● O NATAL DA AMEN ●
Santo e Feliz Natal de 2017
Santo Ano de 2018 cheio de Graças

● O ANO JUBILAR DE FÁTIMA
TERMINOU ●
● TRIÉNIO DE GRAÇA E
MISERICÓRDIA COMEÇOU ●
Decretado pelo Santuário de Fátima
25 de Dezembro de 2017
Continuamos incansavelmente na expectativa e na contagem decrescente dos grandes
acontecimentos que nos levarão aos Novos Céus e Nova Terra. Agora falta um
pouquinho menos…
Continuámos, neste ano de 2017, a assistir a tristes acontecimentos no mundo
conturbado em que vivemos:
■ Tornados e grandes inundações nos EUA.
■ Grandes tempestades de neve na costa leste dos EUA e na Europa.
■ Chuvas torrenciais devastadoras e cheias no Peru, Chile, Canadá, China, Espanha,
Japão, Sul de Inglaterra, Alemanha, Bangladesh, Índia, Roménia, Alemanha, Polónia,
Checa.
■ Grandes temporais nos Açores, Portugal e Galiza.
■ Avalanches em Itália, França, Colômbia, Índia, Serra Leoa, Suíça e na Grécia.
■ Poluição tóxica avassaladora nas cidades chinesas
■ Sismos em Itália, França, Colômbia e na Índia.
■ Terramotos no México, Grécia, Japão, Irão e Iraque.
■ Vulcões Etna em Itália, ilha de Java e Bali.
■ Ciclones na Austrália, Srilanka, Bangladesh e Rússia.
■ Tufões na China, Macau e Hong-Kong.
■ Furacões Harvey, Irma, Katia, José, Maria, Nate, Ophelia, de dimensões catastróficas.
■ Terríveis incêndios em Vale Paraíso no Chile, em Portugal e Califórnia nos EUA.
Todas estas catástrofes causaram largos milhares de mortos, feridos e devastações
incalculáveis.
■ O drama dos refugiados e a invasão da Europa por muçulmanos, amainou.
■ A sangrenta guerra na Síria praticamente terminou no final de Novembro. A Igreja
Católica permaneceu fiel ao reconhecimento da legitimidade do governo de Bashar al
Assad, o grande bastião de defesa contra o islamismo radical do Daesh.

■ O Sangue de São Januário liquefez-se em 16 de Dezembro de 2017, o que é um
bom augúrio. As seis vezes anteriores em que não se liquefez, antecederam:
1ª - Peste Negra na Europa.
2ª - Erupção do vulcão do monte Vesúvio.
3ª - Primeira Guerra Mundial.
4ª - Segunda Guerra Mundial.
5ª - Epidemia de cólera de 1978.
6ª - Terramoto que matou 3000 pessoas e desalojou 250.000.
Apesar de todos estes cataclismos, neste final do ano de 2017, quero dar Graças a Deus
pela continuação da incansável obra do Papa Francisco, que no intuito de todos atrair
para o seio da Igreja, toma corajosas atitudes, mesmo se expondo a enormes
críticas, por parte dos cínicos e dos inimigos de Cristo, algumas mesmo partindo
de dentro da própria Igreja.
O seu espírito indomável continuou a fazer estremecer os inimigos da Igreja. Não o
conseguiram, nem o conseguirão, parar, porque diante deles se levanta uma muralha
intransponível, a Força e a Autoridade do Papa Francisco, simultaneamente
destemido e amoroso, e a serena força orante do Papa Bento XVI, que em
conjunto, impedem a manifestação do anticristo.
O ano de 2017, foi palco de grandes efemérides:
1º - Centenário das Aparições de Fátima.
2º - A última Peregrinação, das três, que Nossa Senhora pediu ao Juan Antonio
Gil, pela conversão da Rússia! Estas três peregrinações pedidas pela Virgem Maria
pela Rússia, portanto, de 2015 a 2017, terminaram no ano seguinte ao Jubileu da
Misericórdia.
3º - O Papa Francisco veio a Fátima para festejar o centenário das Aparições de
Nossa Senhora na Cova da Iria.
4º - Tricentenário de Nossa Senhora Aparecida.
5º - Ano Jubilar de Fátima Decretado pelo Papa Francisco.
6º - Vigésimo Aniversário da conclusão das Mensagens ao Padre Gobbi.
7º - Centenário da Revolução bolchevique na Rússia.
8º - Conclusão do período de 100 anos concedido ao demónio para tentar a
Igreja, segundo a visão do Papa Leão XIII.
9º - Nossa Senhora fez 2033 anos, por analogia aos 33 anos da conclusão da
Missão de Jesus aqui na Terra, na plenitude da Sua idade.
10º - Mudança de rumo da ONU e dos EUA com a eleição de AG.
Devemos fixar a nossa atenção no ano de 2018, pois continuaremos certamente a
assistir ao agudizar das crises e convulsões mundiais, pois prefiguram-se uma
série de acontecimentos de maior importância, dos quais quero salientar:
1º - Escalada no confronto da Coreia do Norte e EUA. Penso que, daqui, a
montanha só parirá um rato.
2º - A Crise no Médio Oriente entre Israel e os Palestinianos, pela disputa de
Jerusalém como capital. Daqui, sim, pode vir o início da Terceira Guerra Mundial,
como profetizado por Nossa Senhora ao Juan Antonio.
3º - Crise Financeira mundial pode eclodir a qualquer momento, trazendo o
caos e a divisão dentro da União Europeia, premissas da Terceira Guerra Mundial,
como profetizado por Nossa Senhora ao Juan Antonio.
Poder-se-ão ver grandes acontecimentos, frutos de decisões humanas. Mas penso que
ainda não se darão nenhum dos Grandes Acontecimentos Apocalípticos que precederão
o Fim do Mundo e antecederão os Novos Céus e Nova Terra.

A partir de 2018, terminado o Ano Jubilar de Fátima, como foi sugerido pelo Papa Bento
XVI, poderemos talvez começar a vislumbrar os grandes acontecimentos que nos
levarão aos Novos Céus e Nova Terra.
Falta a manifestação do anticristo, a qual penso que não se dará em vida do Papa
Bento XVI. Faltam ainda o Aviso e o Milagre de Garabandal, por certo não antes de
três anos de reinado do anticristo (portanto, lá para 2020…). Faltam os Segredos
de Medjugorje. Falta o germinar dos GAL. Falta a conversão dos judeus. Falta a
última Consagração da Rússia. Falta a definição do último Dogma Mariano, de
Medianeira, Corredentora e Advogada. Portanto, falta ainda muito caminho para
percorrer… se bem que é possível que o véu comece a deixar vislumbrar algo que
ainda está escondido.
Até lá, temos de pedir a Deus, Perseverança, Confiança inabalável, Fé e Paz nos
nossos corações.
No decorrer do ano de 2017, disponibilizei na AMEN várias publicações importantes,
que vale a pena relembrar:
● Novos Dossiers sobre Aparições de Nossa Senhora:
● Aparições de Litmanova na Eslováquia ►
● Aparição de Pochaev na Ucrânia ►
● Aparições de Quito no Equador ►
● Aparições à Maria Esperanza Bianchini em Betania, Venezuela ►
● Aparições à Irmã Adélia em Cimbes, Brasil ►
● Aparições de Pontmain, Pellevoisin, Beauraing, Banneaux, formigas
bordadeiras da Cidinha ►
● Aparições da Santa Montanha de São Lourenço ● Link ►
● Aparições de Nossa Senhora do Rosário de São Nicolás dos Arroyos ● Link ►
● Novos Dossiers:
● Dossier sobre o Espiritismo ►
● Pequeno Dossier sobre o Testamento de Jesus Cristo e o Poder da Virgem
Maria ►
● Ampliados Dossiers já existentes:
● Mensagens de Medjugorje ►
● Dossier sobre Diversas Profecias ►
● Dossier Medidas do GAL ►
● Dossier sobre o anticristo ►
● Lista de falsos videntes ►
● Novas Fichas de falsos videntes:
● Ficha de falso vidente do Pedro Régis de Anguera ►
● Ficha de falso vidente do Edson Glauber de Itapiranga ►
● Ficha do falso vidente Pedro Siqueira ►
● Ficha da falsa vidente Patrícia de Londrina ►
● Foram publicados os novos Modelos 3D:
● Modelo 3D da Cruz Azul na base do Podbrdo ►
● Modelo 3D da Imagem de Nossa Senhora no Monte Podbrdo ►
● Modelo 3D da Cruz de Krizevac ►
● Modelo 3D do interior da Capela da Medalha Milagrosa ►
● Modelo 3D do interior da Igreja de La Salette ►
Neste ano de 2018 e seguintes, divulguemos os Milagres de Jesus Cristo junto da
nossa sociedade incrédula.

● Os 8 Grandes Milagres sobre a Terra ►

Eles estão aí! Vejam-nos. Espantem-se. E Convertam-se!
É este o repto que daqui continuo a lançar a todos os meus amigos.
Releiam, entretanto, a importante mensagem que recebeu a Agnès Marie em 18 de
Março de 2009.

● Mensagem de Agnès Marie em 18 de Março de 2009 ►
Quanto aos meus presentes de Natal, são os habituais nesta quadra, e nunca será de
mais repeti-los:

● Visão do Nascimento de Jesus, segundo Maria Valtorta ►
O que de melhor se pode dar no Natal do que a VISÃO do Nascimento de Jesus Cristo,
Aquele de quem celebramos o nascimento?

● Verdadeira data do nascimento de Jesus ►
O que de melhor se pode dar no Natal do que a VERDADE HISTÓRICA sobre Data do
Nascimento de Jesus Cristo?
São presentes simples e singelos, tal como a gruta onde, o Rei de Universo, nosso Irmão
e Salvador, nasceu. Um Deus fez-se Homem, para ser a Cabeça e Modelo da
Humanidade e consumar a Obra da Redenção dos filhos de Adão. É para Festejar o
Aniversário de Jesus que a família Cristã se deve reunir e rejubilar, pois nasceu
Aquele que veio abrir as Portas dos Céus.
Nestes tempos que temos à nossa frente, olhemos para os grandes Temas da
humanidade, numa Óptica Divina, lendo e divulgando o Observatório da Amen.

Observatório Crítico da Amen
Pedi ao meu Anjo da Guarda que desse a Bênção Especial de Nossa Senhora
quem lesse esta página.

†a

A todos abraço com amizade fraterna, desejoso de nos podermos encontrar cara a cara,
num futuro muito próximo.
Uma vez mais, todas as Bênçãos e Graças do Céu.
.João Bianchi

†
http://www.amen-etm.org

