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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.
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
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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/
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
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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

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
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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

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.
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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
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
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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
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