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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.
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
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nº 526, publicada a 27 de Fevereiro de 2015

As qualidades que Francisco tem são defeitos para a Cúria.
RECEBIDA: CL
CONCRETIZADO:
EXPLICAÇÃO: 03/03/2020
Passados quase 7 anos sobre o Pontificado de S.S. Francisco, sabemos o quanto tem sido diferente de
todos que o exerceram, na forma e conteúdo.
Cada ser é diferente na sua essência e na sua vivência os traços gerais são aplicados.
Sabemos das lutas imensas que mantêm com a Cúria das pequenas ás imensas questões, desde a sua
simples e modéstia forma de ser e estar, à sua visão de como a igreja deve ser e permanecer.
Sem dúvida que não existe margem para dúvidas de que a sua forma de exercício aos olhos da Cúria,
são defeitos e não virtudes.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Francisco
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
EM CURSO
EXPLICAÇÃO: 15/04/2020
- A 25 de Fevereiro de 2018 um jornalista e a sua namorada foram assassinados a tiro em casa. Estava
a investigar eventuais ligações entre governantes do seu país e a máfia italiana.
O seu assassinato não impediu a publicação da reportagem que estava a preparar, fazendo com que
milhares de pessoas se manifestassem durante dias em Bratislava contra o governo, levando a que o
primeiro ministro se demitisse.
O caso continua ainda hoje, tendo sido presos 13 juízes a 11 de Março de 2020, conforme link
informativo abaixo.
https://www.irishtimes.com/news/world/europe/judges-detained-as-reporter-s-murder-continues-to-shakeslovakia-1.4200152
https://www.sabado.pt/mundo/europa/detalhe/alegado-responsavel-por-morte-de-jornalista-eslovacocondenado-a-prisao-por-fraude
Foram as maiores manifestações no país desde a queda do comunismo.
https://expresso.pt/internacional/2018-03-12-Homicidio-de-jornalista-de-investigacao-gera-protestos-emmassa-na-Eslovaquia
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/03/protestos-por-morte-de-jornalista-ameacam-premie-da-
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eslovaquia.shtml
https://www.publico.pt/2018/03/17/mundo/noticia/para-os-eslovacos-a-demissao-do-primeiroministro-naofoi-suficiente-1807005
https://observador.pt/2018/02/26/jornalista-de-investigacao-eslovaco-assassinado-a-tiro-junto-com-anamorada/
https://www.publico.pt/2018/03/15/mundo/noticia/primeiroministro-pondera-demitirse-por-morte-dejornalista-1806693
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

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
EM CURSO
EXPLICAÇÃO: 04 de Março de 2020
- S.S. Francisco tem demonstrado amiúde uma postura diferente sobre a forma como conduz a Igreja,
abolindo o segredo pontifico e permitindo a justiça agir em determinados casos.
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https://www.publico.pt/2019/12/17/mundo/noticia/decisao-historica-papa-abole-segredo-pontificiodenuncias-abusos-sexuais-1897680
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/cardeal-george-pell-condenado-a-seis-anos-de-prisao-porabusos-sexuais
https://www.dn.pt/mundo/numero-tres-do-vaticano-condenado-por-abusos-sexuais-10317117.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/31/actualidad/1554064374_329424.html
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
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