitos sobre rios de água em Veneza, quando ao longe as tormentas se unirem num
movimento revolto.
RECEBIDA: CL
04 de Novembro de 2013

nº 223, publicada a 10 de Junho de 2014

Padecerão a revolta daqueles que em Istambul conhecerão a justiça do Criador, quando a seus pés
muitos estarão inertes de vida.
RECEBIDA: CL

05 de Novembro de 2013

nº 224, publicada a 10 de Junho de 2014

Sobre as lajes onde descansa Pedro, a dor será imensa, muitos ali irão jazer ás mãos do inimigo do
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bem.
RECEBIDA: CL
06 de Novembro de 2013

nº 225, publicada a 10 de Junho de 2014

Andarão revoltas as terras nas vossas ilhas e causarão a dor e a destruição aqueles cujo corpo lá
permanece.
Sucumbirão muitos à desgraça sem que haja tempo para que se salvem.
RECEBIDA: CL
07 de Novembro de 2013

nº 226, publicada a 10 de Junho de 2014

Em terras de refúgio de cruzados, o céu se abrirá numa dor imensa que sem alento sobre eles se
abaterá.
Saciarão as armas num fogo desprezado e sem que seja possível cala-las, erguer-se-ão ao céu num
fumo inerte que muitos arrastará para junto do Pai.
RECEBIDA: CL
CONCRETIZADA: 23/10/2017
EXPLICAÇÃO:
Os incêndios ocorridos nos dias 15/16 e 17 de Outubro de 2017 em Portugal em vários concelhos a
norte do Rio Tejo e a consequente perda de vidas humanas (44), a incapacidade do País de ter feito
frente a tão grande calamidade e tragédia e a "inércia" aparente dos governantes que levaram à rua
manifestações de pesar e protesto um pouco por todo o País no dia 21 de Outubro de 2017.
https://www.rtp.pt/noticias/pais/incendios-em-portugal-a-situacao-ao-minuto_e1034010
http://observador.pt/2017/07/25/imagem-de-satelite-mostra-incendios-no-centro-do-pais/
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2017-10-20-Numero-de-mortos-nos-incendios-sobe-para-44
https://www.youtube.com/watch?v=gOzGEhtigSY

07 de Novembro de 2013
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nº 227, publicada a 10 de Junho de 2014

Uma chuva de luz cairá sobre a Terra.
RECEBIDA: CL

10 de Novembro de 2013

nº 228, publicada a 10 de Junho de 2014

Agitar-se-ão as tormentas em terra de Napoleão do Sul, imensa será a sua destruição.
RECEBIDA: CL

10 de Novembro de 2013

nº 229, publicada a 10 de Junho de 2014

Na cidade cuja torre se eleva no céu, o inimigo espreita aguardando o momento em que muitos cairão a
seus pés numa vingança desmedida de dor.
Ficarão as estruturas de uma nação abaladas no seu interior.
RECEBIDA: CL

CONCRETIZADA
EXPLICAÇÃO:
Este acontecimento refere-se ao atentado ocorrido em PARIS a 13 de Novembro de 2015.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ataques_de_novembro_de_2015_em_Paris
11 de Novembro de 2013

nº 230, publicada a 10 de Junho de 2014

Caminharão sobre chão inquieto aqueles que na Tailândia não pautaram a vida pelos desígnios do
bem.
RECEBIDA: CL
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13 de Novembro de 2013

nº 231, publicada a 10 de Junho de 2014

Zonas do globo desaparecerão e populações serão dizimadas.
RECEBIDA: CL
13 de Novembro de 2013

nº 232, publicada a 10 de Junho de 2014

Sobre o Sul de Espanha se erguerão as tormentas do céu, tudo o que havia para cessar será levado
para longe.
O choro ecoará num perdão que ninguém o terá.
O Mundo padece de tanta desgraça que sobre Espanha se abaterá.
RECEBIDA: CL

16 de Novembro de 2013

nº 233, publicada a 10 de Junho de 2014

Cairá a morte sobre os céus da Alemanha.
RECEBIDA: CL

16 de Novembro de 2013

nº 234, publicada a 10 de Junho de 2014

A fragilidade do homem será mostrada quando no Japão a força da justiça se manifestar.
RECEBIDA: CL

18 de Novembro de 2013
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nº 235, publicada a 10 de Junho de 2014

Não haverá tempo em Berlim para salvar as almas da ceifa descontrolada que sobre os corações de
muitas mães se abaterá.
O desespero será muito e a dor imensa.
RECEBIDA: CL
18 de Novembro de 2013

nº 236, publicada a 10 de Junho de 2014

Grande desgraça se abaterá sobre Cartagena.
RECEBIDA: CL
18 de Novembro de 2013

nº 237, publicada a 10 de Junho de 2014

Atendei à Noruega onde a dor e o desespero tomarão contas das tormentas.
RECEBIDA: CL

18 de Novembro de 2013

nº 238, publicada a 10 de Junho de 2014

Escorrerão as tormentas em movimentos de morte na Madeira, o inesperado não esperado tudo
assolará à sua passagem.
A morte permanecerá no coração dos que jamais se encontrarão.
RECEBIDA: CL

20 de Novembro de 2013

nº 239, publicada a 10 de Junho de 2014

Chorarão as mães ao som das flautas na Bolívia quando a mãe terra se lhes apoderar dos filhos.
RECEBIDA: CL
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CONCRETIZADO: ABRIL/MAIO DE 2018
EXPLICAÇÃO:
- Existiu 2 acidentes em minas no espaço de 1 mês com 14 mortos e 15 feridos na Bolivia
https://g1.globo.com/mundo/noticia/explosao-em-mina-deixa-mortos-e-feridos-na-bolivia.ghtml
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2018/05/15/acidente-com-elevador-em-jazidamata-6-mineradores-na-bolivia.htm
20 de Novembro de 2013

nº 240, publicada a 10 de Junho de 2014

Padecerão terra e mar num movimento de água inerte de luz em Espanha, quando ao longe o homem e
o seu poder mostrarem a destruição.
RECEBIDA: CL

20 de Novembro de 2013

nº 241, publicada a 10 de Junho de 2014

Organizam-se as trevas para fazer a justiça do oposto.
Sobre o senhor da cidade do imperialismo, paira ameaça sobre ele atentando para uma ceifa não
conseguida.
RECEBIDA: CL

20 de Novembro de 2013

nº 242, publicada a 18 de Junho de 2014

Em Camberra o sol deixará de brilhar sobre os corpos dos que padecidos de dor deixarão de ter o seu
calor.
RECEBIDA: CL
30 de Setembro de 2013

nº 243, publicada a 18 de Junho de 2014
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Chorarão em Cracóvia as mães daqueles que perderão a vida.
RECEBIDA: CL
11 de Outubro de 2013

nº 244, publicada a 18 de Junho de 2014

Uma nuvem de sangue cobrirá as terras de areia.
RECEBIDA: CL
CONCRETIZADO:
EXPLICAÇÃO: 04/06/2018
- A 18 de Fevereiro de 2018 os céus de Bassorá tornaram-se vermelhos devido a uma tempestade de
areia, ao por do sol. E a 11 de Maio voltou a acontecer.
- 11 de Maio de 2018 o fenómeno também foi vistos nos céus do Yemen.
http://www.resumo.blog.br/2018/05/ceu-fica-vermelho-como-sangue-no.html
https://www.youtube.com/watch?v=1NqCFUSWZkU
https://www.youtube.com/watch?v=h1gwvhF8f_4
https://www.youtube.com/watch?v=_WBK-BLtZww
https://weather.com/pt-PT/portugal/videos/video/tempestade-de-areia-no-iraque-tinge-cu-de-vermelho

11 de Outubro de 2013

nº 245, publicada a 18 de Junho de 2014

As sombras que sobre o Vaticano pairam, tomarão as rédeas daqueles que junto do que veste de paz,
farão a justiça sobre a ameaça do desmoronamento dos pilares da mentira e da ostentação.
Pouco restará de um desígnio incerto transmitido ao homem pelo o homem contrariando o Pai Criador.
A noite será imensa e durante muito tempo dominará os olhos daqueles que cegos pelo materialismo
não conseguirão mais ver.
RECEBIDA: CL
01 de Outubro de 2013
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nº 246, publicada a 18 de Junho de 2014

Sobre o Botswana se levantam as tormentas sem que os desprovidos de fé possam receber a salvação.
RECEBIDA: CL

21 de Novembro de 2013

nº 247, publicada a 18 de Junho de 2014

A devastação, marcará o lugar nas Caraíbas sem que o Mundo tenha tempo para socorrer os que
inertes de vida padecerão à desgraça.
RECEBIDA: CL
CONCRETIZADA: SETEMBRO 2017
EXPLICAÇÃO:
Os furacões que atravessaram as Caraíbas, nomeadamente IRMA, MARIA e NATE no decurso do mês
de Setembro de 2017 e que trouxeram uma nunca vista devastação.
14/10/2017
http://observador.pt/2017/09/19/furacao-maria-deixa-rasto-de-destruicao-nas-caraibas-e-avanca-paraporto-rico/
https://www.dn.pt/mundo/interior/furacao-irma-deixou-rasto-de-destruicao-8753166.html
https://www.jn.pt/mundo/galerias/interior/primeiras-imagens-da-destruicao-do-furacao-irma-em-saintmartin-8751748.html
http://rr.sapo.pt/noticia/92817/furacao_irma_deixa_ilha_de_barbuda_inabitavel
21 de Novembro de 2013

nº 248, publicada a 18 de Junho de 2014

Chorarão a morte as Astúrias quando o céu se padecer da mais dolorosa das tormentas.
RECEBIDA: CL
21 de Novembro de 2013
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nº 249, publicada a 18 de Junho de 2014

Grande nuvem negra se elevará nos céus do Vaticano.
RECEBIDA: CL
21 de Novembro de 2013

nº 250, publicada a 18 de Junho de 2014

Cairá indefeso o gigante sobre o comando de terras de areia.
RECEBIDA: CL
24 de Novembro de 2013

nº 251, publicada a 18 de Junho de 2014

Encontrarão muitos a morte sobre o manto de paz que cobrirá a terra dos czares.
RECEBIDA: CL
24 de Novembro de 2013

nº 252, publicada a 18 de Junho de 2014

Chorarão os sinos no Vaticano anunciando a partida do que veste de paz.
Correrá a tristeza sobre a terra junto do povo desavindo.
Cairão com ele e tombados sobre a terra os pilares da desgraça e da ostentação.
Tocarão os sinos sete dias e sete noites num ecoar ensurdecedor que a um agrada para o acolher junto
de si.
É o tempo do retorno aos princípios do Pai.
RECEBIDA: CL
24 de Novembro de 2013

nº 253, publicada a 18 de Junho de 2014

O coração da Europa será devassado pelo egoísmo, padecerão muitos ás mãos daqueles a cuja paz
não é bem vinda aos seus olhos, procuram a igualdade de um Mundo feito à sua semelhança numa
guerra sangrenta onde os inocentes se elevarão junto do Pai.
RECEBIDA: CL
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25 de Novembro de 2013

nº 254, publicada a 18 de Junho de 2014

Sairá à rua a morte na Tunísia num grito desesperado da ceifa, morrerão às mãos dos seus iguais num
desespero anunciado,

26 de Novembro de 2013

nº 255, publicada a 09 de Julho de 2014

Caminharão de encontro à morte aqueles que à rua saírem em Sumatra.
RECEBIDA: CL
20 de Outubro de 2013

nº 256, publicada a 09 de Julho de 2014

Padecerão muitos em Paris quando do alto de todo o esplendor a desgraça se abater sobre as almas
que padecem.
Não haverá tempo para a salvação da ceifa.
RECEBIDA: CL
23 de Outubro de 2013

nº 257, publicada a 09 de Julho de 2014

Pedi por aqueles que em Fallujha conhecerão a lei dos inocentes quando sobre eles se abater a maior
das tragédias.
Pouco restará do pouco que existe sem que nada se possa fazer num misto de dor.
RECEBIDA: CL

CONCRETIZADA:
EXPLICAÇÃO:
A cidade (Fallujha) foi tomada pelo o exercito Iraquiano em finais de Junho de 2016 de pois de ter
estado nas mãos do ISIS desde inicios de 2014.

Processado automáticamente.

pág 69/299

Coracão Triunfal - Acontecimentos

coracaotriunfal.com

Esta mensagem referia-se a um bombardeamento, a cidade foi alvo de vários ao longo do tempo.
http://exame.abril.com.br/mundo/a-devastacao-de-uma-cidade-apos-dominio-do-ei-em-fotos/
http://www.voaportugues.com/a/a-38-a-2004-11-15-2-1-92223419/1253524.html
http://expresso.sapo.pt/internacional/2016-06-28-Reconquista-de-Fallujah-nao-trava-atentados-noIraque

23 de Outubro de 2013

nº 258, publicada a 09 de Julho de 2014

Soarão ao longe as dores das mães que em Valência verão os seus filhos perdidos para sempre e
tirados dos seus corações, pela ganância da ausência de fé, num correr perturbado sobre o medo.
RECEBIDA: CL

23 de Outubro de 2013

nº 259, publicada a 09 de Julho de 2014

Atendei aos que na Nova Zelândia perderão a vida num desmoronar de fé, sobre eles a natureza
mostrará toda a sua força sem que haja tempo de salvação.
RECEBIDA: CL
23 de Outubro de 2013

nº 260, publicada a 09 de Julho de 2014

Sob o manto negro que cobre o Vaticano caminha o que veste de paz, ora, esperando pelo o dia em
que tudo contra ele se virará num remexer de escombros assolando tudo à sua passagem.
Sobre ele o cobrirá fazendo dele seu súbdito num desmoronar assombrado de fé. Padecerá ao grito da
besta num desacreditar nos seus ideais e nos desígnios do Pai.
As lajes da praça se abrirão num murmúrio silencioso pondo à prova aqueles que de lá se elevarão
caminhando ao encontro da justiça do homem.
Os pilares tombarão um a um sem que a Terra os sustente.
Ao tombar dos sinos as tréguas do alto se elevarão com a laje do Pai Criador.
RECEBIDA: CL
23 de Outubro de 2013
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nº 261, publicada a 09 de Julho de 2014

Muitas serão as revelações que ao Rei das sete colinas serão impostas num misto de fé e desalento.
RECEBIDA: CL

26 de Novembro de 2013

nº 262, publicada a 09 de Julho de 2014

Sucumbirão muitos à força do poder quando no Líbano os iguais abrirem fogo sobre os inocentes.
RECEBIDA: CL
28 de Novembro de 2013

nº 263, publicada a 09 de Julho de 2014

Sucumbirá a terra e o mar quando os Capelinhos mostrarem toda a sua angústia.
Desesperarão os povos que sem saída caíram inertes de vida sobre a terra.
RECEBIDA: CL
24 de Novembro de 2013

nº 264, publicada a 09 de Julho de 2014

Far-se-á a justiça do destino em Ceilão quando o chão estremecer num murmúrio silencioso e
desesperado.
Cairão sobre a terra os filhos outrora inertes de fé.
O desalento tomará conta dos corações das mães que nada poderão fazer junto daqueles cuja hora é
de partida.
RECEBIDA: CL
29 de Novembro de 2013

nº 265, publicada a 09 de Julho de 2014

Acordarão na Guiné os canhões dos tumultos esquecidos, ao longe o oposto num cruzar de braços e a
recolher a ceifa semeada.
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RECEBIDA: CL
30 de Novembro de 2013

nº 266, publicada a 09 de Julho de 2014

Gerareis entre vós o caos.
RECEBIDA: CL
01 de Dezembro de 2013

nº 267, publicada a 09 de Julho de 2014

Serão aos milhares sobre a praça vermelha num descontentamento sobre a desilusão que sobre um
País impera.
RECEBIDA: CL
01 de Dezembro de 2013

nº 268, publicada a 09 de Julho de 2014

Far-se-á em Pretória a desunião dos povos entrelaçados pelo seu líder, reinará a discórdia e o
desrespeito pela vida do próximo.
Caminharão em lados opostos num sofrimento onde a morte tomará o seu lugar.
RECEBIDA: CL
03 de Dezembro de 2013

nº 269, publicada a 09 de Julho de 2014

Grande desgraça se abaterá sobre terras de Vera Cruz.
RECEBIDA: CL
12 de Outubro de 2013

nº 270, publicada a 09 de Julho de 2014

De ferro em punho ele caminhará sobre Bratislava semeando a justiça do oposto.
RECEBIDA: CL
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12 de Outubro de 2013

nº 271, publicada a 09 de Julho de 2014

Ventos de morte arrastarão almas de filhos descrentes em Mogadíscio, o medo e a perda andarão num
momento de dor que a muitos arrastará num caminhar sem retorno.
RECEBIDA: CL
CONCRETIZADA: 23/10/2017
EXPLICAÇÃO:
No dia 14 de Outubro de 2017 ocorreram 2 atentados em Mogadiscio - Somália, onde um deles foi
considerado o mais mortífero dos últimos 10 anos na Somália. Morreram cerca de 320 pessoas, mais de
500 feridas e cerca de 50 desaparecidos (23/10/2017).
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ataque_em_Mogad%C3%ADscio_em_outubro_de_2017
https://www.dn.pt/mundo/interior/somalia-vai-declarar-estado-de-guerra-depois-de-atentado-quecausou-358-mortos-8861332.html
https://g1.globo.com/mundo/noticia/video-6-fatos-sobre-o-ataque-da-somalia.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=tTCJVOHu904
17 de Outubro de 2013

nº 272, publicada a 16 de Julho de 2014

Elevar-se-ão as tormentas em Malta, num rodopio que a muitos tombará sobre as marés.
RECEBIDA: CL
03 de Dezembro de 2013

nº 273, publicada a 16 de Julho de 2014

Ao vosso País chegará em breve o poder da justiça que a muitos deixará desprovidos de amor e fé.
Padecerão muitos pela ganância de outros num desesperado grito de fome e afecto. Não tereis pão e
ele não se multiplicará para matar a fome.
RECEBIDA: CL
04 de Dezembro de 2013
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nº 274, publicada a 16 de Julho de 2014

Adormecerá a paz na terra do que veste de paz.
RECEBIDA: CL
04 de Dezembro de 2013

nº 275, publicada a 16 de Julho de 2014

Atendei a Chipre onde o Mundo porá os olhos num desassossego sem precedentes.
RECEBIDA: CL
04 de Dezembro de 2013

nº 276, publicada a 16 de Julho de 2014

Organizam-se as tormentas na Costa Leste dos Estados Unidos, a devastação será desmedida e nada
consigo arrastará, permanecerão os corpos dos descrentes pousados sobre a terra.
RECEBIDA: CL
05 de Dezembro de 2013

nº 277, publicada a 16 de Julho de 2014

Grandes revelações se aguardam no Vaticano.
RECEBIDA: CL
07 de Dezembro de 2013

nº 278, publicada a 16 de Julho de 2014

Cairá por terra a esperança no Togo quando as almas ceifadas se amontoarem lado a lado com os
entes queridos.
RECEBIDA: CL
08 de Dezembro de 2013

nº 279, publicada a 16 de Julho de 2014

Organizam-se as tropas ao som da revolta na Bósnia, o zarpar é ruidoso e a morte acompanha o
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movimento desfraldado de armas.
RECEBIDA: CL
09 de Dezembro de 2013

nº 280, publicada a 16 de Julho de 2014

Tremerá o Mundo no Haiti quando o chão mostrar toda a sua garra num dançar perturbado entre os
homens.
As tormentas tomarão conta dos leitos de terra, onde as almas serão enterradas.
RECEBIDA: CL
11 de Dezembro de 2013

nº 281, publicada a 16 de Julho de 2014

Cairão sobre as tormentas na China, aqueles que sobre linhas caminham sobre um manto branco.
RECEBIDA: CL
15 de Dezembro de 2013

nº 282, publicada a 16 de Julho de 2014

Caminham as tormentas em direcção à cidade aos pés de Pedro num movimento desorganizado
arrastando o materialismo e afogando os pecadores.
RECEBIDA: CL
19 de Dezembro de 2013

nº 283, publicada a 16 de Julho de 2014

Prepara-se para caminhar um exército de trevas em direcção ás Sete Colinas para ali fazerem a justiça
do oposto.
Padecerão os filhos de Pedro pelo pecado cometido num dia em que o Mundo olhará os pilares que o
sustentam completamente devassados de dor e sem esperança no olhar.
RECEBIDA. CL
19 de Dezembro de 2013
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nº 284, publicada a 16 de Julho de 2014

Atendei aos que no Sri-Lanka conhecerão a desgraça quando a natureza sob o comando das trevas
sobre eles se abater.
RECEBIDA: CL
25 de Dezembro de 2013

nº 285, publicada a 16 de Julho de 2014

Num tempo perdido de perdão, rastejará o homem sobre a Terra mendigando o perdão do Pai num
suspiro ínfimo e sem retorno.
Dominará o tempo aquele em quem o poder foi mais forte e fortalecido pelo limite do que perdoar seria
improvável.
Não tardará até que nas sete colinas o mundo espelhe numa luz fosca e manchada pelo negro do
esplendor do poder.
Aguardai a luz que junto de vós trará respostas aos vossos pecados e vos munirá de armas para
enfrentar a sombra.
RECEBIDA: CL
25 de Dezembro de 2013

nº 286, publicada a 16 de Julho de 2014

Conduzirá o líder o seu povo na Venezuela para o abismo numa luta sangrenta pelo poder do império
deixado, dominará o desespero dos seus num trono vazio de esperança e manchado pelo sangue dos
guerreiros.
RECEBIDA: CL

EM CURSO
EXPLICAÇÃO:
Situação actual na Venezuela
27 de Dezembro de 2013

nº 287, publicada a 16 de Julho de 2014

Alojado junto do que veste de paz encontra-se aquele que dele fará dele seu mártir.
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Pagará com a vida a ousadia do desequilíbrio dos pilares sobre os quais assenta a denúncia da
verdade.
RECEBIDA: CL
05 de Janeiro de 2014

nº 288, publicada a 16 de Julho de 2014

Conhecerá Cantão a força do poder da justiça que sobre eles se abaterá.
RECEBIDA: CL
05 de Janeiro de 2014

nº 289, publicada a 16 de Julho de 2014

Arderá Roma ás mãos do imperador, sucumbirão os mortos e sofrerão os vivos.
RECEBIDA: CL
05 de Janeiro de 2014

nº 290, publicada a 16 de Julho de 2014

Caminhará sobre Portland enorme dor e sofrimento num atormentado momento de sacrifico.
RECEBIDA: CL
07 de Janeiro de 2014

nº 291, publicada a 22 de Agosto de 2014

Vereis a demonstração de desacreditar juntos dos vossos irmãos desavindos que em África caminham
unidos por uma causa perdida, dizimando-se e ceifando o oposto numa batalha sem tréguas onde
nenhum sairá vitorioso de glória.
Desaparecerão muitos sem que o perdão lhes seja concedido.
Partirão do Uganda numa marcha lenta mas sangrenta para o Mundo, um mundo de indiferença perante
a ceifa mas ávido de oportunismo sobre os irmãos mais desfavorecidos.
RECEBIDO: CL
25 de Dezembro de 2013
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nº 292, publicada a 22 de Agosto de 2014

Da Terra deixará de brotar o vosso sustento, a natureza e as pragas o levarão.
RECEBIDO: CL
09 de Janeiro de 2014

nº 293, publicada a 22 de Agosto de 2014

Abrir-se-ão os Céus em Reykjavik num movimento desmensurado sem que haja tempo de salvação.
RECEBIDO: CL
09 de Janeiro de 2014

nº 294, publicada a 22 de Agosto de 2014

Das gerações que à vossa frente se apresentam esperai muito pouco e muito de poucos.
RECEBIDO: CL
10 de Janeiro de 2014

nº 295, publicada a 22 de Agosto de 2014

A dor e o desespero tomarão conta daqueles que na Corunha quando ao longe uma nuvem se erguer.
RECEBIDO: CL
13 de Janeiro de 2014

nº 296, publicada a 22 de Agosto de 2014

Não haverá espaço na terra para enterrar os mortos em Curitiba, quando a mãe natureza mostrar toda a
sua revolta num momento incessante de sofrimento.
RECEBIDO: CL
15 de Janeiro de 2014

nº 297, publicada a 22 de Agosto de 2014

A revolta caminhará sobre Lisboa.
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RECEBIDO: CL
16 de Janeiro de 2014

nº 298, publicada a 22 de Agosto de 2014

Sentir-se-ão muito pequenos aqueles que em Camp Nou estiverem quando a desgraça sobre eles se
abater.
RECEBIDO: CL
18 de Janeiro de 2014

nº 299, publicada a 22 de Agosto de 2014

A Rússia sofrerá um abalo na sua soberania.
RECEBIDO: CL
19 de Janeiro de 2014

nº 300, publicada a 22 de Agosto de 2014

Erguer-se-ão as tormentas em Nova Gales do Sul.
RECEBIDO: CL
19 de Janeiro de 2014

nº 301, publicada a 22 de Agosto de 2014

Soprarão ventos de desolação sobre Kiev quando a dor das mães que choram ecoar no mais longínquo
dos lugares.
RECEBIDO: CL
20 de Janeiro de 2014

nº 302, publicada a 22 de Agosto de 2014

Vaguearão muitos sobre a terra porque deles não é o reino dos céus.
RECEBIDO: CL
22 de Janeiro de 2014

Processado automáticamente.

pág 79/299

Coracão Triunfal - Acontecimentos

coracaotriunfal.com

nº 303, publicada a 22 de Agosto de 2014

Chegará o desalento à Riviera Francesa, sem aviso num desalento e ensombrado, desaparecerão os
símbolos que cobertos de água deixarão de reinar.
RECEBIDO: CL
26 de Janeiro de 2014

nº 304, publicada a 22 de Agosto de 2014

O Vaticano será ferido na sua essência.
RECEBIDA: CL
26 de Janeiro de 2014

nº 305, publicada a 22 de Agosto de 2014

À sombra das trevas permanece o destino de muitos, que ao serviço do oposto tudo farão para tirar a
vida daqueles cujo seu ar respiram apenas pelo o prazer e pelo domínio quando já nada mais restar.
RECEBIDA: CL
26 de Janeiro de 2014

nº 306, publicada a 22 de Agosto de 2014

Renascerá na Namíbia a luta ao som das armas, cairá o sultão num desaire de poder.
RECEBIDA: CL
28 de Janeiro de 2014

nº 307, publicada a 22 de Agosto de 2014

Cobrir-se-à o céu de dor do norte ao sul da Califórnia num desesperado amanhecer sem fim.
RECEBIDA: CL
CONCRETIZADA: 23/10/2017
EXPLICAÇÃO:

Processado automáticamente.

pág 80/299

Coracão Triunfal - Acontecimentos

coracaotriunfal.com

Os imensos incêndios que deflagraram no Norte da Califórnia na zona de vitivinicultura e que ceifou 42
vidas e foram destruídas cerca de 8400 edifícios. É considerado um dos piores incêndios na Califórnia
até agora.
http://observador.pt/2017/10/20/numero-de-casas-destruidas-pelos-fogos-na-california-sobe-para-8-400/
https://www.dn.pt/mundo/interior/incendios-california-regista-42-mortos-e-perdas-acima-de-mil-milhoesde-dolares-8858267.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inc%C3%AAndios_florestais_na_Calif%C3%B3rnia_em_outubro_de_2017
https://www.youtube.com/watch?v=ZTBz4X_0ZTQ
30 de Janeiro de 2014

nº 308, publicada a 22 de Agosto de 2014

Sucumbirá o coração de muitos à eminente perda da posse do que tanto ilude o homem.
RECEBIDA: CL
01 de Fevereiro de 2014

nº 309, publicada a 22 de Agosto de 2014

Destruirá o homem o que de mais belo o Pai criou.
RECEBIDA: CL

04 de Fevereiro de 2014

nº 310, publicada a 22 de Agosto de 2014

Quando o avanço das lutas se der na Moldávia, sucumbirão os filhos daqueles a quem o coração foi
roubado.
RECEBIDA: CL

05 de Fevereiro de 2014

nº 311, publicada a 22 de Agosto de 2014
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Caminharão as trevas sobre as terras do Hezbollah onde o Mundo foi criado e onde conhecerá o seu
fim.
RECEBIDA: CL

05 de Fevereiro de 2014

nº 312, publicada a 22 de Agosto de 2014

Terminará um ciclo de água e iniciar-se-à um ciclo de fogo.
RECEBIDA: CL

06 de Fevereiro de 2014

nº 313, publicada a 22 de Agosto de 2014

Agitar-se-ão os regimes no Magreb, viverão os povos momentos atormentados.
RECEBIDA: CL
10 de Fevereiro de 2014

nº 314, publicada a 22 de Agosto de 2014

Atirados sobre um manto negro serão os povos da Macedónia, num desesperado movimento de fúria do
oposto.
RECEBIDA: CL

11 de Fevereiro de 2014

nº 315, publicada a 22 de Agosto de 2014

Cairá o Mundo do alto das sete colinas quando a união fraterna entre os opostos se der.
RECEBIDA: CL

13 de Fevereiro de 2014
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nº 316, publicada a 22 de Agosto de 2014

Encarregar-se-á o tempo de mostrar ao homem que o seu passado correrá à sua frente no futuro.
RECEBIDA: CL

14 de Fevereiro de 2014

nº 317, publicada a 22 de Agosto de 2014

Caminharão os Húngaros sobre a terra que desaparecerá num desalento movimento de tormentas.
RECEBIDA: CL
14 de Fevereiro de 2014

nº 318, publicada a 28 de Agosto de 2014

Sem que o horizonte se avizinhe, padecerão muitos em Zurique pelos desígnios do oposto, que a
muitos arrancará já sem vida, num tumulto caminhar entre a vida.
RECEBIDA:CL
19 de Outubro de 2013

nº 319, publicada a 28 de Agosto de 2014

Caminharão muitos em Berna na procura das consequências que sobre eles se abateu, caminham num
tumulto de raiva e de dor sem que o poder se faça sentir.
RECEBIDA:CL
29 de Outubro de 2013

nº 320, publicada a 28 de Agosto de 2014

Sobre Amã cairão grandes consequências, os tumultos e o rodar de vestes será imenso.
Ao longe as mães chorarão a perda dos filhos que junto da mãe tomarão o seu lugar.
RECEBIDA:CL

31 de Outubro de 2013

Processado automáticamente.

pág 83/299

Coracão Triunfal - Acontecimentos

coracaotriunfal.com

nº 321, publicada a 28 de Agosto de 2014

Uma chama sobre a cruz se acenderá.
RECEBIDA:CL
31 de Outubro de 2013

nº 322, publicada a 28 de Agosto de 2014

Aqueles que nas canárias serão assolados pelas consequências, ajudai e pedi por eles, pois muitos
tudo perderão numa luta desmedida com a natureza.
RECEBIDA:CL
02 de Novembro de 2013

nº 323, publicada a 28 de Agosto de 2014

O poder daqueles cujo corpo vestem não será apagado com a morte daqueles que pensamos serem os
seus líderes.
Com eles e junto deles domina aquele que a desgraça e destruição semeará na Terra.
RECEBIDA:CL
02 de Novembro de 2013

nº 324, publicada a 28 de Agosto de 2014

Grande dor assolará os habitantes de Clevelend.
RECEBIDA:CL
02 de Novembro de 2013

nº 325, publicada a 28 de Agosto de 2014

Atendi a Huelva onde a ceifa de almas inocentes se fará sem que o seu tempo termine.
RECEBIDA:CL
02 de Novembro de 2013

nº 326, publicada a 28 de Agosto de 2014
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Andarão as águas muito agitadas na Venezuela, num movimento revolto que muita dor causará aqueles
que no caminho das suas consequências se atravessar.
RECEBIDA:CL
02 de Novembro de 2013

nº 327, publicada a 28 de Agosto de 2014

Temei quando as mãos se apertarem na Bielorrússia.
RECEBIDA:CL
03 de Novembro de 2013

nº 328, publicada a 28 de Agosto de 2014

Sob a cúpula das sete colinas, aquele que outrora adormecido, acordará num desmedido poder de
justiça fará tombar todo o acreditar onde muitos se apoiam.
Com ele cairão aqueles cuja verdade nunca revelaram.
RECEBIDA:CL
05 de Novembro de 2013

nº 329, publicada a 28 de Agosto de 2014

Padecerão aqueles que em Samõa encontrarão a morte junto dos seus.
RECEBIDA:CL
06 de Novembro de 2013

nº 330, publicada a 28 de Agosto de 2014

Senti as palpitações das terras da Guatemala, onde grande desgraça se abaterá sobre o seu povo.
RECEBIDA:CL
13 de Novembro de 2013

nº 331, publicada a 28 de Agosto de 2014

Grande desgraça partirá da cidade de Alepo para o mundo. Um mundo cada vez mais desprovido da
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sinceridade, do afecto e da partilha da dor alheia.
Ficarão muitos sem vida numa ceifa desmedida de morte, chorarão as mães pelos corações dos filhos e
pelo pão que não chegará a todos.
RECEBIDA:CL

EXPLICAÇÃO:
- * - A grande vaga de refugiados provenientes da Síria na sua maioria provêm da província de ALEPO,
cuja cidade principal é ALEPO e onde se travam combates entre os diferentes intervenientes desde o
inicio do conflito civil em 2012.
Foi a segunda maior cidade da SIRIA encontrando-se actualmente completamente destruída.
Censos de 2008 - refere que eram cerca de 5000 milhões de pessoas os seus habitantes.
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Alepo)
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_de_Alepo)
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Alepo_%28prov%C3%ADncia%29)
É uma desgraça para aqueles que abandonam os seus lares nesta província e se colocam em marcha
para um futuro e desígnio incerto, bem como é uma desgraça para todos os países que são
confrontados com tantos e tantos necessitados e carenciados em fuga pelas suas vidas.
Encontram indiferença, pouco afecto, pouca sinceridade e partilha pela dor que transportam.
Muitos são os que vão ao encontro da morte, motivada por terceiros e cujo coração não devia ser
portador.
A fome é uma constante.
(http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150904_graficos_imigracao_europa_rm)
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_migrat%C3%B3ria_na_Europa)
21/10/2015
Está em curso a retomada da cidade pelas forças governamentais com consequências que todos os
dias são visíveis nos meios da comunicação social.
12/12/2016
CONCRETIZADA:
EXPLICAÇÃO: 28/10/2017
A cidade de Alepo foi quase quase totalmente abandonada pelos seus habitantes por causa da guerra
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civil da Siria, e muitos deles vieram para a Europa, onde as fronteiras foram fechadas e portas
trancadas. Pelo caminho muitos encontraram a morte durante o seu percurso.
Quer os que ficaram, quer os que partiram, a fome e sede fez e faz parte dos seus dias.

13 de Novembro de 2013

nº 332, publicada a 28 de Agosto de 2014

Engolirão as tormentas Singapura numa ceifa atormentada.
RECEBIDA:CL
13 de Novembro de 2013

nº 333, publicada a 28 de Agosto de 2014

Sobre as terras do dragão uma enorme devastação guiará a justiça.
RECEBIDA:CL
14 de Novembro de 2013

nº 334, publicada a 08 de Outubro de 2014

Atendei ao sul da Alemanha onde as tormentas andarão agitadas num desespero de vingança.
Ao longe transbordará o rio sem que nada fique quieto à sua passagem. Os filhos chorarão os pais que
não regressarão da jornada.
RECEBIDA:CL
18 de Novembro de 2013

nº 335, publicada a 08 de Outubro de 2014

Ecoará ao longe a dor do Cristo Redentor quando no ar uma nuvem de fogo se elevar sem que nada a
possa parar. Dentro das águas inertes de vida estão muitos, longe do destroçado coração da Mãe.
RECEBIDA:CL
20 de Novembro de 2013

nº 336, publicada a 08 de Outubro de 2014
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A dor da ceifa dos que em Bértola padecerão, será imensa e sem o aconchego da amor das Mães.
RECEBIDA:CL
21 de Novembro de 2013

nº 337, publicada a 08 de Outubro de 2014

A dor será imensa quando nas Caxinas a revolta se der, num misto de desespero e desalento, serão
muitos ceifados pela maré num dia de grande perda.
RECEBIDA:CL
28 de Novembro de 2013

nº 338, publicada a 08 de Outubro de 2014

Onde a terra circunda as muralhas andará o mar revolto num movimento que a muitos tombará sobre as
marés.
RECEBIDA:CL
29 de Novembro de 2013

nº 339, publicada a 08 de Outubro de 2014

Arderão sinagogas por todo o México num desrespeito pelo próximo.
RECEBIDA:CL
29 de Novembro de 2013

nº 340, publicada a 08 de Outubro de 2014

Chorarão as mães na terra dos Czares quando os filhos que irão perder não serão esquecidos nos seus
corações.
O desespero tomará conta dos céus e daqueles que padecerão na terra.
RECEBIDA:CL
01 de Dezembro de 2013

nº 341, publicada a 08 de Outubro de 2014
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Acudi ao Connecticut onde a natureza mostrará a sua justiça.
RECEBIDA:CL
CONCRETIZADA: JAN.2018
EXPLICAÇÃO:
- A tempestade GRAYSON sobre a costa oeste norte americano provocou situações e circunstâncias
raramente vistas. Este ciclone bomba, manteve-se durante alguns dias sobre o território com uma
evolução lenta.
https://observador.pt/2018/01/03/grayson-o-ciclone-bomba-que-vai-por-os-estados-unidos-debaixo-defrio-e-gelo/
http://www.deolhonotempo.com.br/index.php/internacional/9112-grayson-produz-cenas-epicas-matandoanimais-e-pessoas-nos-estados-unidos
01 de Dezembro de 2013

nº 342, publicada a 08 de Outubro de 2014

Chegará a Moscovo a revolta dos inimigos vizinhos, mostrarão o descontentamento num banquete de
ceifa que a muitos inocentes arrastará para junto do Pai. Erguer-se-ão as mãos aos céus a pedir
misericórdia num acalentar surdo.
RECEBIDA:CL
02 de Dezembro de 2013

nº 343, publicada a 08 de Outubro de 2014

Erguer-se-ão em Manila os estandartes ao som da revolta num movimento desorganizado. O povo
encara a dor da separação sem que o tempo se faça marcar.
RECEBIDA:CL
04 de Dezembro de 2013

nº 344, publicada a 08 de Outubro de 2014

Pouco será o tempo de salvação para aqueles que na Grã-Bretanha sucumbirão à força do medo que
os assolará quando ao longe desaparecerem no horizonte aqueles que muito amam.
RECEBIDA:CL
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15 de Dezembro de 2013

nº 345, publicada a 08 de Outubro de 2014

Sob o olhar atento do olho se abrirá sobre a areia cairá em defeso aquele que em direcção a ele
caminham num voo desenfreado.
RECEBIDA:CL
15 de Dezembro de 2013

nº 346, publicada a 08 de Outubro de 2014

A natureza mostrará toda a sua ironia quando no Bangladesh assolar e dizimar as almas que dela se
aproximam.
RECEBIDA:CL
15 de Dezembro de 2013

nº 347, publicada a 08 de Outubro de 2014

Será grande o desalento no país onde a liberdade está coroada.
Agitam-se os tempos e apressam-se os opositores para a justiça.
RECEBIDA:CL

EM CURSO
EXPLICAÇÃO:
Situação política actual nos Estados Unidos - JAN2017

16 de Dezembro de 2013

nº 348, publicada a 08 de Outubro de 2014

Não caminham seguros aqueles que irão jazer junto dos que partiram quando a viagem de encontro ao
destino não tiver lugar.
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RECEBIDA:CL
18 de Dezembro de 2013

nº 349, publicada a 08 de Outubro de 2014

Será imensa a dor infligida pelo inimigo do bem no Daguestão, apelai ao Pai misericórdia pelos filhos
que serão roubados dos corações das Mães.
RECEBIDA:CL
20 de Dezembro de 2013

nº 350, publicada a 08 de Outubro de 2014

Acordarão em Chicago os justiceiros do fim num estrondo assombroso que sobre os inocentes se
abaterá.
RECEBIDA:CL
28 de Dezembro de 2013

nº 351, publicada a 08 de Outubro de 2014

Acorrei a Abu Dhabi onde a ceifa terá lugar, gritarão as almas por piedade sem que haja tempo de
salvação.
RECEBIDA:CL
28 de Dezembro de 2013

nº 352, publicada a 08 de Outubro de 2014

Soará a dor do alto de Granada quando o trespassar da ceifa se fizer sentir sobre o homem.
RECEBIDA:CL
04 de Janeiro de 2014

nº 353, publicada a 08 de Outubro de 2014

Unir-se-ão os muros com a chacina numa luta desmedida pelo domínio dos povos subjugando e
aniquilando o avançar do tempo.
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RECEBIDA:CL
05 de Janeiro de 2014

nº 354, publicada a 08 de Outubro de 2014

Descerá sobre a Malásia o poder da justiça.
RECEBIDA:CL
26 de Janeiro de 2014

nº 355, publicada a 08 de Outubro de 2014

Poucas gerações restarão o sudeste asiático quando o poder do fim sobre eles se abater.
RECEBIDA:CL
01 de Fevereiro de 2014

nº 356, publicada a 13 de Outubro de 2014

Sucumbirá o regime na Arábia Saudita sob o fogo daqueles que há muito dela se queriam apoderar.
Correrá o povo sobre as ruas num desalinhado momento de dor e desespero.
RECEBIDA:CL
18 de Fevereiro de 2014

nº 357, publicada a 13 de Outubro de 2014

Correrão os povos em fuga ao largo da Mauritânia quando sobre eles o poder das armas ecoar no
silêncio.
RECEBIDA:CL
19 de Fevereiro de 2014

nº 358, publicada a 13 de Outubro de 2014

Perderá a coroa a Jordânia quando o poder dos aliados traídos sobre eles aplicar o seu valor.
RECEBIDA:CL
19 de Fevereiro de 2014
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nº 359, publicada a 13 de Outubro de 2014

Grande será a dor quando sem aviso o Sudoeste Asiático conhecer o poder das tormentas que se
elevarão no horizonte e que do alto se farão sentir num murmúrio ruidoso de silêncio.
Nada ficará, o sustento e o tecto de muitos que dele pensavam ser o porto de abrigo.
RECEBIDA:CL
24 de Fevereiro de 2014

nº 360, publicada a 13 de Outubro de 2014

Tombará o Czar ás mãos dos líderes do norte de Pangea.
RECEBIDA:CL
24 de Fevereiro de 2014

nº 361, publicada a 13 de Outubro de 2014

Armar-se-ão de escudo e espada os guerreiros em Leão, numa luta sem tréguas contra a soberania.
Estarão milhares a cerrar fileiras para a queda da coroa e na luta pelo poder dos iguais.
A dor será imensa e o sangue derramado pelos guerreiros ficará marcado no campo de batalha.
RECEBIDA:CL
25 de Fevereiro de 2014

nº 362, publicada a 13 de Outubro de 2014

Será forte, desmedido e sem perdão o poder da justiça que se abaterá sobre o estado de Nova Iorque.
RECEBIDA:CL
26 de Fevereiro de 2014

nº 363, publicada a 13 de Outubro de 2014

O pecado será julgado na Califórnia e ao longe a intempérie assola numa proximidade que aos
sobreviventes deixará de joelhos caídos e de mãos levantadas aos céus.
RECEBIDA:CL
28 de Fevereiro de 2014
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nº 364, publicada a 13 de Outubro de 2014

Grandes tumultos se exaltarão nas lajes onde se senta Pedro, um trono repleto de vazio dominará em
breve e de dois apenas um continuará a sua cruzada.
Novo tormento de fumo rondará o Vaticano onde o eleito dominará sobre tudo e todos.
RECEBIDA:CL
02 de Março de 2014

nº 365, publicada a 13 de Outubro de 2014

Surgirá em Cápua a morte quando a maré não retornar ao princípio.
RECEBIDA:CL
03 de Fevereiro de 2014

nº 366, publicada a 13 de Outubro de 2014

Sobre grande sofrimento estarão as terras do imperador Augusto quando o chão ceder num movimento
descordenado de morte.
RECEBIDA:CL
EM CURSO
EXPLICAÇÃO:
Os abalos telúricos ocorridos em Itália desde meados do ano de 2016
03 de Março de 2014

nº 367, publicada a 13 de Outubro de 2014

Escondido sobre o manto pelo qual não é protegido, surgirá aquele que de branco veste sobre alçada
de um imperador que tudo tombou à sua passagem.
Reinará com ele num altar onde não é digno de estar.
Tomará as rédeas das ovelhas como se de freios se tratasse.
Conduzirá os fundamentos do Pai por caminhos de descrédito.
RECEBIDA:CL
04 de Março de 2014
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nº 368, publicada a 13 de Outubro de 2014

Rondará o Czar as terras da Ossétia.
RECEBIDA:CL

CONCRETIZADA
EXPLICAÇÃO:
A Rússia anexou a Ossétia do Sul através de acordo politico

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=813698&tm=7&layout=122&visual=61
06 de Março de 2014

nº 369, publicada a 13 de Outubro de 2014

Longa será a luta no Cáucaso pelo domínio do poder perdido, milhares sucumbirão ao temor das balas
que do inimigo rapidamente serão disparadas.
RECEBIDA:CL
08 de Março de 2014

nº 370, publicada a 13 de Outubro de 2014

Está eminente a perda da soberania conquistada pelo Montenegro.
RECEBIDA:CL
08 de Março de 2014

nº 371, publicada a 15 de Outubro de 2014

Grande desespero viverá Tóquio quando ao seu destino aquele que sobre carris corre desenfreado não
chegar.
RECEBIDA: CL
08 de Março de 2014
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nº 372, publicada a 15 de Outubro de 2014

Duas nações em breve assumirão o comando de uma batalha que ditará o rumo da humanidade.
A batalha será longa e muita dor será causada.
RECEBIDA:CL
11 de Março de 2014

nº 373, publicada a 15 de Outubro de 2014

Virá do norte a intempérie que sobre as Filipinas se abaterá, a destruição será imensa e a dor causada
interminável.
RECEBIDA:CL

12 de Março de 2014

nº 374, publicada a 15 de Outubro de 2014

De nada valerá ao homem, fugir, ou julgar que em si reside a esperança para os momentos que irão
surgir.
Perceberá o quanto foi inútil o esforço e tudo quanto possui, tornar-se-á do dia para a noite em pó.
RECEBIDA:RF
11 de Março de 2014

nº 375, publicada a 15 de Outubro de 2014

Iniciará tudo pelo chão que segura os vossos pés, cada vez mais será instável e a sua existência, agora
é, num momento seguinte já não.
RECEBIDA:RF
11 de Março de 2014

nº 376, publicada a 15 de Outubro de 2014

Os ventos soprarão e nada restará em muitos lugares do mundo. Ventos que jamais foram sentidos.
RECEBIDA:RF
11 de Março de 2014
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nº 377, publicada a 15 de Outubro de 2014

As águas estarão inquietas mas não só conquistarão os seus domínios, como conquistar-vos-ão.
RECEBIDA:RF
11 de Março de 2014

nº 378, publicada a 15 de Outubro de 2014

O fogo consumirá o mundo, tornando-o num braseiro sem fim.
RECEBIDA:RF
11 de Março de 2014

nº 379, publicada a 15 de Outubro de 2014

Será devassada a beleza de Marbelha quando o sol aquecer em demasia.
RECEBIDA:CL
13 de Março de 2014

nº 380, publicada a 15 de Outubro de 2014

Grandes tormentas serão causadas à vossa nação quando a deriva da vossa placa continental se der.
RECEBIDA:CL
15 de Março de 2014

nº 381, publicada a 15 de Outubro de 2014

A norte do Espichel será grande a tormenta do aviso.
RECEBIDA:CL
17 de Março de 2014

nº 382, publicada a 15 de Outubro de 2014

Migrarão as tormentas do norte em direcção a Montevideu, tudo será destruído e a beleza efémera dará
lufar ao caos.
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RECEBIDA:CL
22 de Março de 2014

nº 383, publicada a 15 de Outubro de 2014

Na praça do homem que tudo reconstruiu dar-se-á uma devastidão de proporções ainda maiores.
RECEBIDA:PD
18 de Março de 2014

nº 384, publicada a 15 de Outubro de 2014

O sol brilhará tão intensamente que as pessoas desejarão o seu cobrir.
RECEBIDA:PD
18 de Março de 2014

nº 385, publicada a 15 de Outubro de 2014

O homem fará do seu alimento a sua guerra.
RECEBIDA:PD
18 de Março de 2014

nº 386, publicada a 15 de Outubro de 2014

Partirão em demanda da Roménia, aqueles a quem os outros não tardarão a perseguir, serão acolhidos
de forma trágica pelos outros que não os querendo farão deles almas a partir na brevidade do tempo
que urge.
RECEBIDA:CL
24 de Março de 2014

nº 387, publicada a 15 de Outubro de 2014

Não cessará a intempérie na Índia, 14 dias e 14 noites, será grande a fome e o povo sem ter onde se
abrigar e acolher o pouco que restará.
RECEBIDA:CL
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24 de Março de 2014

nº 388, publicada a 15 de Outubro de 2014

O tormento desesperado da morte assolará Cleveland, a intempérie não cessará arrastando o pão cuja
semente não vingará em solo fértil.
RECEBIDA:CL
26 de Março de 2014

nº 389, publicada a 15 de Outubro de 2014

Sofrerá o Arkansas a dor provocada aos outros, pela nação do imperialismo anexado.
RECEBIDA:CL
27 de Março de 2014

nº 390, publicada a 15 de Outubro de 2014

Em breve anunciarão os países do Povo Europeu, que os diferentes dos iguais que ao nascimento
pertencem serão enviados para um mundo desconhecido, entregues a si próprios e a uma fé
desconhecida, partirão rumo a uma revolta do desconhecido e cientes de que a rejeição os atirará num
mundo incerto.
RECEBIDA:CL

EM CURSO:
EXPLICAÇÃO:
A situação dos emigrantes e deslocados de guerra na Europa.
ACTUALIZAÇÃO: 03/07/2018
A tomada de decisão na declaração conjunta de 30 de Junho de 2018 da reunião de UE sobre as
migrações, em que decidem criar plataformas de desembarque em países do norte do mediterrâneo e a
criação de campos para triagem E devolução dos fluxos migratórios à sua origem.
http://expresso.sapo.pt/politica/2018-06-29-Foi-das-reunioes-mais-horriveis-em-que-estive
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https://www.dn.pt/mundo/interior/conselho-europeu-chega-a-acordo-sobre-a-gestao-dasmigracoes-9526459.html
https://sol.sapo.pt/artigo/617776/crise-no-governo-alemao-seehofer-nao-sai
23 de Março de 2014

nº 391, publicada a 15 de Outubro de 2014

Será grande a desgraça no país do imperialismo, Miami desaparecerá e com ela toda a ostentação
daqueles que tudo deixarão de possuir.
RECEBIDA:CL

31 de Março de 2014

nº 392, publicada a 15 de Outubro de 2014

Espalhará o Czar o terror no império por conquistar, aguarda a queda eminente de um desgoverno da
nação à qual quer fazer parte.
Espera apenas o momento em que tudo se desmoronará a seus pés e combalido de pena prestará o
serviço de domínio incrédulo das nações.
RECEBIDA:CL

31 de Março de 2014

nº 393, publicada a 15 de Outubro de 2014

Estremecerá chão e mar no Canadá, a destruição assolará os povos mais longínquos num sentimento
de dor e perda sem memória.
RECEBIDA:CL
04 de Abril de 2014

nº 394, publicada a 20 de Outubro de 2014

Ninguém calará os gritos de dor e desespero que vão ecoar do meio da população em sobressalto, o
inimigo não dará tréguas e num momento de silêncio e homenagem fará a justiça do oposto.
A população jamais esquecerá os filhos perdidos e será muito o tempo de choro por eles.
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RECEBIDA:CL
CONCRETIZADA
EXPLICAÇÃO:
Atentado de NICE, FRANÇA ocorrido a 14 de Julho de 2016.
http://www.tvi24.iol.pt/aominuto/578810240cf2edf5f6b5a1b3
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/07/veiculo-atinge-multidao-em-queima-de-fogos-do-14-de-julhoem-nice.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atentado_de_julho_de_2016_em_Nice

05 de Abril de 2014

nº 395, publicada a 20 de Outubro de 2014

Nunca as mães da Indonésia viram tanta dor inundar os seus corações carregados de amor.
Chorarão os filhos que as tormentas e a terra engolirão num breve momento destruição.
RECEBIDA:CL
CONCRETIZADA: 28 DE SETEMBRO DE 2018
EXPLICAÇÃO: 15 DE OUTUBRO DE 2018
- A ilha de Celebes, Indonésia, foi atingida por um Tsunami provocado por um sismo minutos antes. O
numero de mortos eleva-se a mais de 2000 e cerca de 5000 desaparecidos, últimos dados conhecidos
0 07 de Outubro de 2018.
Após o Tsunami de 2004 este é o segundo e a dimensão de ambos e as suas consequências não serão
esquecidos por todos aqueles que tiveram entes queridos mortos ou desaparecidos nestas imensas
tragédias.
LINKS:
https://www.dn.pt/mundo/interior/tsunami-tsunami-veja-o-video-da-destruicao-naindonesia-9931642.html
https://www.publico.pt/2018/09/28/mundo/noticia/sismo-de-75-na-indonesia-lanca-alerta-detsunami-1845570
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https://nacoesunidas.org/onu-apoia-indonesia-apos-terremoto-seguido-de-tsunami-numero-de-mortossobe-para-2-mil/
https://tvi24.iol.pt/internacional/12-10-2018/antonio-guterres-visita-zona-mais-afetada-por-tsunami-naindonesia
07 de Abril de 2014

nº 396, publicada a 20 de Outubro de 2014

Longa e sangrenta será a batalha no mar negro, uma mão apaziguadora não conseguirá fazer frente a
uma vontade oposta e sem limites. Padecerão muitos no fundo das águas sem terem quem se
compadeça da sua infindável dor.
RECEBIDA:CL
10 de Abril de 2014

nº 397, publicada a 20 de Outubro de 2014

Atendei onde o Cáspio termina, de lá surgirá a dor, a revolta e tudo aquilo que o mundo não quererá
ver.
RECEBIDA:CL
10 de Abril de 2014

nº 398, publicada a 20 de Outubro de 2014

Sidney será atingida pelas mais altas ondas de calor e tudo secará em seu redor. Não haverá brisa que
corra, nem água que refresque.
Tudo restará num assombro de pó e de corpos secos espalhados pelo chão.
RECEBIDA:MF
09 de Abril de 2014

nº 399, publicada a 20 de Outubro de 2014

Tudo será completamente limpo e ceifado, e no fim dos tempos o mar cobrirá o que o terra
nãoconseguiu ver.
RECEBIDA:MF
09 de Abril de 2014
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nº 400, publicada a 20 de Outubro de 2014

Pela China fora, ondas engolirão os mares. Nada será nem restará firme e o colapso dos tempos ditará
o fim da civilização.
Nada ficará como antes e entre os escombros sobreviverão os filhos de uma nação que caminharão
sós, na existência e na essência.
RECEBIDA:MF

09 de Abril de 2014

nº 401, publicada a 20 de Outubro de 2014

As águas não conhecerão mais a acalmia e os oceanos do mundo dançaram em revolto em redor de
todo o planeta.
A Terra girará num turbilhão e os continentes se moverão conhecendo novas posições.
Já nada mais existirá para acreditar e aí todos se limitarão a existir, sem qualquer crença, vazios, sem
fé.
RECEBIDA:MF
09 de Abril de 2014

nº 402, publicada a 20 de Outubro de 2014

Port-au-Prince será escavacado pela inquietação das suas gentes. Tudo fizeram para honrar os seus
mas a justiça da sua honra os levará somente para o fim do precipício.
RECEBIDA:MF
09 de Abril de 2014

nº 403, publicada a 20 de Outubro de 2014

Glasgow conhecerá a dança da fome onde quem teve deixará de ter e quem não tem jamais terá.
RECEBIDA:MF
09 de Abril de 2014

nº 404, publicada a 20 de Outubro de 2014

Pobre e escassa será a safra no vosso Douro, a fome e o desespero rondarão aqueles que dela
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dependem.
Dificilmente se recuperará o solo e o que nele se encontra plantado.
A paisagem mudará o seu rumo.
RECEBIDA:CL

13 de Abril de 2014

nº 405, publicada a 20 de Outubro de 2014

Na terra onde os cânticos ecoam longe, o amarelo não dominará, nenhuma cor brotará do chão, apenas
a terra barrenta e seca darão cor à paisagem.
RECEBIDA:CL
13 de Abril de 2014

nº 406, publicada a 20 de Outubro de 2014

A inquietação estará de volta à vossa nação.
Do coração partirá para norte e sul o tormento da fome e o desespero pelo que não existe.
A multidão clamará paz e sustento num santuário que vazio fará apenas eco das vozes presentes.
RECEBIDA:CL
13 de Abril de 2014

nº 407, publicada a 20 de Outubro de 2014

Vaguearão muitos em Washington procurando aqueles que sem retorno à origem se dirigiram, não
haverá paz em seus corações e o ajuste de contas com imperialismo dominará toda uma nação.
RECEBIDA:CL
13 de Abril de 2014

nº 408, publicada a 20 de Outubro de 2014

Grande dor assolará o país onde as badaladas batem coordenadas, pelo ar chegará a desgraça dos
que partiram sem regresso.
RECEBIDA:CL
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15 de Abril de 2014

nº 409, publicada a 20 de Outubro de 2014

Não haverá tempo de perdão para os hebreus pela sua traição à origem da criação.
RECEBIDA:CL
17 de Abril de 2014

nº 410, publicada a 20 de Outubro de 2014

Melhor destino não terão os fariseus a quem as lutas da antiguidade se farão renascer marcando um
novo ciclo.
RECEBIDA:CL
17 de Abril de 2014

nº 411, publicada a 20 de Outubro de 2014

Será grande o poder da revolta em Burkina Faso, uns contra os outros unidos num todo contra o poder.
RECEBIDA:CL

** Este ACONTECIMENTO, iniciou-se em 30.10.2014
22 de Abril de 2014

nº 412, publicada a 20 de Outubro de 2014

Não será cumprido em Osaka o tratado, muita dor e desalento será causado aos descendentes.
RECEBIDA:CL
24 de Abril de 2014

nº 413, publicada a 20 de Outubro de 2014

Grande luta travará Francisco com o seu interior e contra o imperialismo da cúria que o desconhece,
longa e desmedida será a oposição e a discórdia pelo poder em falta e pela devolução dos pilares do
poder que os católicos defendem.
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É cristão engenhoso aquele que dele discorda, mostrando uma capa da mais bela pureza engenhosa.
Sobre si caíram os pilares e sobre todos aqueles a quem a verdade não pode ser contada.
Caberá a quem lhe suceder voltar ao princípio daquilo em que se baseou a igreja católica fazendo
entender que é possuidora do poder e da opulência para com o mundo.
Será o fim anunciado de uma traição com origem daquele que há muito o mundo esperou e condenou.
RECEBIDA:CL
25 de Abril de 2014

nº 414, publicada a 20 de Outubro de 2014

A união das nações em breve deixará de prosperar, as lutas pelo poder e soberania serão uma
realidade difícil de atacar.
Da nação do imperialismo virá a grande ameaça sobre outra que aguarda à muito pelo momento, a
união será engolida e envolvida num conflicto que há muito sabemos terá lugar.
Uns contra os outros e todos pelo poder que destruirá, será longo e próspero de calamidade.
O mais simples á vossa volta será desejado pois nem esse tereis.
RECEBIDA:CL
28 de Abril de 2014

nº 415, publicada a 20 de Outubro de 2014

Segue em chama acessa a marcha dos revoltados, que jamais não sabem para onde se dirigem, e
quando reclamaram pão suas bocas ainda se alimentavam quando quererão nada mais haverá que lhes
valha.
RECEBIDA:MF
25 de Abril de 2014

nº 416, publicada a 20 de Outubro de 2014

No México novos mundos se abrirão, mas não poderá o homem controlar mais, o que nunca controlou e
pensou estar sempre controlado.
RECEBIDA:MF
25 de Abril de 2014

nº 417, publicada a 20 de Outubro de 2014
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Málaga sucumbirá à força das águas.
RECEBIDA:MF
25 de Abril de 2014

nº 418, publicada a 20 de Outubro de 2014

Em terras altas de Czares a ave que voa baixo levará em seu bico a esperança última. Muitos não a
verão chegar, e o seu voo será breve para aqueles que o alcançarem.
RECEBIDA:MF
25 de Abril de 2014

nº 419, publicada a 20 de Outubro de 2014

O céu se abrirá em clarão e todos a poderão ver, sinal de que o tempo dos tempos chegou.
RECEBIDA:MF
25 de Abril de 2014

nº 420, publicada a 20 de Outubro de 2014

Quando o sol se puser no horizonte e não se avistar em dois dias, temei, porque são chegados os
tempos das tormentas.
RECEBIDA:MF
25 de Abril de 2014

nº 421, publicada a 20 de Outubro de 2014

Pesará a muitos a consciência de uma morte anunciada e defendida por uma causa inacabada, sobre
as lajes do primogênito escorrerá o sangue do destemido que ousou devolver a união e fraternidade a
uma igreja plena de humildade e próxima da criação.
Tudo está a postos e enviado por perto aquele a quem a tarefa do oposto porá em prática, o seu corpo
veste em nome de um deus em quem acredita e cuja lei da justiça é defendida no local de origem.
Ao longe ecoarão as lagrimas, as suspeitas e a certeza daquele a quem o poder será devolvido.
Pouco restará de uma igreja plena de formação e integridade, continuará presa à opulência e à
ostentação, o poder renascerá daquele a que o mundo não contemplará. Pois a mentira e a falta de
verdade serão os seus estandartes para o mundo.
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Sobre a cruz muitos padecerão à chacina da contrariedade do oposto, perseguidos os que a humildade
pregam contra uma igreja sacerdotal com um poder imenso que será fundido e estará ao serviço do fim.
RECEBIDA:CL
29 de Abril de 2014

nº 422, publicada a 20 de Outubro de 2014

Conhecerá a Guiné o enfadonho sofrimento do povo, quando a revolta se der, cairão muitos inertes de
fome sobre a terra e sem lugar para serem enterrados.
RECEBIDA:CL
29 de Abril de 2014

nº 423, publicada a 20 de Outubro de 2014

Muita dor e desespero se aproxima da vossa nação, o regresso aos momentos de revolta invadirão a
vossa fronteira com os tormentos vizinhos. Faltará o pão e o sustento a muitos que desesperados
partirão rumo a um destino incerto certo de discórdia e sofrimento.
Não estais imunes ao tormento da fé e do desespero, muito será exigido ao povo que de mãos vazias
caminhará e vagueará pelas ruas.
RECEBIDA:CL
29 de Abril de 2014

nº 424, publicada a 03 de Novembro de 2014

A maior ameaça virá do lado do Marquês, quando sobre as águas velejarem barcos desgovernados e
sem capitão, vaguearão pelas ruas ao sabor das vagas que muitos deixaram debaixo de si.
Não haverá memória de tão grande catástrofe que o próprio homem criou, com ela serão arrastados os
sinais de riqueza e pouco governará sobre a cidade.
Dias e noites serão perdidos na procura de entes queridos e daqueles que jamais regressarão, fosteis
avisados talvez demasiadas vezes, mas mais persistentes num saborear de poder e pobreza de
humildade que junto de vós trará a vossa própria desgraça.
Serão muitas as almas que inundarão os confins de um lugar negro e lamacento de onde poucos serão
resgatados.
É o vosso Mundo que contra vós se insurgirá num tormento deslumbrado de desgraça.
RECEBIDA: CL
29 de Abril de 2013
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nº 425, publicada a 03 de Novembro de 2014

Pagará o povo pela decisão do Czar, escorrerão pelas suas mãos os sangue dos mártires inocentes
que se atravessaram no seu caminho de soberania desmedida, a traição fará a justiça do oposto
deixando inertes de vida milhares num caminho assertivo de obsessão.
RECEBIDA: CL
06 de Maio de 2014

nº 426, publicada a 03 de Novembro de 2014

Andará o Paraguai ao ritmo do balanço da terra e do mar.
Muita destruição causará o movimento desmedido dos elementos.
RECEBIDA: CL
07 de Maio de 2014

nº 427, publicada a 03 de Novembro de 2014

Cobrir-se-à Bombaim de tormentas quando ao longe a justiça do oposto se aproximar. Não acolherá a
terra tanta água que sem saída correrá por entre os mortos.
RECEBIDA: CL
08 de Maio de 2014

nº 428, publicada a 03 de Novembro de 2014

Tudo será em vão para salvar aqueles que em Varsóvia darão destino ao fim por eles traçado, imensa
será a dor que parará o Mundo por momentos.
O Mundo adormecerá e rapidamente acordará para um novo dia.
Ficarão as sequelas para muitos que longe dos seus chorarão a revolta.
RECEBIDA: CL
15 de Maio de 2014

nº 429, publicada a 03 de Novembro de 2014

Muito será falado e temido pelo o pacto que veste de paz acordará com os diferentes. A cúria não
perdoará a traição ao poder e opulência da igreja sobre o Mundo.
Perderão muitos o poder absoluto numa sociedade secreta e carregada do disfarce do que envergonha
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o homem.
Um manto negro será caído da grande janela do Mundo onde todos porão os olhos.
RECEBIDA: CL
15 de Maio de 2014

nº 430, publicada a 03 de Novembro de 2014

Chegará sem aviso à Grécia o dilúvio, sobre as ruas o caminhar será difícil, bem como a salvação
daqueles que as tormentas arrastarão.
RECEBIDA: CL
16 de Maio de 2014

nº 431, publicada a 03 de Novembro de 2014

Não dará tréguas o sofrimento ao largo das Canárias.
RECEBIDA: CL
17 de Maio de 2014

nº 432, publicada a 03 de Novembro de 2014

Estará em breve a vossa nação mergulhada em tormentos, o povo não mais aguentará e ás ruas sairá
num protesto contido mas que desencadeará a revolta.
RECEBIDA: CL
17 de Maio de 2014

nº 433, publicada a 03 de Novembro de 2014

Muito perto da paz se encontram os que o corpo vestem, para fazer a justiça do oposto e em todos os
lugares proliferam com um oportunismo destinado.
Eles conquistarão os povos num desmedido medo e terror, de pouco vos valerá a protecção que tentais
pois na sombra se mexem.
Julgai-vos seguros, mas não estais, imaginai o vosso Mundo coberto por uma fina lona aparente de
segurança.
O oposto ganha força e com ele a desgraça dos inocentes .
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RECEBIDA: CL
22 de Maio de 2014

nº 434, publicada a 03 de Novembro de 2014

Em Antioquia se salvarão aqueles que reconhecerem o perdão. Os tempos serão de confusão e não se
saberá quem fala a verdade, apenas só os que a reconhecerem no coração se salvarão.
RECEBIDA: MF
24 de Maio de 2014

nº 435, publicada a 03 de Novembro de 2014

Padecerão terra e mar enquanto o homem não acordar do sono profundo da maldade em que se
encontra.
RECEBIDA: CL
26 de Maio de 2014

nº 436, publicada a 03 de Novembro de 2014

Vagueia sobre a terra o que de paz veste com uma missão inglória de revelar e desmistificar todos os
mitos em que a igreja católica está alicerçada.
Muitos o temem e outros tantos não o respeitam, conspirando e tentando afastá-lo do caminho de
verdade e de reposição a que se propôs.
Tudo o que assenta sobre a falta de verdade não pode durar eternamente.
RECEBIDA: CL
CONCRETIZADO:
EXPLICAÇÃO: 20/03/2018
O magistério de S.S. Francisco, tentando criar "caminhos" novos e verdadeiros para uma Igreja que se
fecha em si e tem como verdade a do Homem à procura de Deus, caminho inverso ao real.
As divisões no Vaticano e a oposição dos que o pretendem "silenciar".

26 de Maio de 2014

nº 437, publicada a 03 de Novembro de 2014
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Um movimento descoordenado de terra acordará o Uruguai num pesadelo sem medida e sem manobra.
Ao longe gritarão as chagas do sofrimento e da devastação.
RECEBIDA: CL
27 de Maio de 2014

nº 438, publicada a 03 de Novembro de 2014

Bengasi chorará os milhares que o anúncio de morte silenciosa trará com as tormentas e os passos
descoordenados da terra.
RECEBIDA: CL
27 de Maio de 2014

nº 439, publicada a 03 de Novembro de 2014

Tormento, dor e sofrimento marcarão a Carolina do Norte, quando desacreditados da desgraça, quando
toda a fúria da natureza se fizer sentir num momento próspero.
RECEBIDA: CL
CONCRETIZADA: 14 DE SETEMBRO DE 2018
EXPLICAÇÃO: 12 DE OUTUBRO DE 2018
- O furacão FLORENCE fez "Landfall" (tocou terra) na Carolina do Norte, perto de Wrightsville Beach no
dia 14 de Setembro de 2018 tendo provocado 4 mortos e provocou imensa destruição. Foi o pior
furacão que atingiu a Carolina do Norte nos últimos 30 anos e cujo efeitos ainda hoje se fazem sentir.
LINKS:
https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2018091512215683-nasa-furacao-florence-eua-fotovideo/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/09/14/furacao-florence-toca-o-solo-na-carolina-do-norte-noseua.ghtml
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/videos-mostram-devastacao-provocada-pelo-furacao-florence
https://exame.abril.com.br/mundo/furacao-florence-deixa-400-mil-pessoas-sem-luz-nos-eua/
https://observador.pt/especiais/furacoes-14-respostas-para-perceber-porque-nascem-em-cabo-verdesao-travados-nos-acores-e-estao-mais-destruidores/

29 de Maio de 2014
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nº 440, publicada a 03 de Novembro de 2014

Amontoados uns sobre os outros estarão na Nicarágua os mártires que sucumbirão ao movimento
desmedido do chão que percorreram num movimento seguro.
RECEBIDA: CL
29 de Maio de 2014

nº 441, publicada a 03 de Novembro de 2014

Ficará o Arkansas marcado pela catástrofe.
RECEBIDA: CL
29 de Maio de 2014

nº 442, publicada a 03 de Novembro de 2014

Quebrará Francisco os dogmas e com eles cerrará os pilares da igreja para que a sua queda se inicie.
Muito diferente vereis no Vaticano, coisas impensáveis, impossíveis e improváveis ás quais o Mundo
ficará acordado e de boca aberta.
O questionamento e as dúvidas surgirão dos mais crentes que se sentirão abandonados pelas verdades
que sustentam as suas crenças.
RECEBIDA: CL
30 de Maio de 2014

nº 443, publicada a 03 de Novembro de 2014

A fúria da natureza em Moçambique se fará sentir, sem que nada resista e se mantenha.
RECEBIDA: GF

CONCRETIZADA: 15/03/2019
EXPLICAÇÃO: 05/04/2019
- O furacão IDAI atingiu a costa da província da Beira em Moçambique em 15.03.2019 e provocou
várias centenas de mortos (cerca de 598 ainda em contagem nesta data) e cerca de um milhão e
quatrocentas mil pessoas deslocadas. Dezenas de milhares de pessoas perderam os seus haveres.
O presidente de Moçambique disse ser um dos piores desastres do hemisfério sul.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclone_Idai
https://www.youtube.com/watch?v=E_Db06uYB_k
https://www.publico.pt/2019/03/22/mundo/noticia/tempestade-idai-atinge-15-milhoes-pessoasprovoca-200-mortos-siga-minuto-1865933
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1228949/contabilizacao-de-pessoas-afetadas-emmocambique-subiu-para-1-4-milhoes
14 de Março de 2014

nº 444, publicada a 03 de Novembro de 2014

Os solos do Mundo serão estéreis e nada conseguirão colher deles.
RECEBIDA: GF
03 de Junho de 2014

nº 445, publicada a 03 de Novembro de 2014

Tudo o que conheceis, tudo que tenhais, irá faltar e quererão voltar ao momento em que o tiveram e
valor algum o souberam dar.
RECEBIDA: GF
03 de Junho de 2014

nº 446, publicada a 03 de Novembro de 2014

Várias costas serão completamente desoladas.
RECEBIDA: GF
03 de Junho de 2014

nº 447, publicada a 03 de Novembro de 2014

Roma sentirá o peso da ostentação e da luxúria.
RECEBIDA: GF
03 de Junho de 2014
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nº 448, publicada a 03 de Novembro de 2014

Um caos desordeiro assolará a Europa e a cidade do imperialismo. organizam-se as forças dos que o
corpo vestem, para o ataque à soberania dos países. a segurança parecerá em pleno e não controlará
tudo aquilo que se prepara para vós.
Um amargo desgosto de destruição ecoará a viva voz, nos quatro cantos do Mundo que inerte padecerá
à maldade, à crueldade e à falta de fé do homem
RECEBIDA: CL
06 de Junho de 2014

nº 449, publicada a 11 de Novembro de 2014

A jihad move-se na vossa sombra, morrereis aos mãos do inimigo pelos ensinamentos dos vossos.
RECEBIDA:CL
10 de Junho de 2014

nº 450, publicada a 11 de Novembro de 2014

Altas se elevarão as trevas em Innsbruk, a ceifa será grande e devassadora, no coração permanecera a
dor e o rancor pela justiça do oposto.
RECEBIDA:CL
11 de Junho de 2014

nº 451, publicada a 11 de Novembro de 2014

Jamais o mundo se conhecerá a ele próprio, quando o homem mostrar toda a sua fúria nas nações já
fustigadas pelo desespero, pela fome e pelos conflictos.
O conflicto final ganha ânimo e a caminho dos desassossegados se aproxima uma sombra ténue mas
convicta da dor a causar, uma dor lamentada mas depressa esquecida, recordada apenas quando os
vizinhos do mesmo padecerem sem que nenhum deles se compadeça.
Não enterreis a cabeça na areia que tudo está bem com os vossos pois depressa se apressam as
tormentas e as trevas para perturbar aquilo que chamais paz.
RECEBIDA:CL
12 de Junho de 2014

nº 452, publicada a 11 de Novembro de 2014
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Será grande a apreensão em Castel Gandolfo com a decisão do que de paz veste.
RECEBIDA:CL
14 de Junho de 2014

nº 453, publicada a 11 de Novembro de 2014

Bem perto da Europa se encontram os justiceiros do oposto em movimentos compassados e
aguardando apenas a ordem final para amedrontar as nações já de si fragilizadas.
RECEBIDA:CL
15 de Junho de 2014

nº 454, publicada a 11 de Novembro de 2014

Em grande tumulto estarão os habitantes das nossas ilhas, quando a mãe natureza se mostrar em toda
a sua essência.
RECEBIDA:CL
15 de Junho de 2014

nº 455, publicada a 11 de Novembro de 2014

Reina nas colónias uma paz provisória que dará lugar a novos focos de discórdia entre os povos e os
invasores.
RECEBIDA:CL
15 de Junho de 2014

nº 456, publicada a 11 de Novembro de 2014

Faltará coragem do Ruanda para enfrentar os inimigos do bem que no calar do tempo mostrarão todo o
desrespeito pela condição humana.
RECEBIDA:CL
18 de Junho de 2014

nº 457, publicada a 11 de Novembro de 2014
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Conhecerá Espanha o princípio do fim do reinado, transmitido do homem ao homem num breve sopro
de poder que o povo calará.
RECEBIDA:CL
18 de Junho de 2014

nº 458, publicada a 11 de Novembro de 2014

Grandes agonias se aproximam das terras da América do Sul.
RECEBIDA:CL
20 de Junho de 2014

nº 459, publicada a 11 de Novembro de 2014

Mudará o rumo da nação a decisão tomada no Eliseu.
RECEBIDA:CL
23 de Junho de 2014

nº 460, publicada a 11 de Novembro de 2014

Em verdade será conhecida a mensagem oculta do trono de Pedro.
RECEBIDA:CL
28 de Junho de 2014

nº 461, publicada a 11 de Novembro de 2014

A enfermidade se mostrará nas nações sem que o poder humano a consiga sanar, padecerão muitos
filhos da terra à morte inesperada mas justiceira de um poder superior.
Amontoados uns sobre os outros assim tombarão sobre a terra. Será a mais temível das visões jamais
alcançadas pelo ser humano enquanto pecador e sofredor de tudo que a sua essência construiu.
RECEBIDA:CL
29 de Junho de 2014

nº 462, publicada a 11 de Novembro de 2014
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O grande mar se insurgirá sobre Copacabana, milhares padecerão à sua fúria num acalentar de
desespero sem precedentes.
RECEBIDA:CL
29 de Junho de 2014

nº 463, publicada a 11 de Novembro de 2014

Grande será a desgraça da perda do líder de Israel, a morte marcará o retrocesso e a queda eminente
da nação às mãos do inimigo.
RECEBIDA:CL

EM CURSO
EXPLICAÇÃO
https://pt.wikipedia.org/wiki/Shimon_Peres
06 de Julho de 2014

nº 464, publicada a 11 de Novembro de 2014

O ódio e a dor tomarão conta dos Golã.
RECEBIDA:CL
06 de Julho de 2014

nº 465, publicada a 09 de Fevereiro de 2015

A morte avassalará Miramar
RECEBIDA: CL
20 de Agosto de 2013

nº 466, publicada a 09 de Fevereiro de 2015

Sobre a força das armas a justiça prevalecerá.
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RECEBIDA: CL
31 de Agosto de 2013

nº 467, publicada a 13 de Fevereiro de 2015

Atendei ao crescente fértil
RECEBIDA: CL
17 de Julho de 2014

nº 468, publicada a 13 de Fevereiro de 2015

Não haverá tempo de perdão para as almas que presas em si ficarão no nordeste da China.
RECEBIDA: CL
24 de Julho de 2014

nº 469, publicada a 13 de Fevereiro de 2015

Milhares sucumbirão à catástrofe que a condição humana jamais poderá alcançar.
RECEBIDA: CL
27 de Julho de 2014

nº 470, publicada a 13 de Fevereiro de 2015

Não sairão impunes as nações ao serviço do oposto, sobre elas descerá a mão justiceira sem que o
perdão lhes possa ser concedido, provarão o amargo castigo sem que nada o faça esperar.
RECEBIDA: CL
29 de Julho de 2014

nº 471, publicada a 13 de Fevereiro de 2015

Não descansarão em paz as nações onde Pedro pregou.
RECEBIDA: CL
30 de Julho de 2014
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nº 472, publicada a 13 de Fevereiro de 2015

Um véu de escuridão tomará conta do Congo, inertes sobre a terra muitos padecerão num sofrimento
atroz sem que haja piedade do homem sobre a dor do outro.
RECEBIDA: CL
02 de Agosto de 2014

nº 473, publicada a 13 de Fevereiro de 2015

Pouco restará do império construido na Guatemala , a justiça o roubará num momento de desalento.
RECEBIDA: CL
03 de Agosto de 2014

nº 474, publicada a 13 de Fevereiro de 2015

Chorarão os sinos em Garabandal quando a verdade mostrada deixar de ter lugar.
RECEBIDA: CL
08 de Agosto de 2014

nº 475, publicada a 13 de Fevereiro de 2015

Descerá a força da justiça sobre a cidade do imperialismo onde as trevas têm lugar, aniquilando e
mostrando a falta de respeito pelo outro e por todos os designios de luz.
Pagarão os povos pela falta de paz instalada.
RECEBIDA: CL
08 de Agosto de 2014

nº 476, publicada a 13 de Fevereiro de 2015

A dor e o sofrimento tomarão conta da Escandinávia.
RECEBIDA: CL
14 de Agosto de 2014

nº 477, publicada a 13 de Fevereiro de 2015
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Grande e breve será o tempo de dor no Nebrasca, a revolta da natureza mãe muita dor causará.
RECEBIDA: CL
17 de Agosto de 2014

nº 478, publicada a 13 de Fevereiro de 2015

Grandes provações e tormentos se aproximam da Europa.
RECEBIDA: CL
18 de Agosto de 2014

nº 479, publicada a 16 de Fevereiro de 2015

Provará Espanha amargo castigo quando o caminhar entre o fim se aproximar.
Não haverá lugar nas ruas para albergar o pecado na luta pelo poder do homem e do seu intento.
RECEBIDA: CL
27 de Agosto de 2014

nº 480, publicada a 16 de Fevereiro de 2015

Agitar-se-ão os movimentos do oposto na Europa.
RECEBIDA: CL
31 de Agosto de 2014

nº 481, publicada a 16 de Fevereiro de 2015

Cobrir-se-ão de negro os mártires na Chechénia, o povo clamará por paz que em nenhum lugar será
encontrada.
Ás mães será roubado o coração dos filhos perdidos numa luta desigual contra o mal.
RECEBIDA: CL
02 de Setembro de 2014

nº 482, publicada a 16 de Fevereiro de 2015

Ameaça o Czar o trono do imperialismo onde o regente não terá lugar.
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Tremerá o Mundo quando a ameaça se der, sobre grande tormento do povo inseguro, perdido e
ajoelhado sobre a terra.
RECEBIDA: CL
13 de Setembro de 2014

nº 483, publicada a 16 de Fevereiro de 2015

Sobre o olhar atento da sombra do califa, estará a cidade do imperialismo, onde a ajuda prestada se
voltará contra si num dia de angústia e desespero para o povo.
Sobre os mortos jorrará o poder da justiça do oposto, grande será o sofrimento e todo o céu se cobrirá
de negro.
RECEBIDA: CL
17 de Setembro de 2014

nº 484, publicada a 16 de Fevereiro de 2015

A perseguição aos diferentes terá lugar, muitos negarão a Pedro e outros ás mãos dos traidores
conhecerão o seu destino.
RECEBIDA: CL
26 de Setembro de 2014

nº 485, publicada a 16 de Fevereiro de 2015

O tormento será grande em Kualumpur onde tudo conhecerá um destino atroz e pronunciado.
Do alto da colina espreita o oposto que de cabeça sobre o manto negro num sopro causará muita dor.
RECEBIDA: CL
02 de Outubro de 2014

nº 486, publicada a 16 de Fevereiro de 2015

Caminham da Catalunha até ao pico onde a revolta terá lugar num dia sangrento de retoma da história.
RECEBIDA: CL
02 de Outubro de 2015
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nº 487, publicada a 16 de Fevereiro de 2015

Ecoará longe a voz da multidão em Zagreb, sobre a espada da justiça pairam os que a temem, a
salvação não terá lugar e sobre o manto do desespero padecerão.
RECEBIDA: CL
10 de Outubro de 2014

nº 488, publicada a 16 de Fevereiro de 2015

Reinará a discórdia no trono vazio de Pedro, a devassa e o infortúnio dominarão o acalentar do
desejado que sobre o manto da escuridão se mostra numa pele de brando.
Ao longe soará o sino chorando a morte e anunciando a boa nova.
RECEBIDA: CL
16 de Outubro de 2014

nº 489, publicada a 16 de Fevereiro de 2015

Terão lugar junto do desespero de morte que assolará Bissau as almas que consumidas de dor partirão
de encontro ao tempo não findado.
RECEBIDA: CL
16 de Outubro de 2014

nº 490, publicada a 19 de Fevereiro de 2015

Liderará a discórdia nas Républicas do Cáucaso, a morte reinará e o pilar da liberdade tombará sobre o
Mundo, enorme será a dor e o desacreditar.
RECEBIDA: CL
12 de Julho de 2014

nº 491, publicada a 19 de Fevereiro de 2015

O Mundo se converterá numa enorme chaga.
RECEBIDA: CL
12 de Julho de 2014
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nº 492, publicada a 19 de Fevereiro de 2015

Será muito pouco o tempo de salvação na Galileia.

RECEBIDA: CL
12 de Julho de 2014

nº 493, publicada a 19 de Fevereiro de 2015

Tomarão as armas conta do poder e da revolta em Timor.
Padecerá incrédulo o Mundo a todo o sofrimento que assolará a nação.
RECEBIDA: CL
12 de Julho de 2014

nº 494, publicada a 22 de Fevereiro de 2015

Não ireis ver a Terra como está, como a conheceis. Tudo será remexido, desde as entranhas da terra
ao alto do céu.
RECEBIDA: MF

17 de Julho de 2014

nº 495, publicada a 22 de Fevereiro de 2015

A Holanda não será poupada à justiça que se fará sentir. Permanecerá em silêncio, mas um silêncio
que breve será quebrado por aquele que outrora lhe jurara fidelidade eterna.
RECEBIDA: MF
17 de Julho de 2014

nº 496, publicada a 22 de Fevereiro de 2015

O Homem será capaz das piores barbáries, coisas nunca antes por vós imaginadas. Sofro por vós e por
todos os que as viverão.
RECEBIDA: MF
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17 de Julho de 2014

nº 497, publicada a 22 de Fevereiro de 2015

Os ventos soprarão de norte em Odessa.
RECEBIDA: MF
29 de Julho de 2014

nº 498, publicada a 23 de Fevereiro de 2015

Dois tronos do lado oposto da cadeira de Pedro, as mãos apertar-se-ão pela última vez numa
despedida sentida e liberta de paz.
Terá lugar a desavença de morte que separa o bem e o mal, só um permanecerá com o eleito, o
desavindo, o desacreditado que tudo se encarregará de levar a cabo e dará sentido à Igreja do homem.
RECEBIDA: CL
19 de Outubro de 2014

nº 499, publicada a 23 de Fevereiro de 2015

Terra e mar formarão um só.
RECEBIDA: CL
17 de Outubro de 2014

nº 500, publicada a 23 de Fevereiro de 2015

Em verdade será mostrado ao mundo o seu fim.
RECEBIDO: CL
17 de Outubro de 2014

nº 501, publicada a 23 de Fevereiro de 2015

A morte rondará os céus do País do Cristo Redentor, a dor separará os corações das mães dos filhos
que perdidos não mais serão encontrados.
RECEBIDA: CL
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20 de Outubro de 2014

nº 502, publicada a 23 de Fevereiro de 2015

Chorará um a partida que ao outro estava destinada, em compaixão lágrimas jorrarão dos sinos, á hora
marcada pelo velho continente, cerrará a história predestinada o seu mais importante capitulo.
Nada será diferente do avisado e a dor tomará a Terra.
RECEBIDA: CL
20 de Outubro de 2014

nº 503, publicada a 23 de Fevereiro de 2015

Espreita sobre a abóboda da cúpula redonda a imagem que denuncia a profecia à muito entendida.
RECEBIDA: CL
20 de Outubro de 2014

nº 504, publicada a 23 de Fevereiro de 2015

Passarão horas de claro do aviso que ao Mundo trará o seu fim.
RECEBIDA: CL
20 de Outubro de 2014

nº 505, publicada a 23 de Fevereiro de 2015

De olhos postos no Império rondará o Czar.
Ás vozes do silêncio tudo a seu modo tomará forma num acalentar de conquista desmedido.
Um manto negro o cobrirá num tumulto que tirará a paz ás velhas nações.
RECEBIDA: CL
25 de Outubro de 2014

nº 506, publicada a 23 de Fevereiro de 2015

Só um rei reinará e destronará do trono todos os outros.
RECEBIDA: CL
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25 de Outubro de 2014

nº 507, publicada a 24 de Fevereiro de 2015

A dor, o desespero e o desassossego da Terra assolarão a Terceira.
RECEBIDA: CL
28 de Outubro de 2014

nº 508, publicada a 24 de Fevereiro de 2015

Soará no Capitólio o som da morte, o homem caminhará junto do oposto num dia de desespero para
uma justiça injusta que posta em prática roubará as almas sedentas de partir.
RECEBIDA: CL
30 de Outubro de 2014

nº 509, publicada a 24 de Fevereiro de 2015

Não estará a vossa nação a salvo daquela que de longe caminha e com ela trará ventos de morte.
RECEBIDA: CL
30 de Outubro de 2014

nº 510, publicada a 24 de Fevereiro de 2015

Soltará Pedro amarras do trono sedento de poder.
Na intempérie da conquista fortalece-se o sucessor num desmembrado poder de cúria.
O aviso surgirá no céu sobre o telhado dourado onde o brilho será tão intenso que nenhum olhar o
conseguirá fixar.
RCEBIDA: CL
31 de Outubro de 2014

nº 511, publicada a 24 de Fevereiro de 2015

De joelhos cravados sobre as lajes ora Pedro, ao longe solta-se aquele que com ele se quererá afundar
num mar de angústia e sofrimento pelo o Mundo.
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Nada restará do construído pelo homem permanecerá apenas a simplicidade de um simples pano
branco que tudo cobrirá num momento de silêncio de paz.
RECEBIDO: CL
31 de Outubro de 2014

nº 512, publicada a 24 de Fevereiro de 2015

Coagidos pela vontade humana, cerram fileiras e armam-se da palavra que não lhes pertence, tomam o
posto onde não poderão estar, pois o lugar à muito foi ocupado por um e só a ele pertencem os
designios da mudança e da justiça.
Coabitam com o poder que não é seu e caminham desesperadamente pelo desconhecido que
conhecem. De pouco lhes valerá o arrependimento quando na hora de voltar a face não o conseguirão
fazer.
RECEBIDA: CL
31 de Outubro de 2014

nº 513, publicada a 26 de Fevereiro de 2015

É findo o tempo da salvação.
RECEBIDA: CL
24 de Agosto de 2014

nº 514, publicada a 26 de Fevereiro de 2015

Muita verdade será descoberta quando os glaciares cessaram.
RECEBIDA: CL
25 de Agosto de 2014

nº 515, publicada a 26 de Fevereiro de 2015

A morte tomará a Terra, o deleite do oposto terá lugar quando as almas ceifadas tornarem ao seu lugar
de destino. Tudo será dissipado pela vontade justiceira da renovação.
Conhecerá a Terra novo valor pleno de sentimento e renovado de triunfo de corações dignos de amor e
cientes da vontade criadora acorrentados ao bem e de amarras presas ao fio que não pune nem ilude,
mas harmoniza, respeita e cria.
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RECEBIDA: CL
26 de Setembro de 2014

nº 516, publicada a 26 de Fevereiro de 2015

Escolherá Belfast o lider debaixo de grande contestação.
RECEBIDA: CL
02 de Novembro de 2014

nº 517, publicada a 26 de Fevereiro de 2015

Conhecerá a Alemanha o descrédito da soberba sobre os povos, cairá sobre a terra do imperialismo
quando a moeda mostrar as duas faces.
RECEBIDA: CL
02 de Novembro de 2014

nº 518, publicada a 26 de Fevereiro de 2015

Regressará o desassossego a Kiev, destruída estará a nação à mercê do Czar.
RECEBIDA: CL
02 de Outubro de 2014

nº 519, publicada a 26 de Fevereiro de 2015

Estará Bruxelas sobre o fogo do oposto que de longe chegará perto.
RECEBIDO: CL

CONCRETIZADA
EXPLICAÇÃO

O atentado ocorrido no aeroporto e metro de Bruxelas em 22 de Março de 2016.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Atentados_em_Bruxelas_em_mar%C3%A7o_de_2016
02 de Novembro de 2014

nº 520, publicada a 26 de Fevereiro de 2015

Não estará a salvo o líder quando em Alepo o mal tomar força.
Um rei sem trono tomará o seu lugar num desmedido acalentar de poder sobre o povo que não lidera.
RECEBIDA: CL
04 de Novembro de 2014

nº 521, publicada a 26 de Fevereiro de 2015

Perto das tormentas estará Nantes onde o povo perseguido pela desesa da cruz terá lugar.
De longe caminha o carrasco que na sombra agirá.
RECEBIDA: CL
06 de Novembro de 2014

nº 522, publicada a 27 de Fevereiro de 2015

Agitar-se-á a Cúria à decisão de Francisco.
RECEBIDA: CL
09 de Novembro de 2014

nº 523, publicada a 27 de Fevereiro de 2015

Será tomada a Bastilha, grande luta se travará pelo poder que porá milhares numa causa perdida.
Cairá o rei aos pés do demónio numa luta sangrenta onde o perdão e o tempo não terão lugar.
RECEBIDA: CL
09 de Novembro de 2014

nº 524, publicada a 27 de Fevereiro de 2015

Erguer-se-ão as lanças na Costa do Marfim, serão apontadas ao outro num dia em que correrá o
sangue numa terra adormecida de paz.
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RECEBIDA: CL
11 de Novembro de 2014

nº 525, publicada a 27 de Fevereiro de 2015

Reinará no Vaticano um rei que de paz não veste, olhos de cordeiro numa pele de falsidade que ao
Mundo enganará.
Dele luz não brotará e sentado num trono não merecido ficará longe dos olhos do Pai.
RECEBIDA: CL
13 de Novembro de 2014

nº 526, publicada a 27 de Fevereiro de 2015

As qualidades que Francisco tem são defeitos para a Cúria.
RECEBIDA: CL
13 de Novembro de 2014

nº 527, publicada a 27 de Fevereiro de 2015

Agem na surdina as vozes do silêncio Europeu, num todo se fragmentará a união que aos povos trará
angústia e desespero.
RECEBIDA: CL
14 de Novembro de 2014

nº 528, publicada a 02 de Março de 2015

Acorrerão ao Cairo as mães em busca do coração perdido daqueles que partem sem que o seu tempo
tenha findado, os levará a desgraça numa manhã negra.
RECEBIDA: CL
16 de Novembro de 2014

nº 529, publicada a 02 de Março de 2015

Tomará o rumo do fim no Novo México, a tormenta que sem tréguas terá lugar o Mundo à tragédia que
as almas arrastará para os confins do esquecimento.
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RECEBIDA: CL
19 de Novembro de 2014

nº 530, publicada a 02 de Março de 2015

Unir-se-á o Czar à cidade de Constantinopla, junto deles soberbo manto negro se elevará numa prece
sem fim que acorrentará o Mundo à miséria e à dor.
RECEBIDA: CL
20 de Novembro de 2014

nº 531, publicada a 02 de Março de 2015

De vermelho veste o sucessor de Pedro, manchado de poder e de soberba vagueia entre muitos,
passos compassados dá no imenso silêncio que as paredes calam.
Ao Pai não tornará pela mão do bem que à muito largou, seu nome escrito no chão será.
RECEBIDA: CL
20 de Novembro de 2014

nº 532, publicada a 02 de Março de 2015

Silenciado sobre o próprio sangue se encontra o que de paz veste, junto dele o seu sucessor numa
busca incessante de perdão.
Ao longe choram as lajes pelo grito dos sinos, que ténues a bater quebram o silêncio aflitivo.
Um trono vazio de paz terá lugar.
RECEBIDA: CL
20 de Novembro de 2014

nº 533, publicada a 02 de Março de 2015

De ouro se cobrirá seu manto e de soberba o seu coração, rodeado pelo arco de luxúria se fará
acalentar com os por si escolhidos.
Seu reinado não trará frutos amadurecidos aos fieis, apenas falsidade e um gesto de paz inexistente.
Com ele reinará o que à muito do caminho do bem foi libertado.
RECEBIDA: CL
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21 de Novembro de 2014

nº 534, publicada a 04 de Março de 2015

Tomará o Czar as rédeas do destino das nações, tremerá o Mundo pela decisão tomada em lugar
branco.
Ao seu comando partirão os seus mártires em passo apressado numa demanda à muito aguradada.
RECEBIDA: CL
24 de Novembro de 2014

nº 535, publicada a 04 de Março de 2015

Será grande a discórdia em Bratislava, descontente sairá a desordem às ruas caminhando em direcção
ao poder.
Ao longe observa-o o mentor da desgraça que a morte imporá ao povo.
RECEBIDA: CL
24 de Novembro de 2014

nº 536, publicada a 05 de Março de 2015

Novo rei habitará as sete colinas, do alto de toda a soberba e esplendor, reinará num reino de homens
com todo o seu poder.
Fundirá a igreja com o egoísmo, a nobreza e o poder do supremo.
RECEBIDA: CL
29 de Novembro de 2014

nº 537, publicada a 05 de Março de 2015

Nada restará dos escombros das sete colinas, um a um todos os pilares tombados sobre o Mundo
imperfeito de homens.
Uma pequena chama aparecerá acesa, que consigo carregará uma luz maior branca de pureza e paz.
RECEBIDA: CL
30 de Novembro de 2014

nº 538, publicada a 05 de Março de 2015
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Nenhum será protegido pelo manto de Francisco, à sua volta a verdade terá de reinar e a maldade
banida dos vícios e da soberba das sete colinas.
RECBIDA: CL
30 de Novembro de 2014

nº 539, publicada a 05 de Março de 2015

Chorarão os sinos maiores da mais pequena capela no reino de Pedro anunciando a boa nova do fim.
RECEBIDA: CL
30 de Novembro de 2014

nº 540, publicada a 05 de Março de 2015

Caminhará por entre as lajes de Pedro o enviado do Pai anunciando a verdade da mentira.
RECEBIDA: CL
30 de Novembro de 2014

nº 541, publicada a 05 de Março de 2015

Da terra desaparecerão todos os marcos da minha dor para com o Mundo.
RECEBIDA: CL
30 de Novembro de 2014

nº 542, publicada a 05 de Março de 2015

Do alto da eterna morada da criação, cumpre o Mundo seu destino de angústia perante o Criador.
Tombarão as lajes do trono num momento compassado pelo mal imposto aos 4 elementos, a perda de
fé acompanha-os numa melodia cambaleante de desespero.
Tudo o criado e destruído será renovado.
RECEBIDA: CL
02 de Dezembro de 2014

nº 543, publicada a 05 de Março de 2015
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Não conseguirá o homem controlar a fúria das tormentas e do fogo.
Das suas mãos cairá a salvação dos poucos que restarão da maldade humana.
RECEBIDA: CL

02 de Dezembro de 2014

nº 544, publicada a 05 de Março de 2015

Não haverá tempo em Kinshasa para os que sobre a terra tombarão consigam elevar-se.
RECEBIDA: CL
02 de Dezembro de 2014

nº 545, publicada a 05 de Março de 2015

Formarão os quatro um só numa ironia de desespero pela traição do homem ao bem e ao outro.
RECEBIDA: CL
03 de Dezembro de 2014

nº 546, publicada a 05 de Março de 2015

Se elevará o grande Mar do Norte numa traição apocalíptica que tombará sobre a Terra.
RECEBIDA: CL
03 de Dezembro de 2014

nº 547, publicada a 05 de Março de 2015

Formará em França o lider um exército de justiça do oposto, impondo à Europa e aos seus o desprezo e
o desespero.
Morrerão muitos ás suas mãos sem que a culpa os condene.
RECEBIDA: CL
03 de Dezembro de 2014
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nº 548, publicada a 05 de Março de 2015

Em terras da Cantábria se mostrará o poder do Pai.
RECEBIDA: CL
03 de Dezembro de 2014

nº 549, publicada a 09 de Março de 2015

Não haverá misericórdia para os opositores do Czar.
RECEBIDA: CL
06 de Dezembro de 2014

nº 550, publicada a 09 de Março de 2015

Do interior da Terra brotará o fim.
RECEBIDA: CL
07 de Dezembro de 2014

nº 551, publicada a 09 de Março de 2015

Nobre figura está no arco do triunfo, sobre seus pés caminhará enorme revolta.
RECEBIDA: CL
08 de Dezembro de 2014

nº 552, publicada a 09 de Março de 2015

Encorajado pela verdade segue Francisco seu caminho, sobre si a espada da cruz dos mártires
esquecidos.
Longe do trono aquele que um dia o ocupará quando o sucessor deixar lugar imenso desocupado pelos
dogmas que afligem os cristãos.
RECEBIDA: CL
09 de Dezembro de 2014

nº 553, publicada a 09 de Março de 2015
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Deixará a luz de ter lugar em Roma quando a paz abalar para junto do Pai.
Vazio ficará o trono cobiçado pela soberba que levará à desgraça.
De longe chegará o sucessor que bem perto espera o fim anunciado.
RECEBIDA: CL
12 de Dezembro de 1201

nº 554, publicada a 10 de Março de 2015

Num leito de morte revelará Francisco a verdade.
RECEBIDA: CL
13 de Dezembro de 2014

nº 555, publicada a 10 de Março de 2015

As chamas e as tormentas levarão tudo o criado na Pensilvânia, ficará o homem com as chagas da
desgraça que a fé desacreditará.
RECEBIDA: CL
14 de Dezembro de 2014

nº 556, publicada a 10 de Março de 2015

Vestirá de ouro Pedro num deleite de ostentação e traição à fundação da Igreja do Pai.
Carregado pela mão de Jacó nobre trono ocupará sem que o manto da humildade se dobre a seus pés.
RECEBIDA: CL
14 de Dezembro de 2014

nº 557, publicada a 10 de Março de 2015

Não mostrará respeito o oposto pelos contrários ao Islão, às suas mãos sofrerão pela desigualdade e
pelo respeito cristão.
RECEBIDA: CL
16 de Dezembro de 2014
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nº 558, publicada a 10 de Março de 2015

Terá lugar em Kerbala a morte num anoitecer repentino em que o mal quebrará as tréguas.
RECEBIDA: CL
17 de Dezembro de 2014

nº 559, publicada a 10 de Março de 2015

Temei quando o Czar se aliar com o Oriente.
RECEBIDA: CL
20 de Dezembro de 2014

nº 560, publicada a 10 de Março de 2015

Sucumbirão os mártires em Pesahawa ao fogo inimigo.
Sobre a terra as almas imergem num paralelo de desespero e perdão.
RECEBIDA: CL
21 de Dezembro de 2014

nº 561, publicada a 10 de Março de 2015

Carregarão os mártires longe a pesada cruz de malta sobre o olhar atento do oposto.
A missão longa terá lugar, preparada está a batalha que a muitos tombarão sobre a terra perpetuando a
brisa da origem do que há-de vir.
RECEBIDA: CL

24 de Dezembro de 2014

nº 562, publicada a 10 de Março de 2015

Vereis de novo sobre a Terra mão justiceira do Senhor.
RECEBIDA: CL
24 de Dezembro de 2014
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nº 563, publicada a 10 de Março de 2015

Dura lenta e sangrenta será a batalha em Sebastopol.
Mortos de fé sobre a Terra estarão os justiceiros do oposto numa dor eterna dos corações de mãe.
RECEBIDA: CL
26 de Dezembro de 2014

nº 564, publicada a 10 de Março de 2015

Arrasada será S. Francisco, pela tormenta sem igual que terá lugar.
Pela Terra ficarão caídas as marcas da soberba e da ostentação.
RECEBIDA: CÇ
27 de Dezembro de 2014

nº 565, publicada a 10 de Março de 2015

Terá lugar o desespero na Moldávia quando o oposto caminhar por entre os iguais.
RECEBIDA: CL
29 de Dezembro de 2014

nº 566, publicada a 10 de Março de 2015

Sem que a dor o espere tremerá o chão em Grenoble e em Champagne.
RECEBIDA: CL
01 de Janeiro de 2015

nº 567, publicada a 10 de Março de 2015

Grande tormento assolará a Terra dos Cossacos.
Ao longe soará a dor dos filhos perdidos entre a vida e a morte num dia de desespero e dor.
RECEBIDA: CL
01 de Janeiro de 2015

nº 568, publicada a 12 de Março de 2015
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Grande dor e inquietação atormentarão MANHATAN quando caídos sobre o Mundo estarão os filhos
dos pais que partiram.
RECEBIDA: CL
02 de Janeiro de 2015

nº 569, publicada a 12 de Março de 2015

Longe do olhar atento da Cúria planeia Francisco o fim das regras quebradas pelos os seus à traição da
criação.
RECEBIDA: CL
02 de Janeiro de 2015

nº 570, publicada a 12 de Março de 2015

Partirão cedo as almas no Cazaquistão, quando o tempo que escasseia as roubar de junto dos seus.
RECEBIDA: CL
02 de Janeiro de 2015

nº 571, publicada a 12 de Março de 2015

Grande dor guiará um servo do oposto em Copenhaga para a ceifa dos cristãos.
RECEBIDA: CL
02 de Janeiro de 2015

nº 572, publicada a 12 de Março de 2015

Grande e pesada dor carregará a Europa, cerra o oposto fileiras numa ceifa desmedida do poder do
mal.
RECEBIDA: CL
02 de Janeiro de 2015

nº 573, publicada a 12 de Março de 2015

O tumulto tomará a paz da Córsega.
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RECEBIDA: CL
09 de Janeiro de 2015

nº 574, publicada a 12 de Março de 2015

Portland pagará pela ousadia do imperador que ao Mundo arrastou para o inferno da perseguição e da
morte.
RECEBIDA: CL
10 de Janeiro de 2015

nº 575, publicada a 12 de Março de 2015

A desordeira falta de paz actuará na Tunísia.
Na calada da escuridão a ceifa terá lugar.
RECEBIDA: CL
CONCRETIZADA:
EXPLICAÇÃO: 06/03/2018
A 07 de Março de 2016 a esquadra e um quartel da cidade tunisina de Ben Guerdan, próxima da
fronteira com a Libia foi atacada por forças do DAESH durante a madrugada.
https://www.dn.pt/mundo/interior/pelo-menos-45-mortos-na-tunisia-em-ataque-jihadista-5065271.html

11 de Janeiro de 2015

nº 576, publicada a 12 de Março de 2015

Estremecerá de dor o Cairo, quando as almas forem trespassadas pelo o fio da espada.
RECEBIDA: CL
CONCRETIZADA;
EXPLICAÇÃO: 06/03/2018
A 29 de Dezembro de 2017, ocorreu atentado na Igreja Cristã copta de Mar Mina em Helwan, Cairo.
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https://www.jn.pt/mundo/interior/governo-egipcio-confirma-nove-mortes-em-atentado-na-igreja-nosudeste-do-cairo-9015309.html
11 de Janeiro de 2015

nº 577, publicada a 12 de Março de 2015

O que vereis criará ainda mais dor entre os homens, uma dor que não terá fim e que o fará temer a
própria sombra.
RECEBIDA: CL

13 de Janeiro de 2015

nº 578, publicada a 12 de Março de 2015

Estará na rua a revolta na Colômbia, clamará o povo por paz num dia em que de negro se cobrirá o céu.
RECEBIDA: CL
15 de Janeiro de 2015

nº 579, publicada a 12 de Março de 2015

Ver-se-á Copenhaga em tumultos de cobiça e desespero pela morte cobrada pelos opositores do bem.
RECEBIDA: CL
18 de Janeiro de 2015

nº 580, publicada a 12 de Março de 2015

Cairá a cortina da desgraça pelo inesperado no Luxemburgo, a paz partirá para longe atravessada pelo
o caminho da maldade e da desgraça imposta ao homem.
RECEBIDA: CL
20 de Janeiro de 2015

nº 581, publicada a 12 de Março de 2015

Sairá a revolta à rua em Edimburgo, quando a morte condenada tiver lugar.
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RECEBIDA: CL
20 de Janeiro de 2015

nº 582, publicada a 12 de Março de 2015

Não estará a salvo a Europa, daqueles que na sombra e que num momento frágil porão a fé ao serviço
da morte.
RECEBIDA: CL
22 de Janeiro de 2015

nº 583, publicada a 12 de Março de 2015

Grande será a desgraça e o desespero, quando o ataque ao muito preservado pelas nações for
comandado.
RECEBIDA: CL
22 de Janeiro de 2015

nº 584, publicada a 16 de Março de 2015

O confronto e a desordem terão lugar em Málaga, quando a decisão for tomada.
RECEBIDA: CL
25 de Janeiro de 2015

nº 585, publicada a 16 de Março de 2015

Grandes tormentos de fé e fome assolarão a Europa.
Uns com os outros e contra o todo, que sucumbirá à desgraça do povo.
O poder da soberba e da injustiça tomará o lugar da liderança, dotados de um egoismo desmedido a
cuja revolta não estará alheio.
Desagrega-se a união e pequenos pedaçõs dO todo formarão as nações.
RECEBIDA: CL
26 de Janeiro de 2015
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nº 586, publicada a 16 de Março de 2015

Nova Orleães será coberta pelo manto da desgraça, quando o poder da Terra que habitam mostrar a
sua dor.
RECEBIDA: CL
29 de Janeiro de 2015

nº 587, publicada a 16 de Março de 2015

O Epitáfio terá lugar quando o equinócio se der.
RECEBIDA: CL
30 de Janeiro de 2015

nº 588, publicada a 17 de Março de 2015

Tomará rei sem trono o Reino da Jordánia, não terá o sucessor reinado que deixar.
RECEBIDA: CL
04 de Fevereiro de 2015

nº 589, publicada a 17 de Março de 2015

Terá lugar sobre a Terra a verdade de Fátima e Garabandal.
RECEBIDA: CL
08 de Fevereiro de 2015

nº 590, publicada a 17 de Março de 2015

Um manto negro de enfermidade assolará a Europa.
RECEBIDA: CL
10 de Fevereiro de 2015

nº 591, publicada a 17 de Março de 2015

Atendei ás minorias Portuguesas.
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RECEBIDA: CL
16 de Fevereiro de 2015

nº 592, publicada a 17 de Março de 2015

A ameaça do oposto paira sobre o Reino da Suécia, lá se fará soar o grito da besta que sobre os outros
mostrará o seu poder.
RECEBIDA: CL
16 de Fevereiro de 2015

nº 593, publicada a 17 de Março de 2015

Caminharão no silêncio sobre a Cidade de Ceuta, munidos do destino por eles traçado.
RECEBIDA: CL
16 de Fevereiro de 2015

nº 594, publicada a 17 de Março de 2015

Não haverá lugar de perdão em Antuérpia, para os que o bem não empunham em suas mãos
perturbando a paz de quem ali vive.
RECEBIDA: CL
16 de Fevereiro de 2015

nº 595, publicada a 17 de Março de 2015

Temei quando a sinagoga for atacada.
RECEBIDA: CL
16 de Fevereiro de 2015

nº 596, publicada a 17 de Março de 2015

Ameaçado pelo poder imposto estará Gotemburgo, onde o Reino tomado por um rei sem trono tomará
posição pelo terror e medo.
RECEBIDA: CL
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16 de Fevereiro de 2015

nº 597, publicada a 17 de Março de 2015

Soarão as sirenes em Bruxelas e Frankfurt quando a decisão for tomada.
RECEBIDA: CL
16 de Fevereiro de 2015

nº 598, publicada a 17 de Março de 2015

Não escapará ilesa Berlim ao mal que aos outros acorre.
RECEBIDA: CL
CONCRETIZADA
EXPLICAÇÃO 04.01.2017
O atentado ocorrido no mercado de natal no dia 19/12/2016 em Berlim e a simetria com o ataque
ocorrido em Nice em 2016, bem como a Alemanha não estar a salvo daquilo que ocorre nos restantes
países europeus.
http://www.tvi24.iol.pt/internacional/19-12-2016/camiao-abalroa-multidao-em-mercado-de-natal-emberlim
16 de Fevereiro de 2015

nº 599, publicada a 17 de Março de 2015

A Grécia fará um pacto com o diabo.
RECEBIDA: CL
16 de Fevereiro de 2015

nº 600, publicada a 17 de Março de 2015

A fome, a peste e o medo assolarão o Darfur.
RECEBIDA: CL
17 de Fevereiro de 2015

Processado automáticamente.

pág 146/299

Coracão Triunfal - Acontecimentos

coracaotriunfal.com

nº 601, publicada a 17 de Março de 2015

Estará o Qatar sobre grande perigo dos profetas do Islão.
RECEBIDA: CL
18/06/2017
Obs: - No dia 05 de Junho de 2017, o Qatar foi alvo de corte de relações diplomáticas entre outras por
parte dos grandes países do Golfo, nomeadamente, Arábia-Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egipto,
Bahrein.
http://observador.pt/2017/06/05/o-que-esta-em-causa-na-crise-diplomatica-com-o-catar-cinco-perguntase-respostas/

17 de Fevereiro de 2015

nº 602, publicada a 18 de Março de 2015

Tomarão em vão os Curdos as rédeas da nação.
RECEBIDA: CL
CONCRETIZADA:
EXPLICAÇÃO: 27/01/2018
A 25 de Setembro de 2017, os curdos que tinham conquistado um território ao DAESH no norte do
Iraque, levaram a efeito um referendo não vinculativo para a criação de um estado independente.
Existiu ameaças por parte da Turquia, Iraque e Irão de que não permitiriam a criação do estado e a
ONU condenou a decisão do governo Curdo de Erbil ter realizado o referendo.
Dias depois o Iraque levou a efeito uma ofensiva para reconquistar as cidades aos curdos.
Nesta data está em curso uma ofensiva por parte da Turquia contra os curdos do Leste da Síria para
retomar o terreno.
https://www.dn.pt/mundo/interior/voto-no-curdistao-iraquiano-aumenta-tensoes-regionais-8795178.html
http://pt.euronews.com/2017/10/16/ofensiva-iraquiana-contra-curdos-em-kirkuk
http://observador.pt/2018/01/26/erdogan-ameaca-expandir-ofensiva-anti-curda-no-norte-sirio-ate-afronteira-iraquiana/

18 de Fevereiro de 2015
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nº 603, publicada a 18 de Março de 2015

Tomarão os escudeiros a liberdade em Nairobi.
RECEBIDA: CL
20 de Fevereiro de 2015

nº 604, publicada a 18 de Março de 2015

Sofrerá Paris o intento daquele que no meio da multidão se insurgirá.
RECEBIDA: CL
21 de Fevereiro de 2015

nº 605, publicada a 18 de Março de 2015

O martírio da dor, da fome e do desespero tomarão conta dos povos da Grécia, numa procura de fé
incessante.
RECEBIDA: CL
25 de Fevereiro de 2015

nº 606, publicada a 18 de Março de 2015

Exaltada será a dor no Ruanda quando o passado se fizer sentir no presente.
RECEBIDA: CL
25 de Fevereiro de 2015

nº 607, publicada a 18 de Março de 2015

A face da revolta mudará o rumo da Namíbia.
RECEBIDA: CL
26 de Fevereiro de 2015

nº 608, publicada a 18 de Março de 2015

Longe do Mundo estará a Zâmbia mergulhada na sua dor, desespero e fim de liberdade.
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RECEBIDA: CL
26 de Fevereiro de 2015

nº 609, publicada a 20 de Março de 2015

A Europa está fragmentada e frágil nos seus domínios.
RECEBIDA: CL
28 de Fevereiro de 2015

nº 610, publicada a 20 de Março de 2015

Com passos largos e definidos caminhará o príncipe das trevas pelo Reino da Pérsia.
A cada passo restará a angústia, a morte e a destruição.
RECEBIDA: CL
01 de Março de 2015

nº 611, publicada a 20 de Março de 2015

Propagar-se-á do interior da Terra a desgraça que a Atocha chegará.
RECEBIDA: CL
03 de Março de 2015

nº 612, publicada a 20 de Março de 2015

O poder do povo tomará lugar na Arménia, nobre causa será defendida e difundida pelo povo.
RECEBIDA:CL
03 de Março de 2015

nº 613, publicada a 20 de Março de 2015

Grande desgraça abalará o Mundo entre o sol nascente e o poente
RECEBIDA: CL
03 de Março de 2015
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nº 614, publicada a 20 de Março de 2015

Tomará o poder em Espanha que a independência porá em causa, sofrerá o povo, mago e cabeça
coroada.
RECEBIDA: CL
03 de Março de 2015

nº 615, publicada a 20 de Março de 2015

O Mundo vive uma nova época medieval.
RECEBIDA: CL
06 de Março de 2015

nº 616, publicada a 20 de Março de 2015

O movimento descontrolado da grande maré arrasará onde o mar e a terra se encontram na Tailândia.
RECEBIDA: CL
06 de Março de 2015

nº 617, publicada a 21 de Março de 2015

Em grandes tormentos estará a Igreja do homem.
RECEBIDA: CL
09 de Março de 2015

nº 618, publicada a 21 de Março de 2015

The targets are in the direction of the Great Britain's enemies.
"Os alvos estão apontados aos inimigos da Grã Bretanha".
RECEBIDA: LC
10 de Março de 2015

nº 619, publicada a 21 de Março de 2015
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There will be no strong deal between Europe and Greece, there are many enemies who don't want the
stability of the country.
"O acordo firmado entre a Grécia e a Europa será fraco, existem muitos inimigos que não querem a
estabilidade do País"
RECEBIDA: LC
10 de Março de 2015

nº 620, publicada a 21 de Março de 2015

Europe is in a big trouble, the nations call for peace but the numbers of the money are superior.
No one is a save in the old land.
"A Europa está em sarilhos, as nações clamam por paz mas os números do dinheiro são superiores,
ninguém está a salvo no velho continente"
RECEBIDA: LC
10 de Março de 2015

nº 621, publicada a 21 de Março de 2015

The hope and the truth is not around the leader of Cristhians.
Many minds need to change, the secret is not enought to convert the heart of the World.
"A esperança e a verdade não se encontram à volta do líder dos cristãos. Muitas mentes terão de
mudar, o segredo não é suficiente para converter o coração do Mundo"
RECEBIDA: LC
10 de Março de 2015

nº 622, publicada a 21 de Março de 2015

The eyes of the Czar are focused in the new conquest. The people who suffer will sound like a tragic
melody.
"Os olhos do Czar estão focados na nova conquista. O povo sofrerá como uma trágica melodia"
RECEBIDA: LC
10 de Março de 2015
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nº 623, publicada a 21 de Março de 2015

No one will forget the holocaust, the men will always remember and put them in the new empire.
The conquest for the fear is in the leaders of many nations.
"O Holocausto nunca será esquecido, o homem sempre se dele lembrará e o colocará ao serviço do
novo império. A conquista pelo o medo está nos líderes de muitas nações."
RECEBIDA: LC
10 de Março de 2015

nº 624, publicada a 21 de Março de 2015

So far people will see the sea of fire in Capelinhos Azores. The sky will lost her blue and the dark take is
place.
"Muito longe as pessoas verão o mar de fogo nos Capelinhos - Açores. O céu perderá o seu azul o
negro terá lugar"
RECEBIDA: LC
10 de Março de 2015

nº 625, publicada a 21 de Março de 2015

Cesar is coming to take Rome. All the flowers will be very pretty and shine.
"César tomará Roma. Todas as flores estarão bonitas e brilhantes"
RECEBIDA: LC
10 de Março de 2015

nº 626, publicada a 21 de Março de 2015

The fear come to Mozambique, the peace will go away. No one is a save from the ghost of instability.
"O medo regressará a Moçambique. Ninguém estará a salvo do fantasma da instabilidade"
RECEBIDA: LC
11 de Março de 2015
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nº 627, publicada a 21 de Março de 2015

Tormentos e tumultos estarão de volta à Cidade do Cabo.
Desorientado andará o povo pelo perdido que jamais será achado.
RECEBIDA: CL
12 de Março de 2015

nº 628, publicada a 21 de Março de 2015

The battle will take place in Sinai. Two hands an two eyes will grow up.
"A batalha terá lugar no Sinai. Duas mãos e dois olhos crescerão"
RECEBIDA: LC
13 de Março de 2015

nº 629, publicada a 03 de Abril de 2015

As vozes da oposição o marcarão, só em si e com o Mundo estará o que de paz veste, o silêncio
dominará e a mudança deixará de ter lugar.
RECEBIDA: CL
14 de Março de 2015

nº 630, publicada a 03 de Abril de 2015

O sol se porá tardio na Biscaia, o pó tomará a luz num desalento humano da alma.
Arrasado estará o poder pela revolta do líder que a tudo abandonará.
RECEBIDO: CL
16 de Março de 2015

nº 631, publicada a 03 de Abril de 2015

The clock and the bells will be together in the pain for Rome.
"O relógio e os sinos estarão juntos na dor por Roma"
RECEBIDA: LC
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16 de Março de 2015

nº 632, publicada a 03 de Abril de 2015

Many boats in the Black Sea, one by one in secret movements of water.
The fight take place, the pain will be in the hearts of the mothers for the lost.
"Muitos barcos no Mar Negro, um por um em movimentos secretos de água.
A luta terá lugar, a dor estará no coração das mães pela perda."
RECEBIDA: LC
16 de Março de 2015

nº 633, publicada a 03 de Abril de 2015

Travar-se-á no mar a luta pela posse do que só a um Rei pertence.
RECEBIDA: CL
17 de Março de 2015

nº 634, publicada a 03 de Abril de 2015

Irromperá pelo meio da multidão o que de negro está a mando do vermelho rodopiado do poder, levará
a cabo a ordem em troca da soberba e da entrada pelo redondo da porta que outros abrem.
RECEBIDA: CL
19 de Março de 2015

nº 635, publicada a 03 de Abril de 2015

Reinará a discórdia no país do Cristo Redentor de Vera Cruz, tombará o poder e encaminhará o país
para o passado da falta de fé e sustento.
Estarão na rua os destemidos a clamar por paz e pão.
RECEBIDA: CL

CONCRETIZADA: 16/06/2017
EXPLICAÇÃO: - A destituição do Governo de Dilma em 2016 e a consequente situação política,
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económica e social que se vive desde então no Brasil.
20 de Março de 2015

nº 636, publicada a 03 de Abril de 2015

Portugal sofrerá o descrédito do Mundo.
RECEBIDA: CL
20 de Março de 2015

nº 637, publicada a 03 de Abril de 2015

Tremerão as ondas nos mares do Cáucaso.
RECEBIDA: CL
20 de Março de 2015

nº 638, publicada a 19 de Abril de 2015

Choro, desespero e cobiça rondarão a cidade de Colónia.
RECEBIDA: CL
23 de Março de 2015

nº 639, publicada a 19 de Abril de 2015

The men don't have any respect for the World.
What kind of answer the World is given to him?
"O homem não tem respeito pelo Mundo.
Que resposta o Mundo lhe dará?"
RECEBIDA: LC
24 de Março de 2015

nº 640, publicada a 19 de Abril de 2015

Não caberá em si de contentamento o líder pela conquista de Terras de Areia Branca.
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RECEBIDA: CL
25 de Março de 2015

nº 641, publicada a 19 de Abril de 2015

Sucumbirá o regime em Pretória ao abraçado pelo líder e deixado à sucessão,
RECEBIDA: CL
26 de Março de 2015

nº 642, publicada a 19 de Abril de 2015

Velará o povo as armas no Azerbaijão, sobre elas a dor da perda e a alma dos mártires.
Ao longe o poder caminha tomado pelo vento num rumo destinado mas não traçado.
RECEBIDA: CL
26 de Março de 2015

nº 643, publicada a 19 de Abril de 2015

Tocarão os sinos a rebate na Escandinávia quando a desgraça do abandono tomar lugar.
RECEBIDA: CL
26 de Março de 2015

nº 644, publicada a 19 de Abril de 2015

The change is going on in Bangladesh, the people need peace but the only thing they will find is the
power of the leader.
"A mudança está em marcha no Bangladesh, as pessoas precisam de paz mas só irão encontrar o
poder do lider"
RECEBIDA: LC
26 de Março de 2015

nº 645, publicada a 19 de Abril de 2015

Israel is not saved from the fire of real enemy's, the people will surfer a lot from the injustified acts.
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"Israel não estará a salvo do fogo inimigo, as pessoas sofrerão muito pelos actos injustificados"
RECEBIDA: LC
26 de Março de 2015

nº 646, publicada a 19 de Abril de 2015

Portugal tomará o rumo da discórdia quando a marcha tiver lugar.
Indignado estará o povo, ausente o poder e a regra sem lei.
RECEBIDA: CL
26 de Março de 2015

nº 647, publicada a 26 de Abril de 2015

Organiza-se o exército do mal para comungar de uma só conquista
RECEBIDA: CL
28 de Março de 2015

nº 648, publicada a 26 de Abril de 2015

Longa será a espera do Czar pela frota que do oriente chegará.
Nos braços da Mãe choram na Terra os que hão-de partir sem que o tempo da justiça tenha lugar.
RECEBIDA: CL
28 de Março de 2015

nº 649, publicada a 26 de Abril de 2015

De manto escarlate o cobrirão num dia em que o sol desaparecerá com a noite, brilharão suas vestes
no escuro onde apenas alguns olhares o alcançarão.
RECEBIDA: CL
28 de Março de 2015

nº 650, publicada a 26 de Abril de 2015
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De todas as nações vão convergir para o Mar da Escuridão as naus, o ruído tomará forma num fumo
brando mas destruidor.
RECEBIDA: CL
29 de Março de 2015

nº 651, publicada a 26 de Abril de 2015

Ferido será nos deus domínios o Irão.
Grande chama se levantará no horizonte e deitados sobre a terra aqueles que consumidos por ela
serão.
RECEBIDA: CL
29 de Março de 2015

nº 652, publicada a 26 de Abril de 2015

Em escombros estará a velha senhora onde a união na essência conhecerá o abandono dos filhos
traiçoeiros apadrinhados pelos bastardos.
RECEBIDA: CL
31 de Março de 2015

nº 653, publicada a 26 de Abril de 2015

Do alto de Gibraltar surgirá o sinal que o mar eleverá num dia tardio de silêncio.
O aviso terá resposta numa contemplação dos esquecidos tornados inocentes no fim.
RECEBIDA: CL
04 de Abril de 2015

nº 654, publicada a 26 de Abril de 2015

Em terras de terracota grande justiça liderará a instabilidade do tempo que há-de vir.
Um manto de discórdia dos elementos fundir-se-á com a desgraça.
RECEBIDA: CL
07 de Abril de 2015
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nº 655, publicada a 26 de Abril de 2015

A sombra da paz do Pacto de Varsóvia onde a união realizada fundamentará a nova.
RECEBIDA: CL
07 de Abril de 2015

nº 656, publicada a 26 de Abril de 2015

Milhares se refugiarão na igreja de Roma, a perseguição terá lugar, o abrigo não será seguro e juntos
com os iguais morrerão muitos pela defesa da verdade do Pai.
RECEBIDA: CL
07 de Abril de 2015

nº 657, publicada a 26 de Abril de 2015

Mudará a rosa a sua bussola do centro da Europa para a extremidade do Mundo.
Fundir-se-ão os pontos coordenados num só e limitado pela acção de todos os outros.
RECEBIDA: CL
09 de Abril de 2015

nº 658, publicada a 26 de Abril de 2015

Emancipar-se-à o destino que à Grécia será traçado.
RECEBIDA: CL
09 de Abril de 2015

nº 659, publicada a 04 de Maio de 2015

Crescerá grande mar na Tailândia invertendo a morada, o aviso terá lugar dois passos antes dos pés o
sentirem.
RECEBIDA: CL
12 de Abril de 2015

nº 660, publicada a 04 de Maio de 2015
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Cumprir-se-ão as profecias de Marcos.
RECEBIDA: CL
13 de Abril de 2015

nº 661, publicada a 04 de Maio de 2015

Bem alto do esplendor do perdido olhará o Czar o império.
RECEBIDA: CL
17 de Abril de 2015

nº 662, publicada a 04 de Maio de 2015

Cairá a noite na Macedónia quando o exército da Lua tomar o poder pela força do lobo que uiva.
RECEBIDA: CL
17 de Abril de 2015

nº 663, publicada a 04 de Maio de 2015

Carregados pela brisa do Oriente andarão os povos, instalar-se-ão em demanda sem que o regime se
aperceba.
RECEBIDA: CL
17 de Abril de 2015

nº 664, publicada a 25 de Maio de 2015

Na pele da justiça estará o desassossego no Kosovo.
RECEBIDA: CL
18 de Abril de 2015

nº 665, publicada a 25 de Maio de 2015

Afilados estarão os Cossacos pela Roma que ao império será desenvolvida.
RECEBIDA: CL
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18 de Abril de 2015

nº 666, publicada a 25 de Maio de 2015

O médio oriente instalar-se-á na Europa.
RECEBIDA: CL
19 de Maio de 2015

nº 667, publicada a 25 de Maio de 2015

Em marcha compassada dançaram cravos e rosas na vossa nação.
Ao som do embuste cantará mais alto a história num rodopio de medo e fome.
Muitos subirão os degraus do castelo sem que rei reine e sem que o pão cresça.
RECEBIDA: CL
19 de Abril de 2015

nº 668, publicada a 25 de Maio de 2015

Unir-se-á o Aiatolá ao oposto quando o mar carregar a dor do sono profundo da Lua.
Sobre a luz da noite florescerá o ódio do povo sem que o dia tenha lugar.
RECEBIDA: CL
21 de Abril de 2015

nº 669, publicada a 25 de Maio de 2015

Levados pelo crescente de discórdia andarão os povos na Costa do Marfim.
A paz oculta dará lugar à revolta das tormentas da fé sem que a compaixão exista.
RECEBIDA: CL
22 de Abril de 2015

nº 670, publicada a 25 de Maio de 2015

Correrá o mar na rua do homem na Nigéria, seguindo os passos e desmoronando a vida, o sustento e o
colmo.
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RECEBIDA: CL
23 de Abril de 2015

nº 671, publicada a 30 de Maio de 2015

Porá o Mundo os olhos na desgraça que abalará o Sri Lanka
RECEBIDA: CL
26 de Abril de 2015

nº 672, publicada a 30 de Maio de 2015

O aviso não terá lugar e a desgraça tomará conta de Copacabana onde as tormentas surgirão do nada.
RECEBIDA: CL
27 de Abril de 2015

nº 673, publicada a 30 de Maio de 2015

Estéril estará o chão quando o aviso no Faial tiver lugar, acudirão à desgraça os muitos que junto dos
mortos partirão.
Longe o céu se cobrirá de negro repousando na terra da cultura do pão.
RECEBIDA: CL
28 de Abril de 2015

nº 674, publicada a 30 de Maio de 2015

Quando o fosso do manto romper as tréguas no mar, grande miséria se aproximará dos povos.
RECEBIDA: CL
28 de Abril de 2015

nº 675, publicada a 30 de Maio de 2015

No altar do Mundo cairá o aviso sobre os povos de que a mudança não teve lugar.
RECEBIDA: CL
28 de Abril de 2015
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nº 676, publicada a 30 de Maio de 2015

Perturbada será a paz em Monteverde onde o belo sucumbirá à natureza.
RECEBIDA: CL
29 de Abril de 2015

nº 677, publicada a 30 de Maio de 2015

Grande será o queixume dos que o poder contestarão no Senegal. A arma da palavra cobrirá a revolta
sem que tenha lugar a paz no infindável e remoto interior do coração do homem.
RECEBIDA: CL
30 de Abril de 2015

nº 678, publicada a 30 de Maio de 2015

Chegarão à Europa tombados pelo medo e olhados pelo Mundo que não os quer acolher.
RECEBIDA: CL
OBS: - A vaga de refugiados que se iniciou e assim continuará!
30 de Abril de 2015

nº 679, publicada a 30 de Maio de 2015

The ungry and the fear will grow up in Europe, to much power and nothing to eat.
"A revolta e o medo crescerão na Europa, o poder será muito e nada haverá para comer."
RECEBIDA: LC
30 de Abril de 2015

nº 680, publicada a 30 de Maio de 2015

Incrédulo estará o povo na Indonésia quando a ceifa tiver lugar no Sol Poente.
RECEBIDA: CL
01 de Maio de 2015
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nº 681, publicada a 01 de Junho de 2015

O homem verá mão justiceira do Pai sobre a Terra, a tudo assistirá com revolta e esquecimento.
RECEBIDA: CL
02 de Maio de 2015

nº 682, publicada a 01 de Junho de 2015

Honolulu conhecerá a trégua da justiça.
RECEBIDA: CL
02 de Maio de 2015

nº 683, publicada a 01 de Junho de 2015

O passado repetir-se-á no futuro bem presente nas Ex-colónias, erguida será a bandeira da morte
soprada pelo vento da dor e do desespero.
RECEBIDA: CL
02 de Maio de 2015

nº 684, publicada a 01 de Junho de 2015

Dominica contará os mortos que alinhados e sobrepostos encontrados não serão.
RECEBIDA: CL
02 de Maio de 2015

nº 685, publicada a 01 de Junho de 2015

Fragmentar-se-á a velha senhora pelo interesse dos diferentes filhos que desavindos de sabedoria e
plenos de soberba e egoísmo abandonarão todos os outros.
Um amedrontará todos os outros numa ceia faustosa de sorriso e inveja.
RECEBIDA: CL
18/06/2017
Obs: - O Bréxit. O referendo ocorrido em 23 de Junho de 2016 no Reino Unido para a saída do país da
União Europeia e cujas negociações se vão agora iniciar no decurso desde mês de Junho de 2017.
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03 de Maio de 2015

nº 686, publicada a 01 de Junho de 2015

Não se calarão as vozes do silêncio em Birmingham, unidos pela dor que o desespero carrega estará o
povo.
RECEBIDA: CL
06 de Maio de 2015

nº 687, publicada a 01 de Junho de 2015

Derrubará Artur o rei o cavalo inimigo, batalha de fogo e sangue terá lugar num tempo já longe do
perdão.
RECEBIDA: CL
06 de Maio de 2015

nº 688, publicada a 01 de Junho de 2015

Não será concluído o templo que a este tempo não pertence.
RECEBIDA: CL
06 de Maio de 2015

nº 689, publicada a 01 de Junho de 2015

A big fire will kill Chicago. to much pain and revenge grows on the man´s heart.
"Chicago arderá, muita dor e vingança crescerá no coração do homem"
RECEBIDA: LC
11 de Maio de 2015

nº 690, publicada a 01 de Junho de 2015

Deitados sobre o manto da discórdia estarão os filhos da velha senhora, a herança será perdida e
pródigos de desespero conhecerão novo lar de diferente Pai.
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RECEBIDA: CL
11 de Maio de 2015

nº 691, publicada a 08 de Junho de 2015

As vozes da revolta tomarão o Togo.
RECEBIDA: CL
22 de Maio de 2015

nº 692, publicada a 08 de Junho de 2015

The man don't know enough about the floor under his feet´s.

"O Homem não conhece o chão que pisa".
RECEBIDA: LC

03 de Maio de 2015

nº 693, publicada a 08 de Junho de 2015

Grande será a vaga que chegará das Canárias à Martinica.
RECEBIDA: CL
11 de Maio de 2015

nº 694, publicada a 08 de Junho de 2015

Dividido será o Mundo quando do centro para o oposto a fragmentação se der. Desavindos com a
própria sorte estarão os povos famintos de pão e fé, revoltados com a origem a ela regressarão.
RECEBIDA: CL
13 de Maio de 2015
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nº 695, publicada a 08 de Junho de 2015

As pragas e as feras tomarão conta das águas.
RECEBIDA: CL
15 de Maio de 2015

nº 696, publicada a 08 de Junho de 2015

África será um enorme deserto.
RECEBIDA: CL

16 de Maio de 2015

nº 697, publicada a 08 de Junho de 2015

A sul da capital da Bélgica, alinhado pelas coordenadas do tempo terá lugar o desespero dos que serão
roubados à vida.
RECEBIDA: CL
18 de Maio de 2015

nº 698, publicada a 08 de Junho de 2015

Entrincheirados pelo manto da desgraça estarão aqueles a cuja fome e a miséria assolarão, banidos do
Mundo pelo semelhante conhecerão dura pena de escárnio e dor.
Levados serão para longe dos seus, arrastados por terra de desconhecidos, desprezados pelos que a
esmola não terão condenando-os às fileiras da morte.
RECEBIDA: CL
18 de Maio de 2015

nº 699, publicada a 08 de Junho de 2015

Soprarão ventos de discórdia no Magrebe, ao alto hasteada a bandeira do inimigo que tomará o povo
como seu.
Na rua dor do coração doente de paz que roubado será aqueles que pelo fim clamarão.
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RECEBIDA: CL
18 de Maio de 2015

nº 700, publicada a 08 de Junho de 2015

Caminha entre vós o PEDRO do apocalipse.
RECEBIDA: CL
20 de Maio de 2015

nº 701, publicada a 08 de Junho de 2015

O Trono, a impotência, a dor e o desespero.
RECEBIDA: CL
22 de Maio de 2015

nº 702, publicada a 18 de Junho de 2015

Estocolmo a terra onde reina a paz, dificilmente a manterá, pois uma nuvem assola e está à espreita
cobrindo o céu de negro, pairando apenas a luz daqueles cujo mal irão praticar.
RECEBIDA: CL
23 de Junho de 2013

nº 703, publicada a 18 de Junho de 2015

A cidade de Cartago sucumbirá à dor adormecida numa luta sem precedentes, pagarão pelos desígnios
por que se regem, a sua dor é imensa.
RECEBIDA: CL
29 de Junho de 2013

nº 704, publicada a 19 de Junho de 2015

Perseguidos serão os filhos do Pai, impotente estará a igreja do homem para os proteger e salvar.
RECEBIDA: CL
24 de Maio de 2015
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nº 705, publicada a 19 de Junho de 2015

Segura pelo rasto do tempo que não conhece estará Kiev, velada pelo Mundo será quando o seu
pertence voltar.
RECEBIDA: CL
24 de Maio de 2015

nº 706, publicada a 19 de Junho de 2015

Engolido pelo manto da dor e das chamas será Santiago do Chile.
Na rua o caminho encadeará na desgraça que ao povo trairá.
RECEBIDA: CL
26 de Maio de 2015

nº 707, publicada a 19 de Junho de 2015

Cercado pelo anel de fogo estará o líder no Cáspio, ondulado de medo, soberba e vitória.
RECEBIDA: CL
26 de Maio de 2015

nº 708, publicada a 19 de Junho de 2015

O fogo tomará as rédeas da nação no Indico, às mãos das chamas padecerão os povos sem que a
chuva alivie a sua dor.
RECEBIDA: CL
28 de Maio de 2015

nº 709, publicada a 02 de Julho de 2015

CaIrá o poder em S. Tomé e Príncipe, a falta de fé pela derrota conhecerá triste fim.
RECEBIDA: CL
30 de Maio de 2015

nº 710, publicada a 02 de Julho de 2015
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Renovados e descobertos serão os segredos que ao tempo na Suíça não pertencem.
RECEBIDA: CL
30 de Maio de 2015

nº 711, publicada a 02 de Julho de 2015

Juntos estarão os crentes e descrentes em S. Petersburgo. A luta será igual e a derrota partilhada.
RECEBIDA: CL
30 de Maio de 2015

nº 712, publicada a 02 de Julho de 2015

Manifestar-se-á o mal na China, a revolta das almas desavindas e desprezadas pelo acalentar humano.
RECEBIDA: CL
30 de Maio de 2015

nº 713, publicada a 02 de Julho de 2015

Liderará a derrota que ao tempo será imposta a Angola.
RECEBIDA: CL
30 de Maio de 2015

nº 714, publicada a 02 de Julho de 2015

Timor perderá o espirito da liberdade.
RECEBIDA: CL
30 de Maio de 2015

nº 715, publicada a 02 de Julho de 2015

Serão tomadas as Maurícias pela fúria do vento, do manto e do desalento.
RECEBIDA: CL
01 de Junho de 2015
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nº 716, publicada a 02 de Julho de 2015

Whitout a singh the destrucion will happen in West Virgina.
"Sem aviso a destruição tomará West Virginia".
RECEBIDA: LC
02 de Junho de 2015

nº 717, publicada a 10 de Julho de 2015

Negreiros chegarão onde a descoberta tem o seu ponto de partida.
RECEBIDA: CL
06 de Junho de 2015

nº 718, publicada a 10 de Julho de 2015

Pesada pena conhecerá o líder em Vera Cruz, chagas serão rasgadas no país, sofrerá o povo às mãos
da desordem sem que a paz tenha lugar.
RECEBIDA: CL
EM CURSO;
EXPLICAÇÃO: 06/03/2018
BRASIL - A 24 de Janeiro de 2018, os 3 Juízes do Tribunal Regional Federal elevam a pena de prisão
12 anos e 1 mês a Lula da Silva.
http://expresso.sapo.pt/internacional/2018-01-24-Lula-da-Silva-condenado-por-unanimidade.-Juizesaumentam-pena-de-prisao-para-12-anos-e-um-mes
06 de Junho de 2015

nº 719, publicada a 10 de Julho de 2015

Grandes transformações se aguardam no Leste Europeu, o elo será rompido e cairá por terra a pesada
corrente, que levada pelo tempo se arrastará para longe.
Cairá em mão alheias o seu destino movido pela discórdia, o medo e o pão.
RECEBIDA: CL
10 de Junho de 2015
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nº 720, publicada a 10 de Julho de 2015

Nobre Rei rondará o Czar.
RECEBIDA: CL
10 de Junho de 2015

nº 721, publicada a 10 de Julho de 2015

O interior da Terra está em franca transformação e os animais sentem-no.
RECEBIDA: CL
11 de Junho de 2015

nº 722, publicada a 10 de Julho de 2015

Virá do norte a tormenta que assolará Las Palmas.
RECEBIDA: CL
12 de Junho de 2015

nº 723, publicada a 20 de Julho de 2015

Confrontar-se-ão os filhos da velha senhora no mar que ao Norte se dirige.
Desavindos na sorte do elo que os fortalece estarão na luta com a união e com os inimigos que a sua
casa tomaram.
RECEBIDA: CL
17 de Junho de 2015

nº 724, publicada a 20 de Julho de 2015

Grande desgraça se abaterá sobre a nação cujo líder atraiçoou os filhos de Israel.
RECEBIDA: CL
17 de Junho de 2015

nº 725, publicada a 20 de Julho de 2015

A Europa será desmembrada por questões políticas e sociais, uma guerra terá lugar e de novo países
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se aglomerarão formando nova união.
RECEBIDA: CL
19 de Junho de 2015

nº 726, publicada a 20 de Julho de 2015

Em demanda partirão aqueles a quem o Congo não pertence.
RECEBIDA: CL
01 de Setembro de 2015

nº 727, publicada a 28 de Julho de 2015

Agitar-se-ão as águas no Sena quando a terra se mostrar ao mar.
RECEBIDA: CL
20 de Junho de 2015

nº 728, publicada a 28 de Julho de 2015

Regressará o medo à Carolina quando as tochas e o branco provocarem a dor do passado.
RECEBIDA: CL
22 de Junho de 2015

nº 729, publicada a 28 de Julho de 2015

A lei marcial será imposta em alguns Estados dos EUA.
RECEBIDA: CL
24 de Junho de 2015

nº 730, publicada a 28 de Julho de 2015

Fire will run in New York.
"Nova Iork arderá"
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RECEBIDA: LC
27 de Junho de 2015

nº 731, publicada a 28 de Julho de 2015

No Cambodja terá lugar a revolta da fome e da Lua que não se deita.
RECEBIDA: CL
27 de Junho de 2015

nº 732, publicada a 28 de Julho de 2015

Lamentar-se-ão os filhos da velha senhora quando o fogo à sua porta estiver.
RECEBIDA: CL
28 de Junho de 2015

nº 733, publicada a 28 de Julho de 2015

Pouco tempo restará da queda do berço à ruína de Roma.
RECEBIDA: CL
28 de Junho de 2015

nº 734, publicada a 28 de Julho de 2015

Reinará o caos desordeiro no Mundo pela pena do aviso que há muito foi revelado mas eternamente
esquecido.
RECEBIDA: CL
28 de Junho de 2015

nº 735, publicada a 28 de Julho de 2015

Desmontados serão os alicerces da casa da velha senhora, que aos filhos negará o pão e a paz.
Lançados no Mundo serão, hostilizados pelo inimigo e pela fome que em nenhuma porta será saciada.
Cada um, um por outros e pelo fogo que assolará a casa mãe.
RECEBIDA: CL
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02 de Julho de 2015

nº 736, publicada a 28 de Julho de 2015

As fronteiras estarão fechadas e os aviões em terra.
RECEBIDA: CL
02 de Julho de 2015

nº 737, publicada a 14 de Agosto de 2015

Grande será a vaga na Costa Leste que a América abalará.
RECEBIDA: CL
04 de Julho de 2015

nº 738, publicada a 14 de Agosto de 2015

Perturbada será a paz em Villa Real quando o conhecido levar a cabo o inesperado.
RECEBIDA: CL
05 de Julho de 2015

nº 739, publicada a 14 de Agosto de 2015

Reinará o silêncio em casa da velha senhora, a mesa vazia estará acompanhada pela morte que aos
povos consumirá.
RECEBIDA: CL
05 de Julho de 2015

nº 740, publicada a 14 de Agosto de 2015

Não haverá tempo de perdão na Sibéria para o mal que ao mundo lá for concretizado.
RECEBIDA: CL
08 de Julho de 2015
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nº 741, publicada a 21 de Agosto de 2015

Caírá a desgraça sobre o pano branco em Nova Orleães.
RECEBIDA: CL
13 de Julho de 2015

nº 742, publicada a 21 de Agosto de 2015

Carregado pelo manto da discórdia e da fome estarão os povos na Albânia, quando a ganância do
poder tiver lugar.
RECEBIDA: CL
15 de Julho de 2015

nº 743, publicada a 21 de Agosto de 2015

A surpresa da desgraça assolará o Indiana.
RECEBIDA: CL
15 de Julho de 2015

nº 744, publicada a 21 de Agosto de 2015

A vingança da morte carregará o oposto no Mississipi.
RECEBIDA: CL
CONCRETIZADA;
EXPLICAÇÃO: 06/03/2018
Tiroteio em 3 casas na zona rural de Lincoln, Mississipi.
http://observador.pt/2017/05/28/tiroteio-no-mississipi-faz-oito-mortos/
15 de Julho de 2015

nº 745, publicada a 21 de Agosto de 2015

Aliado com a força da discórdia estará o Czar quando o manto negro cobrir a Europa.
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RECEBIDA: CL
15 de Julho de 2015

nº 746, publicada a 21 de Agosto de 2015

Conhecerá a Mongólia o fim do império.
RECEBIDA: CL
15 de Julho de 2015

nº 747, publicada a 21 de Agosto de 2015

Carregarão os cavaleiros o Mundo para o fim.
RECEBIDA: CL
15 de Julho de 2015

nº 748, publicada a 01 de Setembro de 2015

Apodrecerão fruto e semente sem que a boca do homem as prove.
RECEBIDA: CL
23 de Julho de 2015

nº 749, publicada a 01 de Setembro de 2015

Em demanda partirão aqueles a quem o Congo não pertence.
RECEBIDA: CL
23 de Julho de 2015

nº 750, publicada a 01 de Setembro de 2015

Perturbado será o sossego que em Manchester tem lugar.
RECEBIDA: CL
Obs: O atentado ocorrido dia 21 de Maio de 2017 pela 22,30 h em Manchester, no Concerto musical
27 de Julho de 2015
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nº 751, publicada a 01 de Setembro de 2015

The world will stop for New Jersey.
"O Mundo parará por New Jersey"
RECEBIDA: LC
30 de Julho de 2015

nº 752, publicada a 14 de Setembro de 2015

Grande será o desespero quando o interior engolir os pés do homem.
RECEBIDA: CL
02 de Agosto de 2015

nº 753, publicada a 14 de Setembro de 2015

Atendei aqueles que em Santiago do Chile não terão quem se compadeça da sua dor.
RECEBIDA: CL
02 de Agosto de 2015

nº 754, publicada a 14 de Setembro de 2015

Alta chama se elevará na cidade dos Clérigos que do Marquês será avistada.
RECEBIDA: CL
05 de Agosto de 2015

nº 755, publicada a 14 de Setembro de 2015

Dará à costa o aviso da desgraça que também em Peniche terá lugar.
RECEBIDA: CL
07 de Agosto de 2015

nº 756, publicada a 14 de Setembro de 2015

Mudará o poder em Timor às mãos da liberdade.
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RECEBIDA: CL
08 de Agosto de 2015

nº 757, publicada a 22 de Setembro de 2015

Grande desassossego permanecerá no tempo em Lima quando a dor do povo se libertar do passado.
Em demanda partirá o poder.
RECEBIDA: CL
EM CURSO;
EXPLICAÇÃO: 06/03/2018
Perdão presidencial a Alberto Fujimori, levantou uma onda de contestação social no Peru.
https://sol.sapo.pt/artigo/594387/perdao-a-fujimori-acende-rastilho-no-peru
16 de Agosto de 2015

nº 758, publicada a 22 de Setembro de 2015

Em surdina de desalento pelo poder perdido agirá o líder em Baucau.
RECEBIDA: CL

18 de Agosto de 2015

nº 759, publicada a 22 de Setembro de 2015

Chegarão à vossa nação com o zarpar do medo e do alento que o vizinho na península tomará.
RECEBIDA: CL
21 de Agosto de 2015

nº 760, publicada a 22 de Setembro de 2015

Grande será a miséria que do fúnebre à vida terá lugar do Mediterrâneo ao Bojador.
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RECEBIDA: CL
29 de Agosto de 2015

nº 761, publicada a 22 de Setembro de 2015

Grande será a surpresa da desgraça que a vossa nação abalará pelo visto nunca foi temido.
RECEBIDA: CL
30 de Agosto de 2015

nº 762, publicada a 22 de Setembro de 2015

New Orleans will end in Chicago.
"Nova Orleães findará em Chicago"
RECEBIDA: LC

31 de Agosto de 2015

nº 763, publicada a 19 de Outubro de 2015

Em grande perigo se encontram os vestígios do aviso na Cantábria.
RECEBIDA: CL
19 de Setembro de 2015

nº 764, publicada a 19 de Outubro de 2015

Incrédulo estará o Mundo à desgraça que os Balcãs terá lugar.
O povo a fome e a morte estarão a par.
RECEBIDA: CL
19 de Setembro de 2015

nº 765, publicada a 19 de Outubro de 2015

Roma cairá aos pés do império da lua.
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RECEBIDA: CL
19 de Setembro de 2015

nº 766, publicada a 19 de Outubro de 2015

A sombra do passado colocará em mãos sem virtude o poder em Moçambique.
Á desgraça padecerá o povo e os que ao povo se juntaram.
RECEBIDA: CL
05 de Setembro de 2015

nº 767, publicada a 19 de Outubro de 2015

Pedirão o pão a mão e alento aqueles que pela Gare do Oriente os irão temer, longe da paz e perto do
fim sonhado.
RECEBIDA: CL
05 de Setembro de 2015

nº 768, publicada a 19 de Outubro de 2015

Padecerá o líder em Cuba às mãos do inimigo conhecido, ao sucessor não sucederá e toda a herança
será perdida.
RECEBIDA: CL
08 de Setembro de 2015

nº 769, publicada a 19 de Outubro de 2015

O inimigo comum a Cuba derrubará a Venezuela sem que o amparo de um ao outro se consiga realizar.
RECEBIDA: CL
08 de Setembro de 2015

nº 770, publicada a 19 de Outubro de 2015

Da vossa nação se aproxima o rei sem reino, o trigo sem pão e o sacrifício da misericórdia Cristã.
RECEBIDA: CL
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08 de Setembro de 2015

nº 771, publicada a 19 de Outubro de 2015

Tomará Herodes a Palestina quando o quarto estiver aliado com a estrela do rumo.
RECEBIDA: CL
15 de Setembro de 2015

nº 772, publicada a 24 de Novembro de 2015

Ás portas do muro da velha senhora estará o Mundo que de longe trará a diferença alicerçada na morte
e nos olhos que se cobrem.
RECEBIDA: CL
19 de Setembro de 2015

nº 773, publicada a 24 de Novembro de 2015

Jogadas na fé da diferença estarão os povos na Costa do Marfim.
A delicadeza dos actos do silêncio arrastarão a dor pela terra desconhecida.
RECEBIDA: CL
19 de Setembro de 2015

nº 774, publicada a 24 de Novembro de 2015

À luz da soberba do poder e da voz que longe terá de ecoar estará o líder da vossa nação, duro fardo
será carregado e amontoado sobre o que existe.
A revolta do poder oculto mostrará o seu pecado quando a nação for desacreditada e perseguida pelo
passado.
RECEBIDA: CL
19 de Setembro de 2015

nº 775, publicada a 24 de Novembro de 2015

De negro xaile se cobrirá a velha senhora, envergonhada em seu manto a luz não brotará e perto de si
cobertos os filhos amedrontados e arrependidos das janelas que correram e para sempre se fecharam.
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RECEBIDA: CL
19 de Setembro de 2015

nº 776, publicada a 24 de Novembro de 2015

A Europa perderá a sua identidade.
RECEBIDA: CL
22 de Setembro de 2015

nº 777, publicada a 24 de Novembro de 2015

Realizado será o acordo que a norte do Mar Egeu acordará a velha senhora para os filhos pródigos que
a casa tornarão, pródigos ficarão outros que em casa alheia cearão.
RECEBIDA: CL
28 de Setembro de 2015

nº 778, publicada a 24 de Novembro de 2015

Abandonarão os netos da velha senhora o lar que apenas num lugar paz encontrarão, vazia ficará a
casa sem que o reino seja criado e longe ecoará a dor de um mundo perdido em si próprio.
RECEBIDA: CL
07 de Outubro de 2015

nº 779, publicada a 24 de Novembro de 2015

Pronto estará o Czar quando o capitalismo o quiser dominar, com a conquista eminente do que a
ninguém pertence, estará num desamparo de bem com a discórdia e o respeito do Mundo.
RECEBIDA: CL
09 de Outubro de 2015

nº 780, publicada a 17 de Dezembro de 2015

O raro e o desconhecido deixarão Cossourado caber nos olhos do Mundo, de longe caminhará o Rei
que à igreja pertence, desacreditado será o conhecido e para sempre prezado pelo povo.
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RECEBIDA: CL
11 de Outubro de 2015

nº 781, publicada a 17 de Dezembro de 2015

Aliar-se-á o Czar ao inimigo dos filhos da velha senhora, a aliança trairá com o bem que ao imperialismo
não parece ser.
RECEBIDA: CL
14 de Outubro de 2015

nº 782, publicada a 17 de Dezembro de 2015

Não esquecerá o Mundo a lembrança da esperança que terá lugar quando Lockerbie se fizer sentir em
terra a que o mar não pertence.
RECEBIDA: CL
16 de Outubro de 2015

nº 783, publicada a 05 de Janeiro de 2016

Entrelaçada pelos carris desavindos se encontrará a vossa nação, uma corda porá à prova os fieis, os
crentes e a negação do pão.
No trilho correrá o povo em busca do perdido.
RECEBIDA: CL
21 de Outubro de 2015

nº 784, publicada a 05 de Janeiro de 2016

Temei quando as vozes do oposto não se entenderem na vossa nação.
RECEBIDA: CL
24 de Outubro de 2015

nº 785, publicada a 05 de Janeiro de 2016

Do oeste a norte da Cantábria conhecerá o homem a mensagem que aos cristãos atormentará.
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RECEBIDA: CL
26 de Outubro de 2015

nº 786, publicada a 05 de Janeiro de 2016

Sem que o tempo se disponha e sem que o homem se lamente grandes tormentos e tormentas
assolarão a nação de Portugal. O pão e a terra serão roubados pelo homem ao homem e pelos os
tormentos do Mundo.
Bulirá o chão que o homem e o pão levará.
RECEBIDA: CL
26 de Outubro de 2015

nº 787, publicada a 05 de Janeiro de 2016

Atormentado estará o povo com o mando e desunido do poder que o oposto roubou, sem freio a nação
a quem o Mundo estenderá a mão.
RECEBIDA: CL
26 de Outubro de 2015

nº 788, publicada a 05 de Janeiro de 2016

Da terra de Calecute virá a ameaça que deixará o Mundo amedrontado.
RECEBIDA: CL
31 de Outubro de 2015

nº 789, publicada a 05 de Janeiro de 2016

Tombado na barcaça estará o povo dos Restauradores até Belém.
RECEBIDA: CL
31 de Outubro de 2015

nº 790, publicada a 05 de Janeiro de 2016

Manifestarão as esfinges o poder o fim.
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RECEBIDA: CL
31 de Outubro de 2015

nº 791, publicada a 05 de Janeiro de 2016

Novo timoneiro as rédeas de Timor tomará, debaixo da esperança estará o povo que em seu seio os
acolherá.
RECEBIDA: CL
31 de Outubro de 2015

nº 792, publicada a 05 de Janeiro de 2016

Sentar-se-á no Sul o rei que ao Norte pertence, das duas fundirá uma com a demanda dos reinos sem
rei.
RECEBIDA: CL
31 de Outubro de 2015

nº 793, publicada a 05 de Janeiro de 2016

Distribuídas serão as cartas que às províncias trarão o reinado em Espanha.
Porá o foral a inquietação dos que o desejo desejam mais mas sem nobre guerra lhes será dado.
RECEBIDA: CL
12 de Novembro de 2015

nº 794, publicada a 05 de Janeiro de 2016

Tombará o berço onde Pompeia reinou.
RECEBIDA: CL
17 de Novembro de 2015

nº 795, publicada a 05 de Janeiro de 2016

Das Astúrias partirá aquele cuja nação do berço reinará, perderá a paz a nação de Aragão e vazio ficará
o trono.
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RECEBIDA: CL
17 de Novembro de 2015

nº 796, publicada a 26 de Fevereiro de 2016

Beberá do cálice o sangue do cordeiro e Rei das sete colinas, unido com a trégua do bem, amontoará a
sede do passado do realizado e não conquistado.
RECEBIDA: CL
28 de Novembro de 2015

nº 797, publicada a 26 de Fevereiro de 2016

Pôr-se-á o sol na Cantábria sem que a noite se mostre.
RECEBIDA: CL
28 de Novembro de 2015

nº 798, publicada a 26 de Fevereiro de 2016

Ao bater da hora certa, o ponteiro aponta o norte onde o de sul se fundirá com o tempo.
RECEBIDA: CL
04 de Dezembro de 2015

nº 799, publicada a 26 de Fevereiro de 2016

Tombará a nação de Portugal ao escrito e revelado sem que o tempo durma e a maré baixe.
RECEBIDA: CL
10 de Dezembro de 2015

nº 800, publicada a 26 de Fevereiro de 2016

Das Naus à Ribeira tomará a desgraça seu rumo de desespero e morte.
RECEBIDA: CL
11 de Dezembro de 2015
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nº 801, publicada a 26 de Fevereiro de 2016

Abandonará sua casa a velha senhora, as teias tomarão as paredes e o rumo da união.
RECEBIDA: CL
11 de Dezembro de 2015

nº 802, publicada a 26 de Fevereiro de 2016

Sem que o tempo perdoe, aquecerá o que a Terra ilumina, tudo tombará por baixo de si numa enorme
hecatombe de morte inesperada.
RECEBIDA: CL
16 de Dezembro de 2015

nº 803, publicada a 26 de Fevereiro de 2016

Eterno manto de desgraça cobrirá a Terra onde a pele veste o homem e o braço enegrece numa dança
de desespero e fim próximo.
RECEBIDA: CL
16 de Dezembro de 2015

nº 804, publicada a 26 de Fevereiro de 2016

Padecerá ao não poder o rei do Peru, sua mão será coberta de sangue dos que ao regime irão
sucumbir.
RECEBIDA: CL
17 de Dezembro de 2015

nº 805, publicada a 26 de Fevereiro de 2016

Birmingham à luz do medo tomará a dor que ao povo assiste e à sombra acalenta.
RECEBIDA: CL
26 de Dezembro de 2015

nº 806, publicada a 26 de Fevereiro de 2016
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A luz da discórdia acordará entre o vermelho nas sete colinas, desgraça alheia à sua porta baterá, sem
que o vermelho se dispa e o branco conquiste.
RECEBIDA: CL
30 de Dezembro de 2015

nº 807, publicada a 22 de Março de 2016

Debaixo dos pés do homem bulirá o chão que o há-de engolir.
RECEBIDA: CL
07 de Janeiro de 2016

nº 808, publicada a 22 de Março de 2016

Sem que a traição o espere dura prova passará o rei da Venezuela, pela calada se move o infortúnio da
fome que não cessa e do pão que não escolhe.
RECEBIDA: CL

CONCRETIZADO: - 30.04.2019
EXPLICAÇÃO: 16.07.2019
No dia 30 de Abril de 2019 a Venezuela teve um golpe de estado, hoje, sabemos que não teve êxito.
Este acontecimento referia-se precisamente à TENTATIVA DO GOLPE DE ESTADO NA VENEZUELA.
Contudo chamamos à atenção para a segunda parte da mensagem. A fome e a falta do essencial que
continuará a degradar-se.
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/golpe-de-estado-na-venezuela-porque-e-que-alguns-militaresestao-a-usar-faixas-azuis-438931
https://sicnoticias.pt/especiais/crise-na-venezuela/2019-04-30-As-imagens-do-golpe-de-Estado-naVenezuela
https://sicnoticias.pt/especiais/crise-na-venezuela/2019-04-30-Golpe-de-Estado-na-Venezuela-comecouna-base-militar-de-La-Carlota
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1244117/venezuela-assiste-hoje-a-sexta-tentativa-de-golpede-estado-da-historia
https://zap.aeiou.pt/golpe-venezuela-guaido-video-254250
07 de Janeiro de 2016
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nº 809, publicada a 22 de Março de 2016

Ás portas de Taiwan sucumbirá o povo ao mal que ao Mundo assiste e na sombra ganha fé.
RECEBIDA: CL
07 de Janeiro de 2016

nº 810, publicada a 22 de Março de 2016

Romper-se-á a verdade que a Bicesse assiste.
RECEBIDA: CL
18 de Janeiro de 2016

nº 811, publicada a 22 de Março de 2016

Um a um, sem que o tempo espere e o sol se ponha cairão os tronos da Europa.
Amontoados pelo desespero deixarão as coroas que o vento romperá numa névoa de desilusão.
RECEBIDA: CL
25 de Janeiro de 2016

nº 812, publicada a 22 de Março de 2016

Grande será a saga que ao povo não assiste, na Terra não existe e no Vaticano persiste.
RECEBIDA: CL
28 de Janeiro de 2016

nº 813, publicada a 22 de Março de 2016

Garabandal e Fátima são a mesma verdade que o homem dissociou.
RECEBIDA: CL
18 de Fevereiro de 2016

nº 814, publicada a 04 de Abril de 2016

De volta estará à vossa nação o fogo que amedrontará o homem e que Abril tomou e cessou.
Na rua o medo se porá em qualquer passo que a instabilidade der.
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Um fantasma silencioso, as vozes do poder tentará silenciar sem que o povo se manifeste.
RECEBIDA: CL
19 de Fevereiro de 2016

nº 815, publicada a 04 de Abril de 2016

Tombará a velha senhora pelo medo e pela revolta que aos filhos irá assistir, desunidos e egoístas.
A casa tornarão sedentos de poder e da amizade das coroas.
RECEBIDA: CL
19 de Fevereiro de 2016

nº 816, publicada a 04 de Abril de 2016

Da Irlanda chegará aquele a cujo poder não sucumbirá à terra onde o relógio marca a hora certa.
Tormentos de vida e sem espaço desse lugar tomarão lugar.
RECEBIDA: CL
22 de Fevereiro de 2016

nº 817, publicada a 04 de Abril de 2016

Porá o Mundos os olhos no poder da vossa nação, desavindos, desunidos e jamais juntos estarão os
líderes.
A fome e o desespero as consumirão num dia em que a lua não se vir.
Desesperado estará o povo na rua pelo mal perdido e pelo bem que não consola.
RECEBIDA: CL
24 de Fevereiro de 2016

nº 818, publicada a 04 de Abril de 2016

Sairão à rua os de 24 que o 25 tornaram real.
RECEBIDA: CL
24 de Fevereiro de 2016
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nº 819, publicada a 04 de Abril de 2016

Grande e grotesca será a união que a China e o Irão une, em demanda partirão os povos a caminho da
velha senhora.
RECEBIDA: CL
02 de Março de 2016

nº 820, publicada a 04 de Abril de 2016

Mudará o rumo em Garabandal quando a profecia escondida dos pastores à cidade das sete colinas
chegar.
RECEBIDA: CL
02 de Março de 2016

nº 821, publicada a 16 de Maio de 2016

Novo rei que ao segundo sucederá terá a Palestina, nobre casa ocupará, nobre trono para si será criado
pelo império da Lua.
Verdade em si não terá lugar e destruída será a nação ao seu comando.
RECEBIDA: CL
11 de Março de 2016

nº 822, publicada a 16 de Maio de 2016

Desde a árvore florida até o sol cedo se pôr cairá o poder na vossa nação.
RECEBIDA: CL
16 de Março de 2016

nº 823, publicada a 16 de Maio de 2016

Tormentos de fé assolarão a Europa, o povo com o povo e contra o pouco que desavindo de cultura e
de indiferença fará a justiça do oposto contra o Pai.
Dura dinastia se avizinha num horizonte longínquo de esperança que será breve.
O sopro de alento um Rei o trará.
RECEBIDA: CL
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25 de Março de 2016

nº 824, publicada a 16 de Maio de 2016

Despido será o homem da soberba e dos impérios que na Terra criou, nobre mão a tudo porá fim para
que o retorno à criação tenha lugar.
RECEBIDA: CL
01 de Abril de 2016

nº 825, publicada a 20 de Maio de 2016

Descoberta será a mentira que no tempo perdurou, que o caminho cruzou e que a missão não cumpriu.
Será sedenta de perdão num dia em que os que oram de joelhos sobre o escrito sua alma quererão
libertar.
RECEBIDA: CL
09 de Abril de 2016

nº 826, publicada a 14 de Julho de 2016

Dura provação fundirá Dublin com o poder perdido, pela trégua do Mundo, sem poder, sem fé e alento.
Atormentado estará o povo sem que o dia cresça e o tormento cesse.
RECEBIDA: CL
18 de Abril de 2016

nº 827, publicada a 14 de Julho de 2016

Sofrerá o povo na vossa nação o mando do desmando daquela que ao poder ascende numa cavalgada
destinada, traçada, traindo o bem, desrespeitando o predestinado sem que o fim se instale e as
lágrimas das mães não corram.
RECEBIDA: CL
18 de Abril de 2016

nº 828, publicada a 14 de Julho de 2016

O fogo consumirá as entranhas da Terra.
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RECEBIDA: CL
19 de Maio de 2016

nº 829, publicada a 14 de Julho de 2016

Em grande contrariedade estará o Czar com os que do Norte se lhe opõe.
RECEBIDA: CL
20 de Maio de 2016

nº 830, publicada a 14 de Julho de 2016

Das entranhas da Terra brotará o tempo que o tempo cessará para que a justiça se conclua.
RECEBIDA: CL
21 de Maio de 2016

nº 831, publicada a 14 de Julho de 2016

Em grande tormento estará a vossa nação, que o tempo trará a divisão que a velha senhora
determinará num ávido alento de discórdia que ao pouco que lamenta tomará a cargo, a desgraça do
povo que atormentado na rua estará num lento de morte e desespero.
RECEBIDA: CL
21 de Maio de 2016

nº 832, publicada a 14 de Julho de 2016

Revoltas estarão as marés na Indonésia, reinará a vida e sobres as lages jazerá a morte.
RECEBIDA: CL

02 de Junho de 2016

nº 833, publicada a 14 de Julho de 2016

Tomada será a casa da velha senhora por aqueles a quem os cristãos temem.
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Longo tempo trará morte e do domínio da terra alheia.
RECEBIDA: CL
02 de Junho de 2016

nº 834, publicada a 14 de Julho de 2016

Caminhará de longe a desgraça para Terras do Alvito.
RECEBIDA: CL
13 de Junho de 2016

nº 835, publicada a 25 de Outubro de 2016

Partirá a Europa pela porta que Constantinopla abre e que o Czar fecha.
RECEBIDA: CL
21 de Junho de 2016

nº 836, publicada a 25 de Outubro de 2016

Amedrontada será a Europa pelo mal que ás colónias assistiu.
RECEBIDA: CL
26 de Junho de 2016

nº 837, publicada a 25 de Outubro de 2016

Destruirão as catástrofes os impérios criados.
RECEBIDA: CL
28 de Julho de 2016

nº 838, publicada a 25 de Outubro de 2016

Hastear-se-ão nos impérios a bandeira do reinado da Lua.
RECEBIDA: CL
29 de Julho de 2016
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nº 839, publicada a 25 de Outubro de 2016

Grande será a dor que a história a Notre-Dame trará.
RECEBIDA: CL
07 de Agosto de 2016

nº 840, publicada a 25 de Outubro de 2016

Unidos pela discórdia da razão que ao Mundo permanece estarão Constantinopla e o Czar. Um fim sem
tréguas imporão ao pouco que a paz não consegue mudar.
RECEBIDA: CL
14 de Agosto de 2016

nº 841, publicada a 25 de Outubro de 2016

Julgado no ultraje da memória que Constantinopla fundou será o sultão.
RECEBIDA: CL
14 de Agosto de 2016

nº 842, publicada a 25 de Outubro de 2016

Segregada estará a vossa nação quando o posto se desunir e confraternizar com a oposição.
RECEBIDA: CL
14 de Agosto de 2016

nº 843, publicada a 25 de Outubro de 2016

Unir-se-á o reino de Navarra à razão que o um do a Constantinopla assiste.
RECEBIDA: CL
14 de Agosto de 2016

nº 844, publicada a 25 de Outubro de 2016

Grande poder de conquista fragilizará a Europa ao bem que todos querem e à imposição que não deve
ter lugar.
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RECEBIDA: CL
14 de Agosto de 2016

nº 845, publicada a 25 de Outubro de 2016

Marcado será o rumo do Mundo quando Constantinopla imperial tiver lugar.
RECEBIDA: CL
14 de Agosto de 2016

nº 846, publicada a 30 de Novembro de 2016

Não se calarão as vozes da revolta em Manhattan quando a dor abraçar a morte e deixar orfã a paz.
RECEBIDA: CL
18 de Setembro de 2016

nº 847, publicada a 30 de Novembro de 2016

Temei quando o crescente da Lua tomar a casa da velha senhora. Coberto de negro manto será a fé do
Pai.
RECEBIDA: CL
27 de Setembro de 2016

nº 848, publicada a 30 de Novembro de 2016

Grande será a vaga que a frota do mar do norte trará, amedrontado estará o Mundo, perdida a fé na paz
e impiedosa a dor dos inocentes.
RECEBIDA: CL
12 de Outubro de 2016

nº 849, publicada a 30 de Novembro de 2016

Nova ala de poder ceará na casa da velha senhora. Pródigos muitos serão de um mundo que não os
compreende.
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RECEBIDA: CL
12 de Outubro de 2016

nº 850, publicada a 30 de Novembro de 2016

Alinhado estará o Mundo pela posse que ao Czar não pertence e que a solidão não acalenta.
RECEBIDA: CL
12 de Outubro de 2016

nº 851, publicada a 30 de Novembro de 2016

Longa será a noite de espera em Moscovo e Leninegrado, exausta estará a multidão pelo o meio que a
luz não mostra. De longe caminha a força que sedenta do longo caminho a sede mostrará no lugar à
muito cobiçado.
RECEBIDA: CL
18 de Outubro de 2016

nº 852, publicada a 30 de Novembro de 2016

De negro será pintada a távola redonda do trono dos guerreiros de Pedro, tombada estará a luz, presa
aos escombros da porta que jamais se abrirá. Na rua o encantamento pelo lustro do poder que ofusca a
falsidade da traição.
RECEBIDA: CL
23 de Outubro de 2016

nº 853, publicada a 30 de Novembro de 2016

Aliança de traição fará o casar em Estocolmo, em grande tormento estará o mundo pela luz que do sol
não chega.
RECEBIDA: CL
23 de Outubro de 2016

nº 854, publicada a 30 de Novembro de 2016

Nova cruzada partirá de Roma para o mundo. aliada com o poder do líder que os acolhe e protege.
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RECEBIDA: CL
23 de Outubro de 2016

nº 855, publicada a 30 de Novembro de 2016

Temei quando o Czar escrever a história que se perdeu.
RECEBIDA: CL
24 de Outubro de 2016

nº 856, publicada a 30 de Novembro de 2016

Chegará à Europa o passado que atormenta e o medo daquele que o realizou.
Padecerão muitos às suas mãos e doutrinas.
RECEBIDA: CL
27 de Outubro de 2016

nº 857, publicada a 30 de Novembro de 2016

Vereis caminhar sobre a Terra criaturas que a ela não pertencem.
RECEBIDA: CL
31 de Outubro de 2016

nº 858, publicada a 30 de Novembro de 2016

Serão aos milhares mais do que os homens, deixarão um rasto de desespero e perda até que outras
cheguem.
RECEBIDA: CL
01 de Novembro de 2016

nº 859, publicada a 16 de Janeiro de 2017

Tomará a Polónia a decisão que a ela foi roubada, que o Mundo não quer e a injustiça despertará.
RECEBIDA: CL
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06 de Novembro de 2016

nº 860, publicada a 16 de Janeiro de 2017

Arrepiada estará a condição humana no Bangladesh quando a fúria do desprezo da terra tiver lugar.
RECEBIDA: CL
06 de Novembro de 2016

nº 861, publicada a 16 de Janeiro de 2017

A salvo da ganância pelo o poder estará o líder na Birmânia. Move-se a sombra do poder oculto que o
verdadeiro líder oculta.
RECEBIDA: CL
06 de Novembro de 2016

nº 862, publicada a 16 de Janeiro de 2017

Descoberta será a verdade quando o manto branco sobre o mar navegar.
RECEBIDA: CL
06 de Novembro de 2016

nº 863, publicada a 16 de Janeiro de 2017

Ascenderá ao poder na Líbia o sucessor daquele que lhe sucede e que no passado lhe sucedeu.
RECEBIDA: CL
08 de Novembro de 2016

nº 864, publicada a 16 de Janeiro de 2017

Tenebrosa dor carregará Francisco quando o contrariado do certo tiver lugar.
RECEBIDA: CL
08 de Novembro de 2016
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nº 865, publicada a 20 de Fevereiro de 2017

Tormentos de tormentas se aguardam na costa que de leste parte e no mar se deita.
RECEBIDA: CL
20 de Novembro de 2016

nº 866, publicada a 20 de Fevereiro de 2017

Longe do mar de paz estará Washington, onde o povo a casa não retorna sem que o som mandado
tenha lugar.
RECEBIDA: CL
20 de Novembro de 2016

nº 867, publicada a 20 de Fevereiro de 2017

Grande revelação se aguarda e que se contradiz o fundo de uma Terra não conhecido.
RECEBIDA: CL
20 de Novembro de 2016

nº 868, publicada a 20 de Fevereiro de 2017

Adormecido estará Mundo quando o aviso do Norte chegar com a frota que de Leste parte, um caminho
de conquista prevalece nos laços a que o Czar fechará o dia.
RECEBIDA: CL
29 de Novembro de 2016

nº 869, publicada a 20 de Fevereiro de 2017

Sentida será a dor da Terra em Sagres, deitados sobre o seu leito os inocentes e os descrentes.
RECEBIDA: CL
15 de Dezembro de 2016

nº 870, publicada a 20 de Fevereiro de 2017

Acordada será a Terra de um sono que nunca adormeceu.
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RECEBIDA: CL
22 de Dezembro de 2016

nº 871, publicada a 20 de Fevereiro de 2017

Padecerá o líder de Israel às mãos do inimigo que aliado com o poder tormentos trará ao país. Unidos e
improváveis, na traição fiel ao povo, que muita dor carregará na soberania tirana dos que poder não têm
no que concedido lhes será.
RECEBIDA: CL
28 de Dezembro de 2016

nº 872, publicada a 20 de Fevereiro de 2017

A noite tomará a Europa. Grande manto negro cobrirá o Vaticano, perseguidos serão os filhos de Pedro,
grande será a sua dor que ao inimigo não atormentará.
RECEBIDA: CL
04 de Janeiro de 2017

nº 873, publicada a 20 de Fevereiro de 2017

Triste sina sofrerá Damasco quando os benfeitores do mal à sua porta baterem e em sua casa a
desgraça espalharem.
RECEBIDA. CL
04 de Janeiro de 2017

nº 874, publicada a 20 de Fevereiro de 2017

Nobre Rei sem coroa tomará a casa da velha senhora.
RECEBIDA: CL
05 de Janeiro de 2017

nº 875, publicada a 20 de Fevereiro de 2017

Soprarão ventos de mudança em Espanha, dividido será o poder, dissolvido o parlamento, audaz a
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fome e a sede do que não existe.
RECEBIDA: CL
19 de Janeiro de 2017

nº 876, publicada a 20 de Fevereiro de 2017

Temei quando o império do Sol se unir ao império da Lua.
RECEBIDA: CL
26 de Janeiro de 2017

nº 877, publicada a 08 de Junho de 2017

Temei quando o poder dos três tigres em França se odiar.
RECEBIDA: CL
30 de Janeiro de 2017

nº 878, publicada a 08 de Junho de 2017

Cobrir-se-á de luz a noite em Itália quando o gigante estremecer a Terra.
RECEBIDA: CL
03 de Fevereiro de 2017

nº 879, publicada a 08 de Junho de 2017

Tormentos de morte assolarão Estocolmo. Altas estarão as chamas numa escuridão atormentada pela
despedida.
RECEBIDA: CL
21 de Fevereiro de 2017

nº 880, publicada a 08 de Junho de 2017

Sucumbirá Nova York, aquele que acordado quando todos dormem o sono estremecerá numa surpresa
que ao mundo calará de dor.

Processado automáticamente.

pág 203/299

Coracão Triunfal - Acontecimentos

coracaotriunfal.com

RECEBIDA: CL
27 de Fevereiro de 2017

nº 881, publicada a 08 de Junho de 2017

Tombada sobre a desgraça da morte que o norte trará estará a Guatemala.
O silêncio não trará paz numa procura do que não resta.
RECEBIDA: CL
02 de Março de 2017

nº 882, publicada a 08 de Junho de 2017

Em ruínas estará a casa da velha senhora quando os filhos abandonarem o lar, um a um cada ano mais
do que um.
RECEBIDA: CL
12 de Março de 2017

nº 883, publicada a 08 de Junho de 2017

Perturbada será a paz em Hamburgo quando a dor da justiça do oposto se amparar na ceifa da
inocência.
RECEBIDA: CL
12 de Março de 2017

nº 884, publicada a 08 de Junho de 2017

Tombará o líder em Kuala Lumpur, ódio e medo tomarão o povo.
RECEBIDA: CL
13 de Março de 2017

nº 885, publicada a 08 de Junho de 2017

Rios de sangue correrão na Europa, de tenebrosa dor se cobrirá a justiça que ao Mundo não assiste e
que a paz não existe. De regresso tornará o ódio que ao outro queimou e escondeu.
Nobre rei de Lua sentado estará no trono, vassalagem prestarão os filhos de Pedro, escondidos pela
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verdade que a escuridão oculta.
RECEBIDA: CL
16 de Março de 2017

nº 886, publicada a 08 de Junho de 2017

Sob escolta ficará Timor pelo prometido que não chega e pelo pouco que o poder leva.
RECEBIDA: CL
15 de Março de 2017

nº 887, publicada a 08 de Junho de 2017

Em fina flor que floresce estarão as Flores, as pétalas tombarão num acordar atormentado que de longe
caminha e à raiz chega.
RECEBIDA: CL
15 de Março de 2017

nº 888, publicada a 08 de Junho de 2017

Aliado estará o império da Lua com o poder do Czar, nobre aliança arruinará a casa da velha senhora.
À sua porta estarão afilados na morte de uma conquista desmedida de um reino que dividido morrerá às
suas mãos.
RECEBIDA: CL
21 de Março de 2017

nº 889, publicada a 08 de Junho de 2017

Lágrimas de sangue chorará a Mãe no templo que ao sol poente se encontra em Roma. Inimigos
tomam posse para a batalha que ao bem não teme e o mal incita.
RECEBIDA: CL
21 de Março de 2017

nº 890, publicada a 08 de Junho de 2017
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Sofrerá o Mundo às mãos daquele que nobre saia rodada de negro veste, rodopiará a fé num extremo
de dor. Aniquilados serão os mandamentos despedaçados pelo egoísmo extinto.
Lágrimas de dor chorará a Mãe pelo sacrifício de um filho que o tempo levou e que tornará quando tudo
findar.
RECEBIDA: CL
21 de Março de 2017

nº 891, publicada a 08 de Junho de 2017

Rodeada de chamas estará Roma, de chagas se pintará a noite num tormento que tudo circunda e
apaga.
RECEBIDA: CL
02 de Abril de 2017

nº 892, publicada a 08 de Junho de 2017

Armados de canhões tomarão as salas do poder no Brasil, novo regente governará num passado que
retoma.
RECEBIDA: CL
02 de Abril de 2017

nº 893, publicada a 11 de Julho de 2017

Reclamará para si a França a batalha que ao fim da velha senhora levará.
Acalentam-se os filhos com a guerra que cruzará os céus de um extremo ao outro da Normandia.
Todos representados num misto de dever e dor cerrarão fileiras numa noite desesperada que o pó trará
e que a dor não calará.
RECEBIDA: CL
10 de Maio de 2017

nº 894, publicada a 11 de Julho de 2017

Agirá no silêncio o líder no Kosovo. Nobre noite cobrirá o sossego daqueles que em oração debaixo de
grande manto de luz se encontrarão.
Em silêncio responderá o Mundo ao passado que aos filhos tirará a vida. Discreto será o segredo
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conhecido no trono, mas silenciado na escuridão.
RECEBIDA: CL
15 de Maio de 2017

nº 895, publicada a 11 de Julho de 2017

Da Jugoslávia à Bósnia adormecerá a paz, faminto de um líder o poder trairá sem que outro coroado
não possa ser.
Um manto de discórdia tomará rumo e fileira num desfraldar de bandeiras vizinhas.
RECEBIDA: CL
15 de Maio de 2017

nº 896, publicada a 11 de Julho de 2017

Do alto das sete colinas, nobre Rei chora pelo segredo escondido que o tempo levou.
RECEBIDA: CL
29 de Maio de 2017

nº 897, publicada a 11 de Julho de 2017

Nobre Norte cobrirá a Coreia que ao norte do Sul se deita.
RECEBIDA: CL
31 de Maio de 2017

nº 898, publicada a 11 de Julho de 2017

Assombrada pela dor da perda do poder que tudo concentra estará a Espanha. Em guerra a sabedoria
do que se perde e sem paz o que se ganha.
RECEBIDA: CL
31 de Maio de 2017

nº 899, publicada a 11 de Julho de 2017

Negro manto carregará a Alemanha pelo crime que se cometeu e que o presente se lhe irá suceder.
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Grande cálice de dor se quebrará, muitas almas perdidas pelo caminho ficarão sem que o caminho se
faça e os trilhos fechados não estejam.
RECEBIDA: CL
31 de Maio de 2017

nº 900, publicada a 11 de Julho de 2017

Soberana decisão que ao Leste trará poder assoberbado de dor e o peso do infortúnio da desgraça.
Encerradas estarão as portas da Europa num Mundo de medo e tristeza.
RECEBIDA: CL
06 de Junho de 2017

nº 901, publicada a 11 de Julho de 2017

Reunidas estarão as forças a Sul do Adriático, canhões se disparam a leste e a ordem dada a norte.
RECEBIDA: CL
21 de Junho de 2017

nº 902, publicada a 11 de Julho de 2017

Serão aos milhares as almas ceifadas no horizonte da Bretanha. A salvação não terá tempo para que
não partam quando o sol se puser.
RECEBIDA: CL
21 de Junho de 2017

nº 903, publicada a 11 de Julho de 2017

Não escapará Nottingham à desgraça que no país se instala, incitados pelo oposto estarão os
justiceiros do oposto que em nobre local de culto depositarão a raiva e a morte.
RECEBIDA: CL

21 de Junho de 2017
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nº 904, publicada a 11 de Julho de 2017

Alta estará a chama em Nápoles pelo o figo que o oposto a ela trará. Em sofrimento os inocentes pelo
caminho que não encontram e pela pena que ninguém sente.
RECEBIDA: CL
26 de Junho de 2017

nº 905, publicada a 11 de Julho de 2017

Longe soará a desgraça que assolará a Alemanha no coração da justiça. Abalada a soberania pela
decisão que tomada será e que deixará o Mundo incrédulo.
RECEBIDA: CL

03 de Julho de 2017

nº 906, publicada a 30 de Agosto de 2017

Fundir-se-á a noite com o dia em Dusseldorf quando o oposto ofuscar a luz num tormento de sangue.
RECEBIDA: CL
09 de Julho de 2017

nº 907, publicada a 30 de Agosto de 2017

Novo sol se porá em Lourdes no oposto ao sucedido, intensa será o odor das flores e da luz numa
imensa paz que a mensagem trará.
RECEBIDA: CL
09 de Julho de 2017

nº 908, publicada a 30 de Agosto de 2017

A mágoa e o desespero tomarão Singapura. A dor pela revolta da partida terá lugar, ao longe o poder
que tudo trai e desmantela.
RECEBIDA: CL
11 de Julho de 2017
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nº 909, publicada a 30 de Agosto de 2017

Tormentos de fogo conduzirão a desgraça ao Saldanha. A noite encobrirá a luz de uma demanda que
ao longe se avistará.
RECEBIDA: CL
11 de Julho de 2017

nº 910, publicada a 30 de Agosto de 2017

Atormentado estará o povo e o poder quando em S. João da Pesqueira o remorso da vida tiver lugar.
Longa será a noite, o dia que se segue e o fim dos dias.
RECEBIDA: CL
11 de Julho de 2017

nº 911, publicada a 30 de Agosto de 2017

Na calada da festividade agirá o oposto em Madrid.
RECEBIDA: CL
11 de Julho de 2017

nº 912, publicada a 30 de Agosto de 2017

Abalado será o Império da Lua na sua soberania. Julgado o poder e democratizada a justiça.
RECEBIDA: CL
11 de Julho de 2017

nº 913, publicada a 30 de Agosto de 2017

Destruída será a soberania do poder em Salamanca. Ordenado o absolutismo do regime à ordem do
imperador do Rei.
RECEBIDA: CL
11 de Julho de 2017

nº 914, publicada a 30 de Agosto de 2017
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Ao soar do Ramadão encolherá o Mundo os ombros à atrocidade na Arábia Saudita.
RECEBIDA: CL
12 de Julho de 2017

nº 915, publicada a 30 de Agosto de 2017

Nova e derradeira mensagem será deixada em Fátima, Garabandal, Lourdes e La Salette.
Rios de teias cobrirão as aparições num desespero surdo do que acreditado não foi. Ao longe a luz que
se dissipa num movimento inerte, mas fugidio de perdão.
RECEBIDA: CL
12 de Julho de 2017

nº 916, publicada a 30 de Agosto de 2017

Acordará Barcelona do terror que ao oposto pertence.
Longa será a dor de procura pelo tempo que se perdeu e pelas almas que levou.
RECEBIDA: CL

CONCRETIZADA: 17AGO2017
EXPLICAÇÃO:
O Atentado ocorrido em Barcelona no dia 17 de Agosto de 2017 nas Ramblas.
Noticias:
http://www.jn.pt/mundo/ao-minuto/interior/carrinha-atropela-varias-pessoas-no-centro-debarcelona-8711344.html
http://observador.pt/2017/09/01/barcelona-eua-confirmam-alerta-para-atentado-nas-ramblas/
04SET2017
14 de Julho de 2017

nº 917, publicada a 30 de Agosto de 2017

Longa e lenta será a perda do ouro da Alemanha. Mãos vazias se propagarão pelas portas da velha
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senhora. Mãos cheias de tudo de um nada que o destino traçou e que o tempo perdeu.
RECEBIDA: CL
15 de Julho de 2017

nº 918, publicada a 30 de Agosto de 2017

Entrelaçado com a desgraça estará o poder na vossa nação, um a um ruirá a seu tempo do pouco que
resta.
RECEBIDA: CL
19 de Julho de 2017

nº 919, publicada a 30 de Agosto de 2017

Selado será na Polónia o tratado que muita dor trará ao Mundo.
RECEBIDA: CL
20 de Julho de 2017

nº 920, publicada a 30 de Agosto de 2017

Tomará o poder o líder em Istambul, em ruína cairá sem que o passado presente não se faça.
RECEBIDA: CL
22 de Julho de 2017

nº 921, publicada a 30 de Agosto de 2017

A dor da perda terá lugar no Sotavento Algarvio.
RECEBIDA: CL
25 de Julho de 2017

nº 922, publicada a 04 de Setembro de 2017

Tornar-se-á o Chile aquilo que não o é.
RECEBIDA: CL
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01 de Agosto de 2017

nº 923, publicada a 04 de Setembro de 2017

Chegará a Portugal o roubo que a natureza trás.
RECEBIDA: CL
02 de Agosto de 2017

nº 924, publicada a 04 de Setembro de 2017

Lágrimas de dor chorará o céu quando a terra que não existe se limitar com a água. Três elementos se
fundirão aguardando um que findará.
RECEBIDA: CL
05 de Agosto de 2017

nº 925, publicada a 04 de Setembro de 2017

Padecerão as Carmelitas ao inimigo que de longe chega e cedo parte.
RECEBIDA: CL
08 de Agosto de 2017

nº 926, publicada a 04 de Setembro de 2017

Padecerá o Quebec à hostilidade que ao inimigo assiste. À volta da cruz estarão em dia que a ceifa dita.
RECEBIDA: CL
11 de Agosto de 2017

nº 927, publicada a 04 de Setembro de 2017

Nobre fronteira fechará o leste pelo perigo que ao norte retomará.
RECEBIDA: CL
13 de Agosto de 2017
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nº 928, publicada a 04 de Setembro de 2017

De olhos postos no fim estará a China. Domina a norte e no olhar do inimigo, novo império de Alexandre
tomará lugar. Cegos os olhos do Mundo à discórdia que imperará.
RECEBIDA: CL
13 de Agosto de 2017

nº 929, publicada a 04 de Setembro de 2017

Desastrosa aliança fará Constantinopla com Israel. Um o outro trairá sem que o Mundo se aperceba.
RECEBIDA: CL
13 de Agosto de 2017

nº 930, publicada a 04 de Setembro de 2017

Dilúvio de fogo tomará o rumo do caminho em Nápoles, o tempo escasseia para que o destino se
cumpra, numa manhã de orvalho. A Terra sucumbirá à dor que o tempo adormeceu, mas a Terra não
calou.
RECEBIDA: CL
14 de Agosto de 2017

nº 931, publicada a 04 de Setembro de 2017

Fracturar-se-à o chão na Polónia, abalado o possuir que em noite de luar brilhante o tomará. Aniquilado
o manto da discórdia trará pelo que perdoado não foi.
RECEBIDA: CL
14 de Agosto de 2017

nº 932, publicada a 04 de Setembro de 2017

O tempo trará a discórdia à vossa nação.
RECEBIDA: CL
14 de Agosto de 2017

Processado automáticamente.

pág 214/299

Coracão Triunfal - Acontecimentos

coracaotriunfal.com

nº 933, publicada a 04 de Setembro de 2017

Sucumbirão as almas ao poder do oposto que tomará as rédeas da justiça em Varsóvia.
RECEBIDA: CL
18 de Agosto de 2017

nº 934, publicada a 04 de Setembro de 2017

A dor em comunhão com a desgraça tomarão a Lyon, sem que nada o espere e as pedras não se
apercebam, um leito de sangue se fará soar.
RECEBIDA: CL
20 de Agosto de 2017

nº 935, publicada a 04 de Setembro de 2017

Soará a sineta da dor em Praga pela desgraça que aos outros assiste.
RECEBIDA: CL
20 de Agosto de 2017

nº 936, publicada a 07 de Setembro de 2017

Terá lugar a revolta no Kuwait quando a consolidação do poder tomar lugar.
RECEBIDA: CL
19 de Agosto de 2017

nº 937, publicada a 07 de Setembro de 2017

A desgraça tomará Málaga, justiceiros do oposto farão sucumbir as almas ao seu devaneio.
RECEBIDA: CL
22 de Agosto de 2017

nº 938, publicada a 07 de Setembro de 2017

Tombará a paz na Europa.A revolta, o medo e a desgraça os seus alicerces arruinarão.
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RECEBIDA: CL
22 de Agosto de 2017

nº 939, publicada a 07 de Setembro de 2017

Tomadas serão as casas da fé. Nova religião se imporá aos crentes, subjugados os cristãos ao tumulto
e à morte.
RECEBIDA: CL
22 de Agosto de 2017

nº 940, publicada a 07 de Setembro de 2017

Marcada será a morte em Braga pela mão do oposto. Incrédula a Nação e em grande dor as mães
pelas chagas que o tempo não curará.
RECEBIDA: CL
26 de Agosto de 2017

nº 941, publicada a 07 de Setembro de 2017

A noite do desespero cobrirá a Macedónia, as armas calarão o silêncio de uma paz que o tempo sela e
o ruído rouba.
RECEBIDA: CL
27 de Agosto de 2017

nº 942, publicada a 07 de Setembro de 2017

Grande dor se abaterá sobre o líder em Manila.
RECEBIDA: CL
28 de Agosto de 2017

nº 943, publicada a 07 de Setembro de 2017

Grandes transformações sofrerá o sudoeste asiático.
RECEBIDA: CL
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28 de Agosto de 2017

nº 944, publicada a 07 de Setembro de 2017

Grande dor atormentada sofrerá o homem sobre o rio Hudson.
RECEBIDA: CL
29 de Agosto de 2017

nº 945, publicada a 07 de Setembro de 2017

Destruída será a paz em Sumatra, quando a desgraça se aliar com a intempérie.
RECEBIDA: CL
31 de Agosto de 2017

nº 946, publicada a 07 de Setembro de 2017

Devastada será a beleza na Grande Canária, um rasto de dor se porá com a perda das almas que ali
não pertencem.
RECEBIDA: CL
01 de Setembro de 2017

nº 947, publicada a 07 de Setembro de 2017

Em grande perigo estarão as Canárias com a intempérie que do norte chegará.
RECEBIDA: CL
01 de Setembro de 2017

nº 948, publicada a 05 de Outubro de 2017

Acordado do silêncio da morte estará Bombaim, antecipada a dor na oração que Deus ensinou.
RECEBIDA: CL
02 de Setembro de 2017
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nº 949, publicada a 05 de Outubro de 2017

Descoberta a verdade em Bilbau pela morte que o oposto carrega, morta a paz, exaltada a dor e
falseada a justiça.
RECEBIDA: CL
02 de Setembro de 2017

nº 950, publicada a 05 de Outubro de 2017

Chagas se abrirão no tempo na Polónia, em conflito o homem com o homem, as crenças e o outro.
RECEBIDA: CL
02 de Setembro de 2017

nº 951, publicada a 05 de Outubro de 2017

Colapsará a paz em Manhattan, sacudido o Mundo à instabilidade que a coroa trará
RECEBIDA: CL
03 de Setembro de 2017

nº 952, publicada a 05 de Outubro de 2017

Ressurgirá das cinzas da luta que o tempo deixou o líder no Golfo Pérsico, arrastado pelo ódio,
conquista e morte.
Grande exército formará e numa luta sem tréguas o encaminhará.
RECEBIDA: CL
04 de Setembro de 2017

nº 953, publicada a 05 de Outubro de 2017

Fracturar-se-à a terra de Cabinda, padecerão aos milhares aqueles que engolidos pela dor serão.
RECEBIDA: CL
05 de Setembro de 2017

nº 954, publicada a 05 de Outubro de 2017

Processado automáticamente.

pág 218/299

Coracão Triunfal - Acontecimentos

coracaotriunfal.com

A Terra sucumbirá ás fracturas que esconde.
RECEBIDA: CL
06 de Setembro de 2017

nº 955, publicada a 05 de Outubro de 2017

A nação de Portugal comerá o pão de Abril, lágrimas de Maio e dor de Outubro.
RECEBIDA: CL
06 de Setembro de 2017

nº 956, publicada a 05 de Outubro de 2017

Destruída da liberdade da vida estará Hong Kong pelo esperado que chegará em dia de requinte.
RECEBIDA: CL
07 de Setembro de 2017

nº 957, publicada a 05 de Outubro de 2017

The time of fear and pain will come to New Orleans.
"O tempo do medo e da dor chegará a Nova Orleães"
RECEBIDA: CL
08 de Setembro de 2017

nº 958, publicada a 05 de Outubro de 2017

Abalada será Santa Mónica pela desgraça que o mar traz e o fundo esconde.
RECEBIDA: CL
08 de Setembro de 2017

nº 959, publicada a 05 de Outubro de 2017

Caminharão com destino ao Curdistão os justiceiros do tratado do oriente.
Aliados na luta e vingadores na desgraça.
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RECEBIDA: CL
09 de Setembro de 2017

nº 960, publicada a 05 de Outubro de 2017

Acordará na Islândia o gigante que o Mundo teme e o tempo surpreenderá.
RECEBIDA: CL
11 de Setembro de 2017

nº 961, publicada a 05 de Outubro de 2017

Surpreendida será Saint-Tropez pelo o mal que ao oposto se alia. Tomará o lugar o destino de outros
de uma desgraça não imune.
RECEBIDA: CL
12 de Setembro de 2017

nº 962, publicada a 05 de Outubro de 2017

Varrida será Chipre pela dor que o tempo trará.
Tombada a natureza e as almas em harmonia com a desgraça.
RECEBIDA: CL
13 de Setembro de 2017

nº 963, publicada a 05 de Outubro de 2017

Se acenderá a sombra em Granada, grande dor imporá o oposto ao homem.
RECEBIDA: CL
14 de Setembro de 2017

nº 964, publicada a 05 de Outubro de 2017

Estremecerá a terra em Lima. Corpos em sofrimento num tempo que destinado de fim se concretizará.
RECEBIDA: CL
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14 de Setembro de 2017

nº 965, publicada a 05 de Outubro de 2017

A desgraça seguida da dor terá lugar na Toscânia, surpreendido o povo e em tormento as almas que
roubadas ao oposto prestarão vassalagem.
RECEBIDA: CL
15 de Setembro de 2017

nº 966, publicada a 05 de Outubro de 2017

Amesterdão seguirá em desgraça com o destino que o posto impõe. Atormentada a dor no tempo breve
de justiça.
RECEBIDA: CL
15 de Setembro de 2017

nº 967, publicada a 05 de Outubro de 2017

A surpresa e a dor tomarão o Algarve, o oposto tomará posição na realidade que a Nação desconhece.
RECEBIDA: CL
16 de Setembro de 2017

nº 968, publicada a 05 de Outubro de 2017

Desvastado será Monte Abraão.
RECEBIDA: CL
18 de Setembro de 2017

nº 969, publicada a 05 de Outubro de 2017

Movida pela discórdia estará Kinshasa, perdido o povo em luto, fome e desespero.
RECEBIDA: CL
19 de Setembro de 2017
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nº 970, publicada a 05 de Outubro de 2017

Mergulhada na saudade do que se perdeu estará a Amazónia, a natureza em discórdia levará com dor
o que de bom existe.
Incrédulo o homem pela perda que sua o é e na saudade do que não foi.
RECEBIDA: CL
20 de Setembro de 2017

nº 971, publicada a 05 de Outubro de 2017

Serão aos milhares que passarão pela porta Ibérica, famintos, marginais e amedrontados.
RECEBIDA: CL
21 de Setembro de 2017

nº 972, publicada a 05 de Outubro de 2017

Atormentado estará o Mundo pela desgraça que a vontade do pai ao filho será transmitida, cumpridas
as profecias de velhos mestres de tempos infinitos de sabedoria.
Alinhadas as frotas no Pacífico, Atlântico, Mar Negro e Báltico.
Em harmonia as sirenes em Hiroshima, Nagasaki e Pequim.
Cruzados os céus de uma luz que a cegueira cegará de um extremo ao outro, imprevisível no acto, mas
poderosa na desgraça.
Nos mares não caberá nem mais um, repleta a Normandia numa terra de almas em desespero.
Cheios os céus de aves e morto o chão com as suas asas.
Longos dias de tormentos se aproximam num tenebroso destino que o homem insiste em rasgar,
desconhecer e omitir.
Destruída será a nação do avô, do pai e do neto e em escombros o Mundo.
RECEBIDA: CL
23 de Setembro de 2017

nº 973, publicada a 09 de Outubro de 2017

Noite de desespero viverá Génova, corpos amontoados nos escombros do que se perdeu.
RECEBIDA: CL
23 de Setembro de 2017
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nº 974, publicada a 09 de Outubro de 2017

Nova soberania tomará a Catalunha.
RECEBIDA: CL
23 de Setembro de 2017

nº 975, publicada a 09 de Outubro de 2017

Ouvido não será o som da desgraça que em Londres terá lugar.
Em harmonia o homem com a diversão num dia único na Nação.
RECEBIDA: CL
24 de Setembro de 2017

nº 976, publicada a 09 de Outubro de 2017

Atormentado será o governo no Bangladesh, retirado o poder e devolvida a desgraça ao povo.
RECEBIDA: CL
25 de Setembro de 2017

nº 977, publicada a 09 de Outubro de 2017

Sairá o povo à rua em Salamanca e País Basco, instável estará o poder em Espanha num declínio de
poder que a revolta acalenta.
RECEBIDA: CL
25 de Setembro de 2017

nº 978, publicada a 09 de Outubro de 2017

Arruinada será a casa da velha senhora pelo filho mais poderoso e abastado cuja riqueza perderá num
momento inesperado.
RECEBIDA: CL
25 de Setembro de 2017

nº 979, publicada a 09 de Outubro de 2017
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Desafiadas serão as rédeas do poder na Costa do Marfim, sangrento o conflito e deposto o líder.
RECEBIDA: CL
27 de Setembro de 2017

nº 980, publicada a 09 de Outubro de 2017

Rasgados serão os céus de Nova Deli pela luz que amedronta.
RECEBIDA: CL
28 de Setembro de 2017

nº 981, publicada a 09 de Outubro de 2017

Contestada será a verdade de Garabandal.
RECEBIDA: CL
29 de Setembro de 2017

nº 982, publicada a 09 de Outubro de 2017

Ocultada pelo manto negro será a verdade na Colômbia.
RECEBIDA: CL
29 de Setembro de 2017

nº 983, publicada a 09 de Outubro de 2017

Irromperá no calor da noite a dor da desgraça em Pompeia.
RECEBIDA: CL
02 de Outubro de 2017

nº 984, publicada a 09 de Outubro de 2017

Sairá à rua Franco num dia em que o poder será derrubado.
Novo rumo tomará os destinos dos filhos de Espanha.
Novo líder será coroado pela dor e de sangue manchadas as suas vestes.
Dominado pela revolução o poder numa guerra que aos vizinhos atormentará.
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RECEBIDA: CL
02 de Outubro de 2017

nº 985, publicada a 09 de Outubro de 2017

Morrerão aos milhares com ela e sem ela.
RECEBIDA: CL
02 de Outubro de 2017

nº 986, publicada a 09 de Outubro de 2017

Não se compadecerá do homem a dor da montanha do Pico. Lágrimas de calor escorrerão pela
montanha fundidas com o choro das almas que se perderão.
RECEBIDA: CL
04 de Outubro de 2017

nº 987, publicada a 09 de Outubro de 2017

Negra será a noite em Vancouver, iluminada pelo roubo inesperado de morte que terá lugar.
RECEBIDA: CL
04 de Outubro de 2017

nº 988, publicada a 09 de Outubro de 2017

Tremerá a nação em Alcântara pela dor que o oposto imporá.
RECEBIDA: CL
09 de Outubro de 2017

nº 989, publicada a 09 de Outubro de 2017

Acalentada será a revolta na Geórgia pelo o poder que não satisfaz.
RECEBIDA: CL
06 de Outubro de 2017
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nº 990, publicada a 09 de Outubro de 2017

Temei quando as águas se elevarem no Cávado.
RECEBIDA: CL
06 de Outubro de 2017

nº 991, publicada a 09 de Outubro de 2017

Grande desgraça de dor, morte e ausência abalará a vossa nação. Não florescerá o trigo e não brotará
o milho.
RECEBIDA: CL
06 de Outubro de 2017

nº 992, publicada a 20 de Outubro de 2017

Atormentadas será as cortes em Espanha. Desavindos os filhos da nação, unido o inimigo em prole do
futuro.
RECEBIDA: CL
10 de Outubro de 2017

nº 993, publicada a 20 de Outubro de 2017

Assolado pela força da dor da Terra será o Montijo, surpreendida a nação e inquieto o povo.
RECEBIDA: CL
10 de Outubro de 2017

nº 994, publicada a 20 de Outubro de 2017

Basilar será o poder na vossa nação antes da desgraça se aproximar, intimidados os apoiantes pela
longa caminhada que o tempo derrubará.
RECEBIDA: CL
10 de Outubro de 2017

nº 995, publicada a 20 de Outubro de 2017
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Devastadas será as Cayman pelo desespero desmedido da natureza.
RECEBIDA: CL
11 de Outubro de 2017

nº 996, publicada a 20 de Outubro de 2017

A fome tomará a vossa nação e terras de ninguém surgirão.
RECEBIDA: CL
11 de Outubro de 2017

nº 997, publicada a 20 de Outubro de 2017

A fúria do aviso tomará os Barbadas, tempo de solidão não haverá no dia em que a desgraça bater à
porta.
RECEBIDA: CL
13 de Outubro de 2017

nº 998, publicada a 20 de Outubro de 2017

Arrasada será a Malásia pela intempérie que mudará o rumo.
RECEBIDA: CL
07 de Outubro de 2017

nº 999, publicada a 20 de Outubro de 2017

Tomada será a decisão na Áustria que o povo fará sair à rua, o eco da desavença ecoará na Suécia e
Normandia.
RECEBIDA: CL
09 de Outubro de 2017

nº 1000, publicada a 24 de Outubro de 2017

Em grande discórdia se encontrarão as terras entre o Tigre e o Eufrates.
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RECEBIDA: CL
15 de Outubro de 2017

nº 1001, publicada a 24 de Outubro de 2017

Tomado será o paquete em noite que a lua cresce. atormentado os milhares numa morte que certa terá
lugar.
RECEBIDA: CL
17 de Outubro de 2017

nº 1002, publicada a 24 de Outubro de 2017

Em chagas se abrirá a Terra em Timor. Incrédulo o povo pela dor que a fé guarda.
RECEBIDA: CL
19 de Outubro de 2017

nº 1003, publicada a 24 de Outubro de 2017

De longe caminha a desgraça que se abaterá sobre a vossa nação.
Novo tempo se imporá num infortúnio que a fé do homem porá a nu.
RECEBIDA: CL
19 de Outubro de 2017

nº 1004, publicada a 24 de Outubro de 2017

Traiçoeiro será o caminho na pequena linha que aos do norte e do sul da vossa nação atirará para a
morte.
RECEBIDA: CL
19 de Outubro de 2017

nº 1005, publicada a 24 de Outubro de 2017

Abertas serão as feridas do conflito na Jugoslávia, soberana decisão sobreposta à razão.
RECEBIDA: CL
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20 de Outubro de 2017

nº 1006, publicada a 30 de Outubro de 2017

Um leito de fogo brotará de S. André, correrá lento e destinado no fim que a Terra aguarda.
RECEBIDA: CL
21 de Outubro de 2017

nº 1007, publicada a 30 de Outubro de 2017

Grande perigo correrá a Europa pela união dos filhos do Norte que em tratado se porão à margem.
RECEBIDA: CL
22 de Outubro de 2017

nº 1008, publicada a 30 de Outubro de 2017

Governará Napoleão a nação de França porque assim o povo o incita.
RECEBIDA: CL
23 de Outubro de 2017

nº 1009, publicada a 30 de Outubro de 2017

Tormentos de poder passarão muitas nações da Europa, afogada em lágrimas a democracia e exaltada
a ditadura.
RECEBIDA: CL
23 de Outubro de 2017

nº 1010, publicada a 30 de Outubro de 2017

Atormentado será a nação de África do Sul pela morte que as ceifas trarão em muitos lugares e
ocasiões.
RECEBIDA: CL
23 de Outubro de 2017
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nº 1011, publicada a 30 de Outubro de 2017

Em noite de desgraça cairá o poder na vossa nação.
RECEBIDA: CL
23 de Outubro de 2017

nº 1012, publicada a 30 de Outubro de 2017

Do céu cairá indefeso o perigo em Lisboa.
RECEBIDA: CL
23 de Outubro de 2017

nº 1013, publicada a 30 de Outubro de 2017

Padecerá Sidney à desgraça da chama que alta será.
RECEBIDA: CL
24 de Outubro de 2017

nº 1014, publicada a 30 de Outubro de 2017

Em choque ficará Amesterdão no dia em que o acreditar será posto à prova. Almas ceifadas e inertes
padecerão à força do oposto.
RECEBIDA: CL
25 de Outubro de 2017

nº 1015, publicada a 30 de Outubro de 2017

Cairá o líder na Bolívia às mãos do inimigo.
Na rua, a fome e a revolta tomarão o país.
RECEBIDA: CL
25 de Outubro de 2017

nº 1016, publicada a 30 de Outubro de 2017

Mostrará no mar a China toda a sua imponência.
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RECEBIDA: CL
26 de Outubro de 2017

nº 1017, publicada a 20 de Novembro de 2017

Nas terras onde Napoleão reina a queda do império está eminente.
Muitos caminharão em direcção ao Sena para nele se atirarem em busca de um dormir profundo.
O inimigo espreita a cada esquina e a cada passo a morte terá o seu lugar num vazio sem precedentes,
muitos padecerão às mãos do inimigo obscuro de fé e sobre a escuridão atirado.
Não queirais o seu destino desprovido de fé que lhes é imposto.
Nada restará de tão vasto desespero. A batalha será dura e duradoura e pouco se poderá fazer para
salvar os desprovidos de fé que partilharão o seu destino com a ganância.
RECEBIDA: CL

03 de Agosto de 2013

nº 1018, publicada a 20 de Novembro de 2017

O sol brilhará de forma diferente sobre Washington quando um raio de luz brilhante cruzar os céus.
Ao longe um som estridente será ouvido na mais alta colina onde jazerá o perigo.
Muitos padecerão sobre a sua passagem e nada ficará igual ao que foi criado.
A cegueira domina o olhar de muitos que longe observam com inocência o calor e o desespero dos que
inertes de vida padecerão no chão ilesos da mais pura das almas passadas.
Grandes ruídos se elevarão no ar num infindável desafio de morte.
RECEBIDA: CL
03 de Agosto de 2013

nº 1019, publicada a 20 de Novembro de 2017

Grande desgraça se abaterá sobre aqueles que no interior da terra caminham sobre linhas.
Não haverá tempo de aviso sobre a morte eminente à muito programada.
Morrerão às mãos dos que o corpo tapam num sofrimento sem precedentes, numa vingança concedida
e há muito programada.
Muitos padecerão inertes sem resistência e sem forma dos seus os conhecerem.
RECEBIDA: CL
03 de Agosto de 2013
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nº 1020, publicada a 20 de Novembro de 2017

Hiroxima viverá de novo o terror à muito esquecido, tudo despertará num dia em que a luz parece
brilhar mais alto.
Não haverá tempo para acudir aqueles cuja hora e missão a cumprir conhecerá o seu fim.
O negro dos corpos queimados deixará o odor ir até longe num desmedido pavor de morte.
Cruzados estarão os braços daqueles que trouxeram o anjo da morte numa vingança sem precedentes.
Nada restará, apenas o sofrimento atroz da perda do que não se conseguiu salvar.
RECEBIDA: CL
05 de Agosto de 2013

nº 1021, publicada a 20 de Novembro de 2017

A Nova Zelândia sucumbirá ao gigante que lhe deu origem. Grande parte da população será dizimada
deixando apenas uma nuvem de cinza levantada nos céus. O som do uivo será sentido longe onde o
eco será ouvido.
Muito pouco restará da beleza que um dia foi, muitos padecerão num ávido sinal de partida.
Nada podereis fazer, são os dias do fim.
RECEBIDA: CL
05 de Agosto de 2013

nº 1022, publicada a 20 de Novembro de 2017

Ás ordens de Franco uma enorme etapa para o fim terá lugar na mais alta montanha.
Guerreiros desprovidos de fé caminharão em direcção ao país vizinho num desmedido caminho de for e
de sofrimento.
Muitas lanças perfurarão os corações dos que sobre a terra cairão mortos num desamparado
movimento de corrupio.
Ao longe o uivo dos cavalos ecoará num desmedido choro do dever cumprido.
Poucos restarão sobre a terra e nada poderá mudar aquilo que lhes estás destinado.
RECEBIDA: CL
06 de Agosto de 2013

nº 1023, publicada a 20 de Novembro de 2017

Quando os pilares da revolução sobre o mar tremerem ao longe, a cidade será devastada pela força
das ondas que no horizonte se imporão num desmedido movimento de maré que tudo assolará à sua
passagem.
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A queda é eminente e pouco restará junto dos navegadores de valentia, cobardes agora com as suas
embarcações colhidas pelas águas.
Tudo ficará deitado num murmúrio infinito de dor e a história não terá fim, andarão perdidos com a falta
de chão entre os dedos.
RECEBIDA: CL
06 de Agosto de 2013

nº 1024, publicada a 20 de Novembro de 2017

Caracas sucumbirá à nuvem mais negra que do céu aparecerá aberta de luz que tudo deixará inerte à
sua passagem.
A imensidão do clarão será avistada na mais longínqua das montanhas e muitos cegarão pela força que
a luz acalenta.
Um aviso de que o Mundo tal como o conheceis terá o seu fim num breve clarão de luz e na imensidão
da falta de fé e acalento dos desígnios do Pai.
RECEBIDA: CL
07 de Agosto de 2013

nº 1025, publicada a 20 de Novembro de 2017

As águas fustigarão o Rio de Janeiro num desenrolar avassalador.
Pelas encostas jorrará num movimento de morte que muitos deixará sem telhas onde se possam
abrigar.
No fundo o mar acompanhará o movimento num embalo avassalador contra a ganância e o poder.
Muito pouco restará da virgindade outrora conhecida, apenas os pilares permanecerão de pé à da
chegada daquele que a tudo a justiça aplicará.
RECEBIDA: CL
07 de Agosto de 2013

nº 1026, publicada a 20 de Novembro de 2017

Grandes destinos se tomarão em Estrasburgo que ainda mais alimentarão a contrariedade dos
desígnios do Pai.
Muitos padecerão para que outros os espezinhem num movimento rodado de dor e desespero.
A raiva sairá fora de todos aqueles que já aguentam o desespero por outros provocado, invocarão o
desespero e com eles sucumbirão à perda da fé daqueles que ao seu lado irão jazer.

Processado automáticamente.

pág 233/299

Coracão Triunfal - Acontecimentos

coracaotriunfal.com

RECEBIDA: CL
07 de Agosto de 2013

nº 1027, publicada a 20 de Novembro de 2017

Atendei a Bengasi onde o renascer do ditador, muito irá mudar nos seus intuitos.
A vassalagem da fé será inerte de vontade num enrolar divino de encantamento pelas espadas que o
Mundo calou.
De novo as trevas rondarão numa presença eficaz de uma crueldade desmedida, pois sobre o fio da
espada muitos padecerão num fim anunciado.
RECEBIDA: CL
07 de Agosto de 2013

nº 1028, publicada a 20 de Novembro de 2017

A doença atacará de forma evidente o Senegal onde muitos padecerão às mãos de um ente
desconhecido que muita vida arrancará da Terra logo que seja tempo.
A dor provocada será imensa e poucos haverá para acorrer a tamanha desgraça.
A cura não existe e muitos sucumbirão inertes de vida e cobertos pelo o sangue.
RECEBIDA: CL
08 de Agosto de 2013

nº 1029, publicada a 20 de Novembro de 2017

San Marino perderá os pilares da ostentação no desenrolar levado dos que a fé não carregarão e nos
braços do ditador repousarão.
Muita beleza do Criador desaparecerá num fechar de olhos eminente quando o Sol se trocar num
bailado infame da memória à muito esquecida.
RECEBIDA: CL
08 de Agosto de 2013

nº 1030, publicada a 20 de Novembro de 2017

Grande desgraça se abaterá sobre os que na Costa Rica habitam.
O tumulto tirará o lugar à paz caída sobre a terra, olhará indefesa os seus filhos serem levados junto
com o leito que correrá desmedido num destino infinito de ganância.
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Ao longe o choro das mães órfãs do coração dos seus filhos calará o silêncio.
Muitos padecerão num jazer de vida inerte e num embalo do sono dos justos.
RECEBIDA: CL
08 de Agosto de 2013

nº 1031, publicada a 20 de Novembro de 2017

Ao longe os pássaros marcarão o compasso das águas no derrame desmedido de ganância que
assolará Timor num movimento rodopiante de vento que tudo arrastará à sua passagem.
O povo elevará as mãos ao céu na procura de respostas para tão grande desgraça.
De pouco adiantará pois os desígnios da justiça iniciarão o seu cumprimento numa cruzada de fé para
elevar ao mais alto pico o que o homem perdeu e derrubou sem ordem do criador.
RECEBIDA: CL
09 de Agosto de 2013

nº 1032, publicada a 20 de Novembro de 2017

De olhar fixo no fundo das sete colinas ele ora à espera que o seu semelhante lhe traga a boa nova.
O descruzar das chaves iniciar-se-á num movimento invertido da queda dos pilares que em tempos
fechou.
Até alinharem o descruzamento cairão um a um num descrédito compassado, numa melodia
semelhante ao som descompassado das espadas num duelo sublime de falta de fé.
RECEBIDA: CL
09 de Agosto de 2013

nº 1033, publicada a 20 de Novembro de 2017

Grande desgraça se abaterá sobre S. Salvador, não haverá tempo para acudir aos que sucumbirão, aos
que das nuvens mais escurem descerem, serão arrastados para longe alguns já inertes.
RECEBIDA: CL
09 de Agosto de 2013

nº 1034, publicada a 20 de Novembro de 2017

Novamente as mães da Catalunha chorarão o coração dos filhos colhidos pela desgraça que sobre a
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terra se irá abater.
Partirão a seu tempo num murmúrio silencioso do fim que para eles denunciaram.
RECEBIDA: CL
10 de Agosto de 2013

nº 1035, publicada a 20 de Novembro de 2017

Nova morada conhecerão os filhos da velha senhora.
Pilares antigos, paredes de separados e cobertura de desavindos.
RECEBIDA: CL
28 de Outubro de 2017

nº 1036, publicada a 20 de Novembro de 2017

Promovida será a discórdia em Espanha, escondidos os problemas, avivado o passado e atormentada a
nação.
RECEBIDA: CL
28 de Outubro de 2017

nº 1037, publicada a 20 de Novembro de 2017

Acordados serão os filhos adormecidos de Israel, foragidos os cristãos e em discórdia a nação.
RECEBIDA: CL
29 de Outubro de 2017

nº 1038, publicada a 20 de Novembro de 2017

Tomado será o Quénia pelos amigos que próximos são.
RECEBIDA: CL
30 de Outubro de 2017

nº 1039, publicada a 20 de Novembro de 2017

Tempos de discórdia se avizinham em casa da velha senhora, filhos muitas vezes sentados à mesa
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sem encontrar razão, cada um pródigo de si próprio e uma senhora em lágrimas pelo entendimento que
não há.
RECEBIDA: CL
31 de Outubro de 2017

nº 1040, publicada a 20 de Novembro de 2017

Um rasto de morte deixará o justiceiro das trevas no Nebrasca.
RECEBIDA: CL
03 de Novembro de 2017

nº 1041, publicada a 20 de Novembro de 2017

Atormentada será Barcelona pelo presente que recente passado é.
Lágrimas de dor chorarão os que entes perderão na hora escolhida pelos atormentados para fazerem a
justiça do oposto.
RECEBIDA: CL
03 de Novembro de 2017

nº 1042, publicada a 20 de Novembro de 2017

Perdido será o respeito pelo culto em Lourdes, aliados da discórdia da fé que não o é, porão à prova a
dignidade das revelações, incorporado será o mal que ao som do salmo ceifará almas em oração.
RECEBIDA: CL
04 de Novembro de 2017

nº 1043, publicada a 20 de Novembro de 2017

Atormentado será o momento no Arkansas, som estridente terá lugar num rasgo da noite que ao
homem ceifará a alma.
RECEBIDA: CL
05 de Novembro de 2017
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nº 1044, publicada a 20 de Novembro de 2017

Chegará a casa da velha senhora a peste que à porta baterá sem que o perdão seja concedido.
RECEBIDA: CL
05 de Novembro de 2017

nº 1045, publicada a 20 de Novembro de 2017

No calor do desespero se encontrará Atocha pela dor que o inimigo do bem infligirá à paz.
RECEBIDA: CL
05 de Novembro de 2017

nº 1046, publicada a 20 de Novembro de 2017

Singrará a revolta nos Emirados Árabes Unidos, irmãos em discórdia pelo poder instalado.
RECEBIDA: CL
07 de Novembro de 2017

nº 1047, publicada a 20 de Novembro de 2017

Das profundezas soltará a terra um grito de destruição em Singapura, crateras serão abertas e
engolidas almas em desespero.
RECEBIDA:CL
08 de Novembro de 2017

nº 1048, publicada a 20 de Novembro de 2017

Á sombra da desgraça estará a Europa quando o fracasso do conflito terá lugar, depostas as armas,
arruinada a paz e fraturada a soberania.
RECEBIDA: CL
10 de Novembro de 2017

nº 1049, publicada a 20 de Novembro de 2017

Temei quando o poder da França se desentender com o da Alemanha.
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RECEBIDA: CL
12 de Novembro de 2017

nº 1050, publicada a 20 de Novembro de 2017

Destruída será Tóquio pelo ar que em movimentos compassados, descoordenados e violentos a
rodeará.
RECEBIDA: CL
13 de Novembro de 2017

nº 1051, publicada a 20 de Novembro de 2017

Inóspitas serão as terras do sul de tormento de mouros, areias de pedra terão lugar e onde nem raízes
poderão habitar.
RECEBIDA: CL
14 de Novembro de 2017

nº 1052, publicada a 20 de Novembro de 2017

Novo êxodo terá lugar na vossa nação, ponteiros do sul se apontarão ao norte.
RECEBIDA: CL
14 de Novembro de 2017

nº 1053, publicada a 20 de Novembro de 2017

Unidos na discórdia da razão estarão o Czar, o Rei e o Sultão, nobre apoio os fará crescer num limite
que não se deseja.
RECEBIDA: CL
17 de Novembro de 2017

nº 1054, publicada a 11 de Dezembro de 2017

A terra mostrará toda a sua discórdia no Paquistão, tombada será a vida sem que o Mundo se
aperceba.
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RECEBIDA: CL
17 de Novembro de 2017

nº 1055, publicada a 11 de Dezembro de 2017

Em discórdia estará o interior da Terra no México.
RECEBIDA: CL
21 de Novembro de 2017

nº 1056, publicada a 11 de Dezembro de 2017

Ventos de morte se aproximam da vossa nação, em tormento o poder, em reza a batina e na rua as
armas.
RECEBIDA: CL
21 de Novembro de 2017

nº 1057, publicada a 11 de Dezembro de 2017

Na calada do desespero que a noite traz, grande tormento de chama viverá Setúbal, o tempo urge e a
salvação não o acompanha.
RECEBIDA: CL
21 de Novembro de 2017

nº 1058, publicada a 11 de Dezembro de 2017

O cataclismo do poder arruinará o Senegal, forças opostas em conflito que muitas almas roubarão à
mãe Terra.
RECEBIDA: CL
22 de Novembro de 2017

nº 1059, publicada a 11 de Dezembro de 2017

Anoitecerá a paz no Quénia, de luto o povo e em chagas o poder.
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RECEBIDA: CL
22 de Novembro de 2017

nº 1060, publicada a 11 de Dezembro de 2017

Nova força ascenderá ao poder na Grécia, marcará o retrocesso, mas alimento de ascensão será o
povo.
RECEBIDA: CL
22 de Novembro de 2017

nº 1061, publicada a 11 de Dezembro de 2017

Chagas serão abertas do norte de África ao Leste Europeu.
RECEBIDA: CL
23 de Novembro de 2017

nº 1062, publicada a 11 de Dezembro de 2017

Estarão ao milhares na água quando o conflito se der.
RECEBIDA: CL
24 de Novembro de 2017

nº 1063, publicada a 11 de Dezembro de 2017

Advertências de morte fundidas no poder terão lugar nos Camarões.
Aos milhares sairão à rua para que o poder se quebre.
RECEBIDA: CL
27 de Novembro de 2017

nº 1064, publicada a 11 de Dezembro de 2017

Insurgir-se-à a Polónia à comunhão do acordo que a Europa traça.
RECEBIDA: CL
28 de Novembro de 2017
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nº 1065, publicada a 11 de Dezembro de 2017

Espalhada será a mensagem do terror em Bratislava.
RECEBIDA: CL
29 de Novembro de 2017

nº 1066, publicada a 11 de Dezembro de 2017

Sacrificada será Roma ao desmando da fúria do oposto.
RECEBIDA: CL
30 de Novembro de 2017

nº 1067, publicada a 11 de Dezembro de 2017

Chorarão as águas a morte em Peniche.
RECEBIDA: CL
30 de Novembro de 2017

nº 1068, publicada a 11 de Dezembro de 2017

Derramado será o sangue em monte branco em França.
Atormentada a paz pelo negro que o oposto impõe.
RECEBIDA: CL
30 de Novembro de 2017

nº 1069, publicada a 11 de Dezembro de 2017

Tombará o Czar ás mãos do Imperador.
RECEBIDA: CL
03 de Dezembro de 2017

nº 1070, publicada a 11 de Dezembro de 2017

Lágrimas de sangue fará derramar o oposto em Petersburgo.
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RECEBIDA: CL
05 de Dezembro de 2017

nº 1071, publicada a 11 de Dezembro de 2017

Mudará a Terra o seu rumo, onde adormece o gelo acordará o fogo, onde a árvore cresce a areia
adormece e onde o pássaro canta comerá o peixe.
RECEBIDA: CL
06 de Dezembro de 2017

nº 1072, publicada a 03 de Janeiro de 2018

O Mundo mergulhará num mar de chamas e sangue.
RECEBIDA: CL
07 de Dezembro de 2017

nº 1073, publicada a 03 de Janeiro de 2018

Ecoará o choro das mães do médio oriente nas da Europa.
RECEBIDA: CL
11 de Dezembro de 2017

nº 1074, publicada a 03 de Janeiro de 2018

Dizimados serão os filhos e a nação de Israel.
RECEBIDA: CL
11 de Dezembro de 2017

nº 1075, publicada a 03 de Janeiro de 2018

Temei quando o tempo do sol se juntar com o da Lua.
RECEBIDA: CL
11 de Dezembro de 2017
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nº 1076, publicada a 03 de Janeiro de 2018

Recuará e avançará sem precedentes a maré na Nazaré.
RECEBIDA: CL
18 de Dezembro de 2017

nº 1077, publicada a 03 de Janeiro de 2018

Contestará Estugarda e Estrasburgo a decisão que a Europa tomará para o Mundo.
RECEBIDA: CL
20 de Dezembro de 2017

nº 1078, publicada a 03 de Janeiro de 2018

De vermelho carmim se cobrirá o céu quando o oposto tomar forma no Vaticano.
RECEBIDA: CL
23 de Dezembro de 2017

nº 1079, publicada a 03 de Janeiro de 2018

Não estará a salvo Amesterdão, que ao uivo do lobo alinhado com os ponteiros sucumbirá à desgraça
do oposto.
RECEBIDA: CL
28 de Dezembro de 2017

nº 1080, publicada a 18 de Janeiro de 2018

Cerra fileiras o oposto nascido para o retaliar, movem-se em pequeno circulo de terror, espalharão o
desentendimento e o ódio entre as religiões, farão caminhar o mal pelo terreno que para si há muito
reclamam.
RECEBIDA: CL
30 de Dezembro de 2017

nº 1081, publicada a 18 de Janeiro de 2018
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Chorará Itália os filhos da Europa que o oposto ceifará.
RECEBIDA: CL
31 de Dezembro de 2017

nº 1082, publicada a 18 de Janeiro de 2018

Terá lugar no Cairo a revolta que levará à queda do poder e da nação.
RECEBIDA: CL
01 de Janeiro de 2018

nº 1083, publicada a 18 de Janeiro de 2018

Preparam-se as terras, aprontam-se as vestes, aprontam-se as armas e cerram-se fileiras para o
Armagedon.
RECEBIDA: CL
03 de Janeiro de 2018

nº 1084, publicada a 18 de Janeiro de 2018

Nascerá na Europa o ditador que a fará perder o respeito pelo o Mundo.
RECEBIDA: CL
08 de Janeiro de 2018

nº 1085, publicada a 18 de Janeiro de 2018

Assinado será o tratado entre Caracas, a América do Sul e a China, desiludida a América pelo o poder
que outrora seu com o tempo se perderá.
RECEBIDA: CL
09 de Janeiro de 2018

nº 1086, publicada a 23 de Janeiro de 2018

A sombra da morte rondará Figueiró dos Vinhos.
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RECEBIDA: CL
16 de Janeiro de 2018

nº 1087, publicada a 23 de Janeiro de 2018

Longa será a noite em Oliveira de Frades, marcada pela escuridão que o oposto imporá.
RECEBIDA: CL
16 de Janeiro de 2018

nº 1088, publicada a 23 de Janeiro de 2018

Temerá o Vaticano a decisão do Rei sem reino e sem coroa.
RECEBIDA: CL

16 de Janeiro de 2018

nº 1089, publicada a 23 de Janeiro de 2018

Tomará o oposto as rédeas da desgraça em Viena que à Áustria pertence.
RECEBIDA: CL

20 de Janeiro de 2018

nº 1090, publicada a 29 de Janeiro de 2018

Repentino será o grito da terra na Costa Nova (Aveiro) e muitas as almas roubadas pelo inesperado.
RECEBIDA: CL
21 de Janeiro de 2018

nº 1091, publicada a 29 de Janeiro de 2018

Alta estará a morte que cega e consome em Oliveira de Azeméis.
RECEBIDA: CL
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22 de Janeiro de 2018

nº 1092, publicada a 29 de Janeiro de 2018

Não se calarão as vozes em uníssono no Vaticano, reinará a discórdia entre as vestes que ao calar do
sino se denunciarão.
RECEBIDA: CL
22 de Janeiro de 2018

nº 1093, publicada a 29 de Janeiro de 2018

Tenebrosa a noite em que a chama ilumina no acordo da desgraça em Amarante.
RECEBIDA: CL
26 de Janeiro de 2018

nº 1094, publicada a 29 de Janeiro de 2018

Em apuros estará Vila Pouca de Aguiar, quando o roubo que a desgraça imporá, tomar lugar.
RECEBIDA: CL
26 de Janeiro de 2018

nº 1095, publicada a 29 de Janeiro de 2018

Tomará forma a desgraça pela mão do oposto em Santa Cruz do Bispo.
RECEBIDA: CL
26 de Janeiro de 2018

nº 1096, publicada a 29 de Janeiro de 2018

A nuvem da desgraça cobrirá a Anadia.
RECEBIDA: CL
27 de Janeiro de 2018
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nº 1097, publicada a 05 de Fevereiro de 2018

No coração do altar se acenderá a desgraça na Igreja de S. Bento.
RECEBIDA: CL
28 de Janeiro de 2018

nº 1098, publicada a 05 de Fevereiro de 2018

Morrerão aos milhares os peregrinos no Egipto.
RECEBIDA: CL
29 de Janeiro de 2018

nº 1099, publicada a 05 de Fevereiro de 2018

Assombrada pela morte que a desgraça chama estará Paris.
RECEBIDA: CL
29 de Janeiro de 2018

nº 1100, publicada a 05 de Fevereiro de 2018

Arrastados pela tormenta, que o céu não cala e a terra não abafa estarão as almas no Senegal.
RECEBIDA: CL
29 de Janeiro de 2018

nº 1101, publicada a 05 de Fevereiro de 2018

A noite não calará o desespero do grito da desgraça do roubo que a chama imporá em Oliveira do
Bairro.
RECEBIDA: CL
29 de Janeiro de 2018

nº 1102, publicada a 05 de Fevereiro de 2018

Guiado pelas trevas, o lobo que uiva e fere estará ao serviço da morte em Cantanhede.
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RECEBIDA: CL
29 de Janeiro de 2018

nº 1103, publicada a 05 de Fevereiro de 2018

Fatídico o dia em Barcelos, quando a morte sair à rua trajada com o manto do oposto.
RECEBIDA: CL
29 de Janeiro de 2018

nº 1104, publicada a 05 de Fevereiro de 2018

Atirados para o desespero que a morte traz, estarão os habitantes de Mesão Frio.
RECEBIDA: CL
29 de Janeiro de 2018

nº 1105, publicada a 05 de Fevereiro de 2018

Manhã de tormento e dor viverá Nevogilde.
RECEBIDA: CL
30 de Janeiro de 2018

nº 1106, publicada a 05 de Fevereiro de 2018

Rebentará a discórdia na África do Sul quando atentarem contra a vida do Rei.
RECEBIDA: CL
30 de Janeiro de 2018

nº 1107, publicada a 05 de Fevereiro de 2018

A chama que a morte oculta pernoitará em Canidelo.
RECEBIDA: CL
30 de Janeiro de 2018
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nº 1108, publicada a 05 de Fevereiro de 2018

O escândalo oculto abalará a estrutura da vossa nação.
RECEBIDA: CL
30 de Janeiro de 2018

nº 1109, publicada a 05 de Fevereiro de 2018

Acorrei a Cinfães do Douro, onde a magoa da desgraça tomará o coração dos inocentes.
RECEBIDA: CL
31 de Janeiro de 2018

nº 1110, publicada a 05 de Fevereiro de 2018

Nobre maré de desespero que a noite traz, levará as almas na Foz do Arelho, para onde a dor não se
salvará.
RECEBIDA: CL
31 de Janeiro de 2018

nº 1111, publicada a 05 de Fevereiro de 2018

Sairá à rua a revolta da Macedónia, que ao medo acorrentará a morte.
RECEBIDA: CL
31 de Janeiro de 2018

nº 1112, publicada a 05 de Fevereiro de 2018

Não se calarão as vozes do sofrimento em Mangualde.
RECEBIDA: CL
31 de Janeiro de 2018

nº 1113, publicada a 05 de Fevereiro de 2018

Atormentada pela desgraça que o destino impõe e o tempo realiza estará a Guatemala.
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RECEBIDA: CL
CONCRETIZADA:
EXPLICAÇÃO: 12/07/2018

A 3 de Junho de 2018 o vulcão do fogo na Guatemala entrou em erupção e as aldeias e povoações
próximas, ficaram dizimadas.

https://observador.pt/2018/06/06/pelo-menos-192-pessoas-desaparecidas-devido-a-erupcao-vulcanicana-guatemala/
https://observador.pt/2018/07/05/voluntarios-de-resgate-falam-em-2-900-mortos-na-erupcao-de-vulcaona-guatemala/
http://www.tvi24.iol.pt/videos/internacional/vulcao-guatemala-291-pessoas-estao-aindadesaparecidas/5b18396e0cf248a37235ccce#/iol/login
http://www.tvi24.iol.pt/videos/internacional/guatemala-ha-ainda-192-desaparecidos-devido-a-erupcao-dovulcao-de-fogo/5b17d5f20cf2c09c9a168d6c#/iol/login
https://www.jn.pt/mundo/interior/mais-de-332-desaparecidos-apos-erupcao-de-vulcao-naguatemala--9551504.html
https://www.youtube.com/watch?v=hbOmKj5yzpI
01 de Fevereiro de 2018

nº 1114, publicada a 01 de Março de 2018

A desgraça que o oposto impõe pela chama tomará Alpiarça.
RECEBIDA: CL
04 de Fevereiro de 2018

nº 1115, publicada a 01 de Março de 2018

A dor tomará Cancun, quando a morte se libertar guiada pelo oposto.
RECEBIDA: CL
06 de Fevereiro de 2018

nº 1116, publicada a 01 de Março de 2018
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São Bartolomeu do Mar acordará do desespero da morte que o mar abafa.
RECEBIDA: CL
06 de Fevereiro de 2018

nº 1117, publicada a 01 de Março de 2018

Lembrará o mar de Peniche a ceifa que na maré terá lugar.
RECEBIDA: CL
06 de Fevereiro de 2018

nº 1118, publicada a 01 de Março de 2018

Marcado pelo choro que o desespero da morte que o tempo não espera, estará Alijó.
RECEBIDA: CL
06 de Fevereiro de 2018

nº 1119, publicada a 01 de Março de 2018

Lágrimas de dor acordarão S. Bartolomeu de Messines.
RECEBIDA: CL
06 de Fevereiro de 2018

nº 1120, publicada a 01 de Março de 2018

Cairá a Alemanha às mãos do império de Napoleão.
RECEBIDA: CL
07 de Fevereiro de 2018

nº 1121, publicada a 01 de Março de 2018

Grande nuvem de escuridão cobrirá o Mar Negro.
RECEBIDA: CL
07 de Fevereiro de 2018
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nº 1122, publicada a 01 de Março de 2018

Inesperado fim de fogo ecoará em Oliveira de Azeméis.
RECEBIDA: CL
09 de Fevereiro de 2018

nº 1123, publicada a 01 de Março de 2018

Cairão sobre a terra as vidas roubadas à dádiva do oposto em Aljustrel.
RECEBIDA: CL
09 de Fevereiro de 2018

nº 1124, publicada a 01 de Março de 2018

O tempo não cessará a chama que se ergue em Vila Franca de Xira.
RECEBIDA: CL
10 de Fevereiro de 2018

nº 1125, publicada a 01 de Março de 2018

Sucumbirá a cabana que que a terra suga em Algés.
RECEBIDA: CL
12 de Fevereiro de 2018

nº 1126, publicada a 14 de Março de 2018

Ecoarão na Europa as vozes do Magreb.
Espadas afiadas e bandeiras hasteadas darão o mote para a desgraça que cerrará fileiras e
atravessarão fronteiras.
RECEBIDA: CL
14 de Fevereiro de 2018

nº 1127, publicada a 14 de Março de 2018

Surgirá em Zagreb por entre a noite e o povo justiceiro do oposto que as almas elevará de encontro ao

Processado automáticamente.

pág 253/299

Coracão Triunfal - Acontecimentos

coracaotriunfal.com

destino.
RECEBIDA: CL
15 de Fevereiro de 2018

nº 1128, publicada a 14 de Março de 2018

Atormentada será Sintra pela dor que o homem à chama impõe.
RECEBIDA: CL
CONCRETIZADA: 06/07 DE OUTUBRO DE 2018
EXPLICAÇÃO: 18 DE OUTUBRO DE 2018
- Cerca das 22,50 do dia 06 de Outubro de 2018 tem ignição um incêndio na proximidade do Convento
da Peninha em Sintra, tendo alastrado em poucas horas levando à evacuação de pessoas de aldeias e
localidades.
Horas antes deste incêndio tinha havido 3 tentativas anteriores de incêndio que prontamente foram
debeladas pelos os bombeiros
( https://www.pressreader.com/portugal/s%C3%A1bado/20181011/281543701882305 ).

https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/incendio-na-serra-de-sintra-poe-em-risco-parque-natural
https://www.dn.pt/pais/interior/os-terrenos-dos-betinhos-tambem-ardem-9964060.html
https://www.sabado.pt/fotografias/detalhe/a-destruicao-do-incendio-na-serra-de-sintra
https://observador.pt/2018/10/07/policia-judiciaria-esta-a-investigar-hipotese-de-fogo-posto-em-sintra/
https://sol.sapo.pt/artigo/628868/inc-ndio-de-grandes-proporcoes-em-sintra-obriga-a-evacuacao-de-tr-slocalidades
https://www.dn.pt/pais/interior/sintra-parte-de-cascais-do-parque-natural-foi-a-maisatingida-9963726.html
https://sol.sapo.pt/artigo/628868/inc-ndio-de-grandes-proporcoes-em-sintra-obriga-a-evacuacao-de-tr-slocalidades
https://sicnoticias.sapo.pt/pais/2018-10-13-PJ-acredita-em-fogo-posto-no-Parque-Natural-Sintra-Cascais
18 de Fevereiro de 2018

nº 1129, publicada a 14 de Março de 2018

Horrorizada a França e o Mundo com as almas que o Sena mostra e carrega.
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RECEBIDA: CL
20 de Fevereiro de 2018

nº 1130, publicada a 14 de Março de 2018

Mostrar-se-à a raiva da Terra que o interior ofusca em Sanremo.
RECEBIDA: CL

20 de Fevereiro de 2018

nº 1131, publicada a 14 de Março de 2018

Caídos sobre a terra os filhos de Israel às mãos do inimigo do passado.
RECEBIDA: CL
20 de Fevereiro de 2018

nº 1132, publicada a 14 de Março de 2018

Grande pássaro de asas sem penas tombará no Porto.
RECEBIDA: CL
20 de Fevereiro de 2018

nº 1133, publicada a 14 de Março de 2018

Agitada a liberdade da vida no Togo quando as almas forem desprendidas da terra pelo fio que a
espada consome.
RECEBIDA: CL
21 de Fevereiro de 2018

nº 1134, publicada a 14 de Março de 2018

Sucumbirá o Homem, pelo que o homem ao homem fará na Síria.
RECEBIDA: CL

Processado automáticamente.

pág 255/299

Coracão Triunfal - Acontecimentos

coracaotriunfal.com

21 de Fevereiro de 2018

nº 1135, publicada a 14 de Março de 2018

Acompanhará a natureza o fim que o homem ao homem imporá.
RECEBIDA: CL
21 de Fevereiro de 2018

nº 1136, publicada a 14 de Março de 2018

A morte se mostrará junto ao Tamisa.
RECEBIDA: CL
21 de Fevereiro de 2018

nº 1137, publicada a 14 de Março de 2018

Perdida estará a paz em Chicago quando o atormentado mostrar toda a sua raiva no roubo de vidas
inocentes.
RECEBIDA: CL
23 de Fevereiro de 2018

nº 1138, publicada a 14 de Março de 2018

Negro pranto sacudirá a Cidade do Cabo quando a morte pela diferença tiver lugar.
RECEBIDA: CL
27 de Fevereiro de 2018

nº 1139, publicada a 14 de Março de 2018

Alarmada a morte pelo oposto da justiça terá lugar no Tennesse.
RECEBIDA: CL
CONCRETIZADA: 22/04/2018
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EXPLICAÇÃO: 13/07/2018
No dia 22 de Abril de 2018 em Nashville, Tennesse, EUA - Um homem de 29 anos entrou numa casa de
Waffles e começou a disparar indiscriminadamente tendo matado no local 3 pessoas e ferindo mais 3,
vindo a falecer uma no hospital.

https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/homem-nu-mata-tres-pessoas-em-tiroteio-no-tennessee
https://www.dn.pt/mundo/interior/homem-nu-mata-tres-pessoas-em-nashville-9278020.html
https://observador.pt/2018/04/22/tiroteio-em-restaurante-em-nashville-faz-pelo-menos-quatro-mortosatirador-a-monte/
27 de Fevereiro de 2018

nº 1140, publicada a 14 de Março de 2018

Atormentado o Rei da Pérsia pelo que o passado esconde, o presente ofusca e o futuro revela.
RECEBIDA: CL
28 de Fevereiro de 2018

nº 1141, publicada a 26 de Março de 2018

Mostrará o oposto as garras da morte em Minneapolis.
RECEBIDA: CL
04 de Março de 2018

nº 1142, publicada a 26 de Março de 2018

Reinará a desordem na Catalunha, punhais e arpões em harmonia para derrubar a história actual.
RECEBIDA: CL
04 de Março de 2018

nº 1143, publicada a 26 de Março de 2018

Preparada será a mensagem que a Bengasi acorrerá.
Ultimato de fim que o conflito agravará.
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RECEBIDA: CL
07 de Março de 2018

nº 1144, publicada a 26 de Março de 2018

Abalada será a paz da Terra em Myanmar.
RECEBIDA: CL
07 de Março de 2018

nº 1145, publicada a 26 de Março de 2018

Abortado será o poder na Nigéria.
RECEBIDA: CL
08 de Março de 2018

nº 1146, publicada a 26 de Março de 2018

Devastado será o Maláui pela intempérie que o vento traz.
RECEBIDA: CL
11 de Março de 2018

nº 1147, publicada a 26 de Março de 2018

Águas de morte ceifarão o homem na Manta Rota.
RECEBIDA: CL
13 de Março de 2018

nº 1148, publicada a 26 de Março de 2018

De longe chegarão os justiceiros que em Bona estarão ao serviço do oposto.
RECEBIDA: CL
13 de Março de 2018
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nº 1149, publicada a 26 de Março de 2018

Destruído será o destino que ao mar se cobre em Paço de Arcos.
RECEBIDA: CL
13 de Março de 2018

nº 1150, publicada a 26 de Março de 2018

A fome e a morte tomarão o Alqueva.
RECEBIDA: CL
13 de Março de 2018

nº 1151, publicada a 26 de Março de 2018

A sombra da força do oposto se mostrará no Alviela.
RECEBIDA: CL
13 de Março de 2018

nº 1152, publicada a 26 de Março de 2018

Tombará o reino do México à força da besta que do interior fará ruir a costa da crosta da Terra.
RECEBIDA: CL
13 de Março de 2018

nº 1153, publicada a 26 de Março de 2018

Questionado será o poder na Turquia, amedrontado o líder e em sobressalto a nação.
RECEBIDA: CL
13 de Março de 2018

nº 1154, publicada a 26 de Março de 2018

Encabeçará Napoleão a batalha que a Europa imporá.
RECEBIDA: CL
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14 de Março de 2018

nº 1155, publicada a 09 de Abril de 2018

Mostrada será a cara de Camarate.
RECEBIDA: CL
18 de Março de 2018

nº 1156, publicada a 09 de Abril de 2018

Ecoará longe a desgraça que em Celorico de Basto tomará a lei da desordem.
RECEBIDA: CL
19 de Março de 2018

nº 1157, publicada a 09 de Abril de 2018

Tomará o oposto as rédeas da ceifa em Maryland.
RECEBIDA: CL
CONCRETIZADA:
EXPLICAÇÃO: 15/07/2018
No dia 28 de Junho de 2018, um homem entrou no "Jornal Capital Gazette" em Anapólis, Maryland,
EUA e matou 5 pessoas a tiro e mais 20 ficaram feridas.
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/alerta-cm--quatro-mortos-apos-tiroteio-em-redacao-de-jornal-nosestados-unidos
https://observador.pt/2018/06/28/tiroteio-em-redacao-de-jornal-no-maryland/
http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/v/tiroteio-em-redacao-de-jornal-nos-eua-deixacinco-mortos/6839047/
https://www.jn.pt/mundo/interior/varios-mortos-em-tiroteio-em-redacao-de-jornal-nos-eua-9525291.html
https://www.tsf.pt/internacional/interior/tiroteio-em-redacao-de-jornal-faz-varias-vitimas-9525299.html

22 de Março de 2018
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nº 1158, publicada a 26 de Abril de 2018

Organizam-se os líderes do oposto para a ceifa que a Europa receia e o Mundo estremece.
RECEBIDA: CL
26 de Março de 2018

nº 1159, publicada a 26 de Abril de 2018

Gritará São Francisco pela ordem que a espada impõe.
RECEBIDA: CL
26 de Março de 2018

nº 1160, publicada a 26 de Abril de 2018

Cruzada entre a libertação e a guerra estará a Somália.
RECEBIDA: CL
28 de Março de 2018

nº 1161, publicada a 26 de Abril de 2018

Do leste virá o grito da fera que por detrás do uivo se esconde.
RECEBIDA: CL
28 de Março de 2018

nº 1162, publicada a 26 de Abril de 2018

Sofrerão a dor os discípulos de Diana de Évora.
RECEBIDA: CL
30 de Março de 2018

nº 1163, publicada a 26 de Abril de 2018

O frio e o fogo que a escuridão acalenta porão em sobressalto Mortágua.
Negra nuvem pairará no céu que a morte leva.
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RECEBIDA: CL
04 de Abril de 2018

nº 1164, publicada a 26 de Abril de 2018

Castigada será a Turquia pela decisão do líder que a ele lhe sucede.
RECEBIDA: CL
05 de Abril de 2018

nº 1165, publicada a 26 de Abril de 2018

Nobre maré porá em perigo a costa de Viana do Castelo.
RECEBIDA: CL
10 de Abril de 2018

nº 1166, publicada a 26 de Abril de 2018

Rostos de pesar se arrastarão na Dinamarca quando a trégua do bem tomar lugar.
RECEBIDA: CL
10 de Abril de 2018

nº 1167, publicada a 26 de Abril de 2018

Surpreendidos o País e a Amadora pela dor imposta pelo improviso do inesperado, que real não o é e
que muito custará a acreditar.
RECEBIDA: CL
10 de Abril de 2018

nº 1168, publicada a 26 de Abril de 2018

Atormentado Monte Gordo pelo mar que na morte bate.
RECEBIDA: CL
10 de Abril de 2018
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nº 1169, publicada a 26 de Abril de 2018

Consternado Valpaços pela dor que a morte causa.
RECEBIDA: CL
10 de Abril de 2018

nº 1170, publicada a 26 de Abril de 2018

Incrédula a nação pelo sucedido em Vale de Cambra.
RECEBIDA: CL
13 de Abril de 2018

nº 1171, publicada a 26 de Abril de 2018

Empurrada será a Europa para o conflito que não lhe pertence.
RECEBIDA: CL
13 de Abril de 2018

nº 1172, publicada a 15 de Maio de 2018

Negra sombra cobrirá o Reino Unido.
Morte, fome, desespero e solidão serão as poeiras que o vento transporta.
RECEBIDA: CL
16 de Abril de 2018

nº 1173, publicada a 15 de Maio de 2018

Controversa decisão tomará o Rei do Reino de Espanha, em sobressalto o que o preside e em tormento
a Igreja.
RECEBIDA: CL

16 de Abril de 2018
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nº 1174, publicada a 15 de Maio de 2018

Enorme fenda separará o chão de Campolide.
RECEBIDA: CL
18 de Abril de 2018

nº 1175, publicada a 15 de Maio de 2018

Traída a paz em Sernancelhe quando o oposto vaguear com a sombra da morte e da desgraça.
RECEBIDA: CL
18 de Abril de 2018

nº 1176, publicada a 15 de Maio de 2018

O tumulto rondará o poder no Zimbabwe.
RECEBIDA: CL
21 de Abril de 2018

nº 1177, publicada a 15 de Maio de 2018

Soarão as sirenes do alerta em Torre do Moncorvo quando a chama que alta se deita tomar a dianteira
da desgraça.
RECEBIDA: CL
24 de Abril de 2018

nº 1178, publicada a 15 de Maio de 2018

Acordará Serpa para o tenebroso cujo oposto assina.
RECEBIDA: CL
24 de Abril de 2018

nº 1179, publicada a 15 de Maio de 2018

Caminhará em Murça a desgraça que o momento acalenta.
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RECEBIDA: CL
24 de Abril de 2018

nº 1180, publicada a 15 de Maio de 2018

Roubados à terra os filhos de Arganil quando o previsto do evitado e conhecido tomar lugar.
RECEBIDA: CL
24 de Abril de 2018

nº 1181, publicada a 15 de Maio de 2018

Incrédulo o País pelo que em Mogadouro terá lugar.
RECEBIDA: CL
24 de Abril de 2018

nº 1182, publicada a 15 de Maio de 2018

Lenta, de passos largos e sangrentos será a revolta na Corunha que levará a Espanha ao abismo.
RECEBIDA: CL
27 de Abril de 2018

nº 1183, publicada a 21 de Maio de 2018

Sucumbirá o Rei das sete colinas à força que o destino impõe.
RECEBIDA: CL
29 de Abril de 2018

nº 1184, publicada a 21 de Maio de 2018

O poder da desgraça do momento que oportuno o oposto tomará será mostrado em Gualtar.
RECEBIDA: CL
30 de Abril de 2018
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nº 1185, publicada a 21 de Maio de 2018

De longe chegará o que a Europa conhece, mas não sente.
RECEBIDA: CL
03 de Maio de 2018

nº 1186, publicada a 21 de Maio de 2018

Em apuros a nação quando a flor do sabugueiro estiver alta.
RECEBIDA: CL
06 de Maio de 2018

nº 1187, publicada a 21 de Maio de 2018

Nova Europa surgirá das cinzas que o poder desmedido fez cair por terra.
Nobre criatura reinará num Mundo indiferente aqueles que na diferença dele faziam parte.
RECEBIDA: CL
07 de Maio de 2018

nº 1188, publicada a 21 de Maio de 2018

Estrondosa será a desgraça que em Petersburgo ecoará na Rússia.
Vestes sedentas de justiça tomarão o ruma da morte em dia que sol aquece e a noite depressa chega.
RECEBIDA: CL

07 de Maio de 2018

nº 1189, publicada a 21 de Maio de 2018

Devastado será o norte de Itália pela intempérie que sem aviso tomará forma numa melodia
tempestuosa de uma calma destruidora.
RECEBIDA: CL
09 de Maio de 2018
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nº 1190, publicada a 21 de Maio de 2018

Roubará o mar a Rocha que em dia de segredo a tomará.
RECEBIDA: CL
10 de Maio de 2018

nº 1191, publicada a 21 de Maio de 2018

Aos milhares ceifados pela injúria e o ódio do povo que oprimido na razão da causa se porá ao serviço
do oposto em Telavive.
RECEBIDA: CL
14 de Maio de 2018

nº 1192, publicada a 01 de Junho de 2018

Em desassossego os que em Portimão encontrarão a morte.
RECEBIDA: CL
17 de Maio de 2018

nº 1193, publicada a 01 de Junho de 2018

Surpreso o homem pelo o que em Cascais se banhou e na rusga que a maré traz desapareceu.
RECEBIDA: CL

18 de Maio de 2018

nº 1194, publicada a 01 de Junho de 2018

Nobre sinal surgirá para o Mundo em Andaluz.
RECEBIDA: CL
21 de Maio de 2018

nº 1195, publicada a 01 de Junho de 2018

Destronado o poder na Líbia pelo que a Kadafi, Kadafi sucede.
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RECEBIDA: CL
21 de Maio de 2018

nº 1196, publicada a 01 de Junho de 2018

Tormento de horror e morte viverá a Póvoa de Lanhoso.
RECEBIDA: CL
23 de Maio de 2018

nº 1197, publicada a 01 de Junho de 2018

Tormentos de fogo viverá o Algueirão.
RECEBIDA: CL
24 de Maio de 2018

nº 1198, publicada a 01 de Junho de 2018

Rodeada a Gardunha pelo o inimigo que acalorado pela morte tomará forma, ceifando e amedrontando
as almas que consumidas pelo desespero serão ceifadas.
RECEBIDA: CL
24 de Maio de 2018

nº 1199, publicada a 01 de Junho de 2018

Não serena será a brisa que carregará a tragédia na Madeira.
RECEBIDA: CL
28 de Maio de 2018

nº 1200, publicada a 01 de Junho de 2018

Longos dias de impaciência viverá a América do Sul.
RECEBIDA: CL
28 de Maio de 2018
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nº 1201, publicada a 29 de Junho de 2018

Estremecerá a Europa pelo destino que traçado o é e em Itália terá lugar.
Descontentamento e agitação o País tomarão, numa decisão que oportuna porá o País à prova.

29 de Maio de 2018

nº 1202, publicada a 29 de Junho de 2018

Sucumbirá a nação aos devaneios dos vizinhos do Sul que carregarão a desgraça das suas divisas.
RECEBIDA: CL
30 de Maio de 2018

nº 1203, publicada a 29 de Junho de 2018

Em sobressalto o povo em Carrazeda de Ansiães quando o ladrão da chama à porta bater.
RECEBIDA: CL
30 de Maio de 2018

nº 1204, publicada a 29 de Junho de 2018

A cada um que a casa da mãe abandone, dois protegidos o serão pelo tratado que a rege.
RECEBIDA: CL
30 de Maio de 2018

nº 1205, publicada a 29 de Junho de 2018

Terras de inquietação tomarão o silêncio dos pés no Senegal, atormentado o povo pelo desaire que a
mãe Terra persegue.
RECEBIDA: CL
05 de Junho de 2018

nº 1206, publicada a 29 de Junho de 2018

INverterá a Terra seu fuso num rodado de desgraça e morte.
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RECEBIDA: CL
06 de Junho de 2018

nº 1207, publicada a 29 de Junho de 2018

À ceia o Czar e Napoleão, mesa farta de acordo que a fome do Mundo concordará.
RECEBIDA: CL
08 de Junho de 2018

nº 1208, publicada a 29 de Junho de 2018

Nobres, fieis aliados, inimigos de uma guerra que o tempo não compra e o destino oculta.
Unidos em fidelidade enganosa do tempo que se avizinha em tenebroso mistério que a lei oculta.
RECEBIDA: CL
11 de Junho de 2018

nº 1209, publicada a 29 de Junho de 2018

Socalcos se abrirão no Vaticano, árida a conduta dos próximos manchados de sangue que batina negra
se acalentarão num rodopiar de poder e justiça humana.
RECEBIDA: CL
11 de Junho de 2018

nº 1210, publicada a 29 de Junho de 2018

De costas voltadas as faces do regime na vossa nação, novo espelho de Novo Estado tomará forma
numa opressão que na América do Sul ecoará da brisa que a mãe Rússia perdeu e no extremo se fará
ecoar.
RECEBIDA: CL
14 de Junho de 2018

nº 1211, publicada a 29 de Junho de 2018

Grande tribulação será imposta a sul da Lisnave.
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RECEBIDA: CL
18 de Junho de 2018

nº 1212, publicada a 29 de Junho de 2018

Estrondosa será a força da justiça em Manaus.
RECEBIDA: CL
21 de Junho de 2018

nº 1213, publicada a 19 de Julho de 2018

Tombará às mãos da justiça o império da lua e do sol.
RECEBIDA: CL
24 de Junho de 2018

nº 1214, publicada a 19 de Julho de 2018

Manchada a desgraça em Roma quando o oposto tomar forma.
RECEBIDA: CL
02 de Julho de 2018

nº 1215, publicada a 19 de Julho de 2018

Em sobressalto a nação e o Mundo quando o segredo do Grand Canyon tomar lugar.
RECEBIDA: CL
04 de Julho de 2018

nº 1216, publicada a 19 de Julho de 2018

Abalada Taiwan pelo braço da desgraça que a Terra esconde e o homem oculta.
RECEBIDA: CL
06 de Julho de 2018
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nº 1217, publicada a 19 de Julho de 2018

Armados os fieis do oposto para a ceifa que terá lugar em Cancun.
RECEBIDA: CL
09 de Julho de 2018

nº 1218, publicada a 19 de Julho de 2018

De mãos unidas os cinco do continente tomarão as rédeas da desgraça que para o fim o Mundo
caminha.
RECEBIDA: CL
16 de Julho de 2018

nº 1219, publicada a 19 de Julho de 2018

Alvo da desgraça que ao povo acalenta será a Geórgia.
RECEBIDA: CL
18 de Julho de 2018

nº 1220, publicada a 13 de Agosto de 2018

De fogo se cobrirá Creta, um chão de lágrima se abrirá em dia que as almas chorarão a desgraça.
RECEBIDA: CL
19 de Julho de 2018

nº 1221, publicada a 13 de Agosto de 2018

Acorrerão ao Arkansas as almas que os filhos do oposto tomarão.
RECEBIDA: CL
19 de Julho de 2018

nº 1222, publicada a 13 de Agosto de 2018

Nada trará a paz à Síria, que assoberbada pela desgraça, assim continuará dada a vontade do não
acontecer dos seus líderes.
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RECEBIDA: CL

23 de Julho de 2018

nº 1223, publicada a 13 de Agosto de 2018

Novo líder crescerá e homem se fará na Líbia, caminhará pela Pérsia e por Creta trazendo ao Mundo a
desgraça do engano que o seu dom acalenta.
RECEBIDA: CL
23 de Julho de 2018

nº 1224, publicada a 13 de Agosto de 2018

Eclodirá na Europa o rei que porá em questão a nação, o poder, a justiça e o templo.
Ordenará a tortura e a omissão da verdade, crescerá seu trono pelo poder que lhe darão, será temido
no Mundo e ofuscará todos os que de poder munidos o tardarão a perceber.
RECEBIDA: CL
29 de Julho de 2018

nº 1225, publicada a 03 de Setembro de 2018

Ondas de desgraça assolarão a Bolívia quando o poder deixar de o ser.
RECEBIDA: CL
30 de Julho de 2018

nº 1226, publicada a 03 de Setembro de 2018

Sem soberania estará o mercantilismo na Europa, todos num só de poder e egoísmo que a nação fará
colapsar.
RECEBIDA: CL
01 de Agosto de 2018
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nº 1227, publicada a 03 de Setembro de 2018

Do Nepal apenas restará a memória das almas roubadas pelo destino que não escolhido, ocultado se
fará sentir na desgraça.
RECEBIDA: CL
02 de Agosto de 2018

nº 1228, publicada a 03 de Setembro de 2018

A dor do Mundo e as preces estarão com Lima. A sombra da desgraça que a natureza vinga tomará
lugar.
Aos milhares ficarão no seu encalce, sem que o tempo os traga e que a morte se compadeça.
RECEBIDA: CL
05 de Agosto de 2018

nº 1229, publicada a 03 de Setembro de 2018

Chorará a nação por Odemira a perda que o oposto rouba.
RECEBIDA: CL
06 de Agosto de 2018

nº 1230, publicada a 03 de Setembro de 2018

União tenebrosa entre o Rei de terras de areia com o poder que a Europa e o Mundo amedrontam.
Unidos para desgraça que o sofrimento imporá a nação inimiga comum que de todo o seu esplendor
atormentada resposta enviará.
RECEBIDA: CL
08 de Agosto de 2018

nº 1231, publicada a 03 de Setembro de 2018

A paz e o alento estremecerão em Nápoles quando aquele dela nascido aos seus irmãos roubará a
alma.
RECEBIDA: CL
15 de Agosto de 2018
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nº 1232, publicada a 03 de Setembro de 2018

O celeiro e o tecto serão roubados em Vila Nova de Milfontes.
RECEBIDA: CL
17 de Agosto de 2018

nº 1233, publicada a 03 de Setembro de 2018

Desespero sem ordem tomará Famalicão, lágrimas de perda não acalentarão o sofrimento.
RECEBIDA: CL
18 de Agosto de 2018

nº 1234, publicada a 03 de Setembro de 2018

A dor da luta com a morte que o oposto carrega tomará lugar em Mesão Frio.
Ecos de choro que as lágrimas trazem ecoarão no mais profundo dos vales e no cimo das montanhas.
RECEBIDA: CL
19 de Agosto de 2018

nº 1235, publicada a 03 de Setembro de 2018

Massachusetts se tornará em dia que a voz do oposto não se calará no acto que deixará o Mundo
atormentado.
RECEBIDA: CL
25 de Agosto de 2018

nº 1236, publicada a 03 de Setembro de 2018

Roubada a paz em Mem-Martins quando a água que pouca se tornará para apaziguar a dor.
RECEBIDA: CL
26 de Agosto de 2018

nº 1237, publicada a 03 de Setembro de 2018

Dura batalha travará a vossa nação, batalha maior que a sua homenagem que em monumento se
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ergue.
RECEBIDA: CL
26 de Agosto de 2018

nº 1238, publicada a 03 de Setembro de 2018

A dor e o desespero tomarão Manchester.
RECEBIDA: CL
29 de Agosto de 2018

nº 1239, publicada a 03 de Setembro de 2018

A dor, a perda e o desespero tomarão Helsínquia quando o sol se puser em madrugada de lua.
RECEBIDA: CL
01 de Setembro de 2018

nº 1240, publicada a 04 de Outubro de 2018

Incrédula Montreal pela desgraça que sobre ela se abaterá.
RECEBIDA: CL
04 de Setembro de 2018

nº 1241, publicada a 07 de Outubro de 2018

Ruirá Berlim o infortúnio da Europa.
RECEBIDA: CL
10 de Setembro de 2018

nº 1242, publicada a 07 de Outubro de 2018

As águas tomarão as terras de Lima.
RECEBIDA: CL
14 de Setembro de 2018
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nº 1243, publicada a 07 de Outubro de 2018

Tombará o tombo pela luz que cegará a torre.
RECEBIDA: CL
15 de Setembro de 2018

nº 1244, publicada a 07 de Outubro de 2018

Tombará a vossa nação pelo aliado que desalinhado com o poder se tornará.
RECEBIDA: CL
15 de Setembro de 2018

nº 1245, publicada a 07 de Outubro de 2018

A fome a dor e o desespero tomarão Santiago do Chile.
RECEBIDA: CL
17 de Setembro de 2018

nº 1246, publicada a 07 de Outubro de 2018

Acordará Lugo para a desgraça que o oposto impõe.
RECEBIDA: CL
19 de Setembro de 2018

nº 1247, publicada a 07 de Outubro de 2018

Insurgir-se-á contra Francisco o vermelho do Norte.
RECEBIDA: CL
25 de Setembro de 2018

nº 1248, publicada a 08 de Outubro de 2018

Fracturados os alicerces da Colômbia pelo ladrão que não furta mas fere.
RECEBIDA: CL

Processado automáticamente.

pág 277/299

Coracão Triunfal - Acontecimentos

coracaotriunfal.com

28 de Setembro de 2018

nº 1249, publicada a 08 de Outubro de 2018

Novo desenho será escrito para a Itália quando a Terra partir à deriva.
RECEBIDA: CL
01 de Outubro de 2018

nº 1250, publicada a 22 de Novembro de 2018

Apressada estará a morte naquele que fuma e a linha espreita.
RECEBIDA: CL
05 de Outubro de 2018

nº 1251, publicada a 22 de Novembro de 2018

Águas de fogo se moverão no Sri-Lanka. Vermelho de sangue cobrirá o destino que o caminho traça em
tempo que o homem desconhece.
RECEBIDA: CL
06 de Outubro de 2018

nº 1252, publicada a 22 de Novembro de 2018

Estremecerá o chão da fé em Roma quando o manto que se mover tomar o leito da Terra.
RECEBIDA: CL
11 de Outubro de 2018

nº 1253, publicada a 22 de Novembro de 2018

Cerrará fileiras a desgraça em San Bernardino (Suiça).
RECEBIDA: CL
11 de Outubro de 2018
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nº 1254, publicada a 22 de Novembro de 2018

Atormentado será o Czar pela lei que Kennedy findou.
RECEBIDA: CL
13 de Outubro de 2018

nº 1255, publicada a 22 de Novembro de 2018

Lembrado será Abril quando a nuvem que do horizonte caminha com o rio se entrelaça numa névoa de
morte.
RECEBIDA: CL
16 de Outubro de 2018

nº 1256, publicada a 22 de Novembro de 2018

Susterá a respiração o Mundo quando o ar que o sustenta se apagar em noite de chama que o
sofrimento trai.
RECEBIDA: CL
CONCRETIZADA:29.08.2019
EXPLICAÇÃO: Estão em curso pela primeira vez na floresta da Amazónia o maior numero de incêndios
comparado com anos anteriores.
Sendo incêndios supostamente causados, levou a um coro imenso de protestos por países e pessoas
de todo os quadrantes mundiais, colocando estas acções debaixo de atenção.
Sendo a zona a mais importante da biodiversidade da humanidade, a sua dimensão e as
consequências imediatas, causou um temor inusitado sobre os acontecimentos.

https://observador.pt/2019/08/28/fumo-dos-incendios-da-amazonia-cobre-metade-da-argentina-e-douruguai/
https://sol.sapo.pt/artigo/669397/inc-ndios-da-amazonia-como-chegamos-a-este-estadohttps://expresso.pt/internacional/2019-08-28-Fumo-dos-incendios-na-Amazonia-cobre-metade-daArgentina-e-do-Uruguai
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inc%C3%AAndios_florestais_na_Amaz%C3%B4nia_em_2019
https://sicnoticias.pt/especiais/incendios-na-amazonia
https://www.jn.pt/mundo/interior/nasa-diz-que-focos-de-incendio-na-amazonia-estao-relacionados-com-adesflorestacao-11232824.html
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https://observador.pt/programas/atualidade/bolivia-atingida-pelos-incendios-da-amazonia-ja-ardeu-ummilhao-de-hectares/

17 de Outubro de 2018

nº 1257, publicada a 22 de Novembro de 2018

Rios gélidos tomarão o leito da terra na Nova Zelândia.
RECEBIDA: CL
24 de Outubro de 2018

nº 1258, publicada a 22 de Novembro de 2018

Desaparecerão as asas ao largo de Hong Kong que da terra se vêem e em água não voam.
RECEBIDA: CL
24 de Outubro de 2018

nº 1259, publicada a 22 de Novembro de 2018

Acordará o Hawaii a Leste num murmúrio sonante da corda que corre e o mar espreita.
RECEBIDA: CL
24 de Outubro de 2018

nº 1260, publicada a 22 de Novembro de 2018

Perderá a Alemanha a soberania do Continente que outrora seu de domínio alheio se tornará.
RECEBIDA: CL
30 de Outubro de 2018

nº 1261, publicada a 22 de Novembro de 2018

Em grande perigo se encontrará o eixo Franco Atlântico.
RECEBIDA: CL
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30 de Outubro de 2018

nº 1262, publicada a 22 de Novembro de 2018

Correrá o fogo que na água morre ao largo dos Açores. Chamas de sal tomarão o calor que o mar trará
em dia que a nação chorará.
RECEBIDA: CL
31 de Outubro de 2018

nº 1263, publicada a 22 de Novembro de 2018

Consumida Vila Nova de Milfontes pela dor que acalenta, mas não afasta a morte.
RECEBIDA: CL
06 de Novembro de 2018

nº 1264, publicada a 22 de Novembro de 2018

A salvo não estará Las Vegas do destino que se repete em noite que a Lua cobre e a morte se eleva.
RECEBIDA: CL
06 de Novembro de 2018

nº 1265, publicada a 22 de Novembro de 2018

Chegará a morte à Costa da Caparica, quando a vela de longe se perder no embalo do murmúrio
silencioso.
RECEBIDA: CL
06 de Novembro de 2018

nº 1266, publicada a 22 de Novembro de 2018

Atormentado pelo alheio que a resposta prepara estará o Czar em dia que não comemora mas que a
nação esconde.
RECEBIDA: CL
06 de Novembro de 2018
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nº 1267, publicada a 22 de Novembro de 2018

Morrerão às mãos do inimigo aqueles que a América representam.
RECEBIDA: CL
06 de Novembro de 2018

nº 1268, publicada a 22 de Novembro de 2018

Arderão os antepassados em Estocolmo.
RECEBIDA: CL
06 de Novembro de 2018

nº 1269, publicada a 22 de Novembro de 2018

Partirá para Sul ao norte onde o desespero e a morte se deitam com o Cavaleiro da Dinamarca.
RECEBIDA: CL
06 de Novembro de 2018

nº 1270, publicada a 22 de Novembro de 2018

Inocente e tenebrosa união terá lugar entre o Rei das sete colinas e o Czar.
RECEBIDA: CL
06 de Novembro de 2018

nº 1271, publicada a 22 de Novembro de 2018

Em Lourdes findará Roma, se reconhecerá Garabandal e partirá a cruzada.
RECEBIDA: CL
10 de Novembro de 2018

nº 1272, publicada a 22 de Novembro de 2018

Em hora que a paz dorme terá lugar a desgraça em Toulouse.
RECEBIDA: CL
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10 de Novembro de 2018

nº 1273, publicada a 22 de Novembro de 2018

Ventos de mudança se aproximam do Eliseu quando revelado o verdadeiro líder o seu poder.
RECEBIDA: CL
10 de Novembro de 2018

nº 1274, publicada a 22 de Novembro de 2018

Formará o Fuhrer um império de arrogância e imponência pelo que de pior o ser humano possui.
RECEBIDA: CL
10 de Novembro de 2018

nº 1275, publicada a 22 de Novembro de 2018

Tempo de sombras tomará Terras de Vera Cruz. Perseguida a cruz e os que aos ideais se lhe opõe.
RECEBIDA: CL
12 de Novembro de 2018

nº 1276, publicada a 22 de Novembro de 2018

Passará a desgraça pelo templo de Diana até Sagres em dia que a nação comemora.
RECEBIDA: CL
13 de Novembro de 2018

nº 1277, publicada a 22 de Novembro de 2018

De longe chegará a intempérie que o terror e a morte espalhará em Murça.
RECEBIDA: CL
14 de Novembro de 2018

nº 1278, publicada a 22 de Novembro de 2018
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Em grande tumulto estará Angola quando em perigo estiver o líder.
RECEBIDA: CL
14 de Novembro de 2018

nº 1279, publicada a 22 de Novembro de 2018

Descoberta a verdade da Bíblia em Terras de Napoleão.
RECEBIDA: CL
14 de Novembro de 2018

nº 1280, publicada a 22 de Novembro de 2018

Céu de estrelas cobrirá o manto quando a estrela rainha se pintar de vermelho.
RECEBIDA: CL
16 de Novembro de 2018

nº 1281, publicada a 22 de Novembro de 2018

A fome e o medo tomarão terras de Alcácer Quibir (Marrocos).
RECEBIDA: CL
16 de Novembro de 2018

nº 1282, publicada a 17 de Dezembro de 2018

A norte da vossa nação chegará a desgraça que o sul terá.
RECEBIDA: CL
19 de Novembro de 2018

nº 1283, publicada a 17 de Dezembro de 2018

Muitos serão arrastados em Manágua pela desgraça que a nação assolará.
RECEBIDA: CL
19 de Novembro de 2018
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nº 1284, publicada a 17 de Dezembro de 2018

Os ventos de desgraça acompanharão os de mudança em Terras de Vera Cruz.
RECEBIDA: CL
21 de Novembro de 2018

nº 1285, publicada a 17 de Dezembro de 2018

Grande ameaça pairará sobre Ílhavo quando a fúria de Neptuno tiver lugar.
RECEBIDA: CL
21 de Novembro de 2018

nº 1286, publicada a 17 de Dezembro de 2018

Dançará o chão em Montemor-o-Velho.
RECEBIDA: CL
27 de Novembro de 2018

nº 1287, publicada a 17 de Dezembro de 2018

Chorará a morte pelas vidas que findarão em Atocha.
RECEBIDA: CL
27 de Novembro de 2018

nº 1288, publicada a 17 de Dezembro de 2018

Vagas de tormento de morte assolarão Montemor-o-Velho.
RECEBIDA: CL
28 de Novembro de 2018

nº 1289, publicada a 17 de Dezembro de 2018

Nova dor assombrará Borba.
RECEBIDA: CL
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28 de Novembro de 2018

nº 1290, publicada a 17 de Dezembro de 2018

Ventos de dor e descontentamento assolarão o Minnesota.
RECEBIDA: CL
28 de Novembro de 2018

nº 1291, publicada a 17 de Dezembro de 2018

Cavalos desgovernados tomarão a Europa, por debaixo dos seus cascos irão jazer os fracos e
oprimidos.
RECEBIDA: CL
02 de Dezembro de 2018

nº 1292, publicada a 17 de Dezembro de 2018

Longe se elevarão as vozes na Europa, tumulto, fome e saudade a tomarão.
RECEBIDA: CL
04 de Dezembro de 2018

nº 1293, publicada a 10 de Janeiro de 2019

Controversa a tomada de poder na Dinamarca. A luta pelo ódio tomará forma em tempo que o povo
oculta e aceita.
RECEBIDA: CL
04 de Dezembro de 2018

nº 1294, publicada a 10 de Janeiro de 2019

Temei quando a meia lua ocupar o oposto e ditar a Europa.
RECEBIDA: CL
07 de Dezembro de 2018
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nº 1295, publicada a 10 de Janeiro de 2019

Acordará a Europa para um tumulto de poder que a amedrontará, cerrará e findará.
RECEBIDA: CL
10 de Dezembro de 2018

nº 1296, publicada a 10 de Janeiro de 2019

Nobre Terra de Espanha se aliará ao tumulto da desconfiança que depressa se alargará e o poder fará
questionar.
RECEBIDA: CL
12 de Dezembro de 2018

nº 1297, publicada a 10 de Janeiro de 2019

Unir-se-à o poder à batina em Itália.
RECEBIDA: CL
14 de Dezembro de 2018

nº 1298, publicada a 10 de Janeiro de 2019

O terror da perda tomará Alvaiázere. Longa noite de espera, que em dia tenebroso culminará.
RECEBIDA: CL
16 de Dezembro de 2018

nº 1299, publicada a 10 de Janeiro de 2019

Em grande sobressalto a nação que em Amesterdão conhecerá a morte às mãos da justiça do oposto.
RECEBIDA: CL
29 de Dezembro de 2018

nº 1300, publicada a 10 de Janeiro de 2019

Sobre as lages de Roma tombarão os guerreiros cujas almas serão roubadas.
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RECEBIDA: CL
20 de Dezembro de 2018

nº 1301, publicada a 10 de Janeiro de 2019

Em grande tumulto a vossa nação quando o tumulto derrubar os pilares da democracia.
RECEBIDA: CL
20 de Dezembro de 2018

nº 1302, publicada a 10 de Janeiro de 2019

Mostrará a Terra Mãe a sua revolta em Myanmar em dia que o sol se mostra e o tempo se concretiza.
RECEBIDA: CL
27 de Dezembro de 2018

nº 1303, publicada a 10 de Janeiro de 2019

Confrontada será a Europa com a união dos cinco da América.
RECEBIDA: CL
04 de Janeiro de 2019

nº 1304, publicada a 14 de Março de 2019

Onde a seara cresce nascerá o pó, onde a água corre pedra se tornará.
RECEBIDA: CL
08 de Janeiro de 2019

nº 1305, publicada a 14 de Março de 2019

Unida a Polónia à Alemanha nos ideais que atormentarão a Europa.
RECEBIDA: CL
10 de Janeiro de 2019
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nº 1306, publicada a 14 de Março de 2019

Acordará a Europa para um tumulto de poder que a atormentará, cerrará e findará.
RECEBIA: CL
11 de Janeiro de 2019

nº 1307, publicada a 14 de Março de 2019

O escândalo da morte abalará o Vaticano.
RECEBIDA: CL
14 de Janeiro de 2019

nº 1308, publicada a 14 de Março de 2019

A tenebrosa sombra que dita tomará a Europa.
RECEBIDA: CL
14 de Janeiro de 2019

nº 1309, publicada a 14 de Março de 2019

Acorrerá o Mundo à cidade da fome e da fuga, dela se apoderará e nela habitará até que tudo finde.
Brilharão apenas os escolhidos num tempo que o homem escolhe, mas que não lhe pertence.
RECEBIDA: CL
20 de Janeiro de 2019

nº 1310, publicada a 14 de Março de 2019

Serão aos milhares os monstros de areia branca que povoarão os mares. Nele navegarão mostrando o
perigo e a dor da mãe Terra.
Acordará o gigante que o monstro ressuscitará.
RECEBIDA: CL
26 de Janeiro de 2019

nº 1311, publicada a 14 de Março de 2019
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Aberto foi o manuscrito que o fim ditará.
Perdão às almas que não alterem o seu ser e jovialidade aos puros.
A cada tempo, que o tempo contará sentido dará às palavras nele contido, carregado de dor e
sofrimento pela traição do homem à Criação.
RECEBIDA: CL
27 de Janeiro de 2019

nº 1312, publicada a 14 de Março de 2019

Apontará o Czar o luto à Europa.
RECEBIDA: CL
04 de Fevereiro de 2019

nº 1313, publicada a 14 de Março de 2019

Criaturas do fim crescerão em Chernobyl. Vaguearão pela terra sem vida, vazias de bem e de alma.
RECEBIDA: CL
06 de Fevereiro de 2019

nº 1314, publicada a 07 de Maio de 2019

De noite se cobrirá o céu na Indonésia.
RECEBIDA: CL
11 de Fevereiro de 2019

nº 1315, publicada a 07 de Maio de 2019

Regressará Salomão em manhã que o dia põe e a noite quebra.
RECEBIDA: CL
13 de Fevereiro de 2019

nº 1316, publicada a 07 de Maio de 2019

Eclodirá na vossa nação o fruto do abandono, que a desgraça de uma justiça a tomará.
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Poucos, alguns e muitos farão rumar a morte de uma paz que o destino traz e que a saudade deixa.
RECEBIDA: CL
19 de Fevereiro de 2019

nº 1317, publicada a 07 de Maio de 2019

Ressuscitará o Fuehr a identidade alemã, pondo à prova a Europa e o Mundo.
RECEBIDA: CL
25 de Fevereiro de 2019

nº 1318, publicada a 07 de Maio de 2019

Acordará Espanha com o tormento que do Norte ao Sul se fará soar.
RECEBIDA: CL
28 de Fevereiro de 2019

nº 1319, publicada a 07 de Maio de 2019

Manifestar-se-á a Bulgária contra o que a maioria não quer, mas obedece.
RECEBIDA: CL
06 de Março de 2019

nº 1320, publicada a 07 de Maio de 2019

Acordará revolta a costa das Caraíbas.
RECEBIDA: CL
22 de Março de 2019

nº 1321, publicada a 07 de Maio de 2019

Dos três alinhados um quebrará às mãos do inimigo da beleza. Negro dia tomará forma, pelo belo que
se perdeu e por aquilo que não viveu.
RECEBIDA: CL
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14 de Março de 2019

nº 1322, publicada a 07 de Maio de 2019

Tempo não restará à Terra, que vivido e contado não tenha sido.
Tudo em marcha desalinhada corre para o fim e para a morte.
RECEBIDA: CL
26 de Março de 2019

nº 1323, publicada a 07 de Maio de 2019

O tempo do que desgraça o chão de outros estará a Europa, que varrida nas suas entranhas estará
pelo destino que traz o tempo e o vento.
RECEBIDA: CL
27 de Março de 2019

nº 1324, publicada a 07 de Maio de 2019

Entrará o desespero solitário pela calada, que a noite esconde na Suécia. À luz da morte fará a justiça
pelo Deus que defende e pela ideia que conspira.
RECEBIDA: CL
27 de Março de 2019

nº 1325, publicada a 07 de Maio de 2019

Mar revolto se avizinha nas sete colinas, erguida a ira da desgraça que o tormento trará.
RECEBIDA: CL
28 de Março de 2019

nº 1326, publicada a 07 de Maio de 2019

Desolada pela beleza que arrastada será pela dor que a intempérie escolhe, estará o sul de Espanha.
RECEBIDA: CL
10 de Abril de 2019
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nº 1327, publicada a 07 de Maio de 2019

Entregue à sorte da desgraça estará Lisboa, quando por terra o tecto cair.
RECEBIDA: CL
13 de Abril de 2019

nº 1328, publicada a 07 de Maio de 2019

Encolhido entre os dedos está o anel que dento do fogo se agita.
RECEBIDA: CL
16 de Abril de 2019

nº 1329, publicada a 07 de Maio de 2019

Incrédulas as almas que se perderão nos Campos Elísios quando a desgraça trair a paz.
RECEBIDA: CL
20 de Abril de 2019

nº 1330, publicada a 03 de Julho de 2019

Portugal sofrerá o seu maior revés.
Aos milhares estarão na rua, desacatos e bandeiras erguidas ao vento que com intensidade sofre.
Em apuros o poder soberano do líder que acima de tudo se encontra, contra ele o povo que em agonia
abundante se encontrará.
RECEBIDA: CL
04 de Maio de 2019

nº 1331, publicada a 03 de Julho de 2019

Israel sucumbirá ao poder da terra, que debaixo de si mostrará o leito de vulnerabilidade de anos de
submissão do poder instaurado ao poder concedido.
Devolvida será a terra aos que a ela pertencem e erguidos sobre mastros estarão os traidores à
verdade da pertença.
RECEBIDA: CL
04 de Maio de 2019
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nº 1332, publicada a 03 de Julho de 2019

Desespero se avizinha para o irmão maior da Península Ibérica, dificilmente o poder será poder sem
que sempre o seja questionado.
RECEBIDA: CL
04 de Maio de 2019

nº 1333, publicada a 03 de Julho de 2019

Sofrerá a Gardunha às mãos da desgraça que o homem para si cria numa honestidade carregada de
maldade que a inocência carrega.
RECEBIDA: CL
13 de Maio de 2019

nº 1334, publicada a 03 de Julho de 2019

Assolada será Chicago pela derrota que a instabilidade cria num rodopiar de morte que a vida nunca
viu.
RECEBIDA: CL
13 de Maio de 2019

nº 1335, publicada a 03 de Julho de 2019

Gritará Pretória a liberdade que o poder que cai levantará.
RECEBIDA: CL
27 de Maio de 2019

nº 1336, publicada a 03 de Julho de 2019

A folha da desgraça voará em Silverado, quando o tempo que escasseia se agitar na tormenta que a
brisa traz.
RECEBIDA: CL
27 de Maio de 2019
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nº 1337, publicada a 03 de Julho de 2019

Oklahoma deixará de ser passado quando o presente que o futuro esconde tomar lugar.
RECEBIDA: CL
27 de Maio de 2019

nº 1338, publicada a 03 de Julho de 2019

Sem que o tempo espere, sem que o futuro se mostre, tomada será a Ericeira.
RECEBIDA: CL
27 de Maio de 2019

nº 1339, publicada a 03 de Julho de 2019

No Douro tombarão as almas cujo caminho longo, curto cessará.
RECEBIDA: CL
27 de Maio de 2019

nº 1340, publicada a 03 de Julho de 2019

Render-se-ão as almas ao Vouga que as ceifará.
RECEBIDA: CL
27 de Maio de 2019

nº 1341, publicada a 03 de Julho de 2019

Manaus sofrerá a dor que a natureza carrega. Uma imensa brecha se abrirá no coração da paz que a
saudade deixará.
RECEBIDA: CL
05 de Junho de 2019

nº 1342, publicada a 24 de Julho de 2019

Num bater de asas que o vento sopra, traída será a vida em Hannover, quando um ínfimo sopro de paz
tiver lugar.
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RECEBIDA: CL
25 de Junho de 2019

nº 1343, publicada a 24 de Julho de 2019

Tocarão a dor os sinos em Dusseldorf, quando o oposto embalado pela morte justiça fizer.
RECEBIDA: CL
01 de Julho de 2019

nº 1344, publicada a 24 de Julho de 2019

Sem que o vento o mostre e sem que a morte não venha, a desgraça tomará forma no Viaduto Duarte
Pacheco.
RECEBIDA: CL
04 de Julho de 2019

nº 1345, publicada a 24 de Julho de 2019

Coberta pela nuvem branca de desgraça estará Frankfurt.
RECEBIDA: CL
08 de Julho de 2019

nº 1346, publicada a 24 de Julho de 2019

Insbruck estará na rota da morte que o oposto contempla.
RECEBIDA: CL
09 de Julho de 2019

nº 1347, publicada a 24 de Julho de 2019

À luz que o sol traz terá lugar a morte em Salamanca.
RECEBIDA: CL
18 de Julho de 2019
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nº 1348, publicada a 24 de Julho de 2019

Desafiado será o trono em São Tomé e Príncipe.
RECEBIDA: CL
18 de Julho de 2019

nº 1349, publicada a 24 de Julho de 2019

Sem que os olhos consigam ver e o tempo não responda, tomará rédea a desgraça no Fundão.
RECEBIDA: CL
18 de Julho de 2019

nº 1350, publicada a 12 de Agosto de 2019

Flutuará o Arizona sobre o chão que desliza e a dor que provoca.
RECEBIDA: CL
23 de Julho de 2019

nº 1351, publicada a 12 de Agosto de 2019

Morrerão aos milhares na Serra Nevada quando o tempo da natureza que se move tomar lugar.
RECEBIDA: CL
23 de Julho de 2019

nº 1352, publicada a 12 de Agosto de 2019

De noite chegará a intempérie que varrerá Nova York.
Negras sombras carregadas de desgraça sobre a cidade se abaterão num dilúvio jamais conhecido.
RECEBIDA: CL
28 de Julho de 2019

nº 1353, publicada a 12 de Agosto de 2019

A dor da terra que suplica a paz mostrar-se-à em Pernambuco.
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RECEBIDA: CL
29 de Julho de 2019

nº 1354, publicada a 12 de Agosto de 2019

Carregada será a dor do medo que o oposto imporá na Argélia.
Milhares do mundo morrerão sem que o tempo se tenha findado.
RECEBIDA: CL
02 de Agosto de 2019

nº 1355, publicada a 12 de Agosto de 2019

Cruzada será a linha da morte em Zaragoza.
RECEBIDA: CL

02 de Agosto de 2019

nº 1356, publicada a 12 de Agosto de 2019

Heathrow chorará a maior das ceifas que a nação hasteou.
RECEBIDA: CL
05 de Agosto de 2019

nº 1357, publicada a 12 de Agosto de 2019

Dor, morte e sofrimento tomarão as terras de Andaluz.
RECEBIDA: CL
06 de Agosto de 2019

nº 1358, publicada a 12 de Agosto de 2019

De purpura se cobrirão os céus de Roma, quando os cavaleiros da desgraça levarem a cabo a ceifa da
morte que de negro mancharão as vestes.
RECEBIDA: CL
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12 de Agosto de 2019
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