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Querido Santo Padre,
desejo agradecer-Lhe por Suas Palabras e Sua Bênção neste dia.
Escolhi este dia, DA MANIFESTAÇÃO DO SENHOR,
para dirigir-me diretamente ao Senhor com a certeza que Jesus e Maria intercederão por mim junto
com o Senhor
visto que muitas vezes procurei entrar em contato com o Senhor Santidade sem êxito.
Humildemente lhe peço esta audiência especial e particular na seguinte forma.
Uso o meio de Internet porque também o usa a Santa Igreja e como Seu predecessor
João Paulo II dizia que se é usado para fazer conhecer o que é bom e defender a Vida em qualquer
âmbito e a dignidade do homem é coisa boa.
Estou em obediência a meu Bispo Mons. Giuseppe Orlandoni da Diocese de Senigallia com
referência ao pedido de não publicar mais A REVELAÇÃO que até hoje recebo
da Santíssima Trindade.
Santidade, estou segura que esta minha obediência não pode impedir-me de falar com o Senhor
como uma filha pode fazer com um pai, aquele pai que me falta pois já foi para o Céu.
O Senhor, Santidade teve uma grande coragem quando admitiu que tem muita sujeira na Igreja
porém como o Senhor ensina a Imitação de Jesus é necessário corrigir os erros e perdoar a quem se
engana se reconhece com humildade de ter-se enganado.
Eis Santidade, eu sou uma mulher como muitas que nas dificuldades da vida também se enaganou e
disto pediu perdão a Deus, ao Senhor que representa a Santa Igreja e a todos os que me lêem, para
que rezem ao Pai por mim.
Esta época é difícil para viver segundo Deus.
Muitas são as solicitações que ameaçam a humanidade e a humanidade é fraca por causa do Pecado
Original.
É verdade que hoje a humanidade através de Jesus tem as armas para combater o Mau.
QUERO CHAMÁ-LO COM SEU NOME: SATANÁS, porque muitos Sacerdotes tampouco o
nomeiam, seja porque têm medo dele, seja porque não crêem que ele exista.
Em vez ele existe e faz tanto mau em qualquer âmbito e usa os homens de qualquer nível social
colocando-os no Poder para usá-los a seu agrado como palhaços para depois desfazer deles.
Neste período propício pegou particularmente os Sacerdotes e através de alguns deles se empossou
para destruir desde dentro a Santa Igreja Católica.
É JUSTO POR ISTO QUE JESUS SE DIRIGIU A SUA IGREJA
DANDO-LHE A OPORTUNIDADE DE COMBATER SATANÁS.
JESUS ATRAVÉS DE SUA IGREJA DESEJA FAZER CONHECIDA NO MUNDO INTEIRO
A GRANDE MENSAGEM DA CRUZ GLORIOSA dada por Madeleine Aumont que anuncia
O RETORNO NA GLÓRIA DE JESUS.
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Sei muito bem Santidade que o Senhor conhece o tema Dozulé e solicitou pesquisas diligentes e
comprovadas.
O FATO É QUE O SENHOR NÃO É ESCUTADO POR QUEM LHE DEVE OBEDIÊNCIA.
E ISTO É GRAVE PORQUE TAMBÉM OS BISPOS DEVEM OBEDECER
AO VIGÁRIO DE JESUS. A OBEDIÊNCIA é uma grande prova de fidelidade.
Através da obediência a Dios e as Suas Santas Leis a seleção sobre seleção também é efetuada sobre
os Sacerdotes que dizem de amar Deus e de servi-Lo em realidade não O servem.
Muitos de nós fiéis, Santidade, estamos escandalizados pelo comportamento de alguns Sacerdotes e
nos perguntamos « o por quê » quando Sacerdotes bons trabalham, são afastados de suas Paróquias
ou removidos de seus cargos e até injustamente caluniados.
Santidade, o que direi será duro de aceitar e também de levar à prática por parte de muitos
Sacerdotes porque não crêem que Jesus está realmente junto a eles para ajudá-los e conduzi-los.
ESTA É A BATALHA FINAL!
Por que a Igreja se admira do fato que para combater JESUS ESCOLHEU USAR O SINAL DA
CRUZ GLORIOSA? A Cruz usada pelo homem como instrumento de morte nas Mãos de Deus se
tornou instrumento de Ressurreição e Glória. ENTÃO POR QUE COMBATER SUA CRUZ
GLORIOSA?
POR QUE DERRUBAR A CRUZ DE AMOR DE DOZULÉ SOBRE O MORRO DO TEPEYAC,
LUGAR EXATO ONDE MARIA SANTÍSSIMA APARECEU A SAN JUAN DIEGO e erigida
com a aprovação do Arzobispo Primaz do México Cardeal Rivera Carrera y Mons. DIEGO
MONROY PONCE Reitor da Basílica de Guadalupe?
Foi Jesus quem escolheu manifestar-Se junto a Sua Santa Mãe Maria através da Cruz Gloriosa.
FOI DEUS MESMO que escolheu as TRÊS MULHERES para testemunhá-Lo.
Escolheu a Madeleine Aumont em França
para ANUNCIAR SEU PRÓXIMO E PERTO RETORNO NA GLÓRIA
e anunciar Sua Palavra de Verdade;
Escolheu a Je Ne Suis Rien em França
para fazer erigir a Cruz de Amor de Dozulé em proporções reduzidas a metros.7,38 x 1,23
em número de milhares no mundo
e anunciar Sua Palavra de Verdade;
e também escolheu a Conchiglia em Itália
para fundar o MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
em honra de Maria Santíssima Nossa Senhora de Guadalupe
fazer conhecer A REVELAÇÃO no Mundo
difundir a MENSAGEM DE DOZULÉ
e anunciar Sua Palavra de Verdade.
Somos três mulheres que não estão sozinhas, porque sabemos que também a outras mulheres Deus
doou Sua Luz e Sua Palavra e juntas nos uniremos porque estamos representando aquelas mesmas
MULHERES QUE NÃO ESCAPARAM COVARDES mas permaneceram aos pés da Cruz
enquanto Jesus morria.
Por que a Igreja se admira se Deus elegeu hoje justo estas mulheres para manifestar-Se com a
CRUZ DE GLÓRIA?
A MUITOS SACERDOTES NÃO AGRADA O RETORNO DE JESUS.
Dizem-no todas as vezes quando celebram a Santa Missa que esperam Seu Retorno mas na
realidade
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NÃO QUEREM A JESUS.
E sabe, Santidade, por que não O querem?
Porque alguns representam aqueles servos que batem nos outros servos a eles sujeitos e comem e
bebem e se embriagam do mundo vivendo no relaxamento total. O ENSINAMENTO DE JESUS
NÃO DEVE FICAR ESCONDIDO MAS DEVE SER MANIFESTADO.
Mais de um Sacerdote poderia dizer:
Teus Ensinamentos Jesus, está no Evangelho.
E então respondo:
não haveria nada escrito sobre o Santo Evangelho se Jesus não houvesse falado aos Seus Apóstolos
e a Sua gente.
E hoje é a mesma coisa, Jesus fala e Conchiglia escreve.
Foi Jesus quem acendeu a lâmpada de Sua Palavra que ilumina o mundo.
POR QUE A IGREJA A COBRE?
Alguns Sacerdotes se preocupam muito em construir Templos e tirar proveito econômico porém é
justo que se saiba que OS VERDADEIROS TEMPLOS DE JESUS SÃO SEUS FILHOS,
AQUELES QUE CADA DIA TOMAM SUA CRUZ E O SEGUEM UMA VEZ QUE RENEGAM
A SI MESMOS POR SEU AMOR. Os Profetas de hoje, os verdadeiros Profetas, entregam a
Palavra de Deus ao mundo que está em grande perigo porém não são escutados.
Se equecem que quem os escuta escuta a Jesus e quem os despreza a Jesus despreza e por
consiguinte despreza o Pai Eterno e Santo e Onipotente que os mandou.
Santidade, através das Palavras que a Santíssima Trindade me doou, o mundo poderia ouvir o que
outros nunca ouviram. POR QUE ISTO É IMPEDIDO? Compreendo a prudência, porém é
necessário tomar em séria consideração e averiguar.
No Mundo, graças a muitos filhos obedientes que acolheram as Palavras de Jesus dadas a
Je Ne Suis Rien, foram erigidas MILHARES E MILHARES DE CRUZES que anunciam SEU
RETORNO NA GLÓRIA JUNTO À MARIA SANTÍSSIMA, houve muitos frutos de conversão e
estas Cruzes FORAM BENZIDAS igualmente por MILHARES DE sacerdotes, SACERDOTES
QUE deveriam TER A CORAGEM DE ANDAR NA FRENTE E TESTEMUNHÁ-LA porque
ninguém e digo ninguém pode interferir sobre sua consciência. Sacerdotes que à Imitação de Jesus
deveriam doar suas vidas, seguros que o Pai não os deixará sozinhos e suscitará a outros Sacerdotes
de unir-se a eles, SACERDOTES QUE JESUS AMA MUITÍSSIMO E QUE CONSTRUIRÃO
SUA VERDADEIRA IGREJA.
Sim verdadeira Igreja, porque como o Senhor disse Santidade, hoje muita poeira cobre o que
deveria resplandecer.
A CRUZ GLORIOSA DE DOZULÉ É O ANÚNCIO DO RETORNO DE JESUS e como
está escrito no Santo Evangelho: QUEM NÃO ESTÁ COM JESUS ESTÁ CONTRA JESUS
E QUEM ESTÁ CONTRA JESUS SERVE A SATANÁS.
Sabe que coisa dizem de mim Santo Padre? Que sou uma ovelhinha perdida.
E então desejo fazer-Lhe meditar sobre a Parábola do filho pródigo. A moral da Parábola é
importante. Ela evidencia o arrependimento do filho que pede perdão e do pai misericordioso que
perdoa e se alegra porque encontrou seu filho, retomando-o consigo. Porém tem também outra
moral, aquela que não é colocada em evidência e não é menos importante e significativa isto é o
irmão do filho pródigo não se alegra com o pai que usou misericórdia. Não se comove pela volta do
irmão, mas se opõe claramente ao desejo do pai e não participa da festa organizada pelo pai porque
se crê ofendido pelo comportamento do pai para com o irmão que ele considera pecador enquanto é
ele o justo. Todavia Santidade, também o Senhor sabe bem que não é verdade que esta atitude
reflete identidade de um justo. Este irmão se crê de ser um justo e em vez é um pecador e se
comporta exatamente como aqueles fariseus de ontem que se louvam dizendo de ser justos,
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convencidos de não transgredir alguma lei. Bom, Deus não ama quiem se louva e está convencido
de ser um justo.
Infelizmente também hoje, a Igreja estabelece « quem é justo » e « quem não é justo » e entre
muitos Purpurados potentes prevalece esta atitude soberba.
Quem manejou os Textos Sagrados dos Testemunhos antigos o fez com estilo farisaico de ontem
adaptando até as Parábolas modificando-as em algumas partes para conformá-la com as mesmas
convicções, a seu modo de viver e de pensar. Estas palavras Santidade perturbarão, porque depois
de um primeiro momento de surpresa e extraviamento e também dor, abrirá os olhos ao cego como
na Picina de Siloé.
Quero falar da famosa e já quase banal « ovelha perdida ». Esta parábola é tão simples que não
mereceu comentos aos olhos dos demais. A ovelha perdida, é entendida pela multidão dos
Consagrados que assim a explicam com suas palavras como um filho perdido que se perde por
causa do pecado. Segundo eles, Jesus havia deixado as noventa e nove ovelhas justas para perseguir
e procurar a ovelha perdida para reconduzi-la junto às outras noventa e nove e continuar assim o
tranquilo pastoreio de todas aquelas ovelhas isto é daquelas pessoas justas.
Mas quem são os justos? E quem é o pecador? Que é um rebanho? E que coisa representa a ovelha
extraviada?
Buscarei Santidade, de expor-Lhe este pensamento sobre a Parábola! Um rebanho é formado por
um número mais o menos elevado de ovelhas. Que fazem as ovelhas ? Como se comportam? São
mansas e isto é verdade, mas nem todas. Elas pastoreiam tranquilas e uma segue a outra são
contentes com a erva que têm à disposição, produzem o que conhecemos isto é leite e lã como sua
natureza prevê
São contentes com o pouco que têm, porém de improviso uma ovelha vai em busca de novas
pastagens, e se afasta do rebanho. Deseja ervas novas, ervas mais gostosa e fresca,
Aquela que não é pisada por todas as outras ovelhas que vão na sua frente. Sim, porque aquela
extraviada é a que está no final do rebanho, A ÚLTIMA. De outra maneira o pastor que está diante
do rebanho, se daria conta em seguida da fuga. Em vez não. Somente as conta, pela tarde, ao
regresso no recinto se da conta que falta uma e vai em busca. Vai buscá-la porque lhe é preciosa.
É tão preciosa que deixa as noventa e nove ovelhas para correr justo detrás daquela. Mas sabem por
que aquella ovelha estava no último lugar no final do rebanho? Porque era inteligente e seguia o
pastor . Ele na frente e ela atrás, para conter o rebanho no centro. O pastor sabia que com ela podia
contar sempre.
Quando o pastor se dá conta que é aquela ovelha que falta, a Sua preferida,
entrega todas as outras a sua sorte. Isto pode perturbar? Sim, pode perturbar e surpreender tanto.
Tanto quase a causar dor.
Agora voltamos aos homens. A Igreja representa o recinto e as ovelhas no centro representam os
homens fiéis à Igreja. Aqueles homens que se conformam em saber só o que sabem através da atual
Igreja. Aqueles homens que como ovelhas, um segue o outro sem fazer-se perguntas e raciocinar, ao
contrário daquilo que Seu predecessor os ensinou João Paulo II e o que ensina o Senhor Santidade.
Eles se sentem seguros dentro do « recinto Igreja » e o guardião do recinto é tranquilo
até quando não se da conta que alguém que fazendo parte da multitudão dos homens
da « Igreja-recinto » sai e se vai, se isola, e vai a procura de conhecer coisas novas sobre a origem
do homem, sobre o valor e sobre o por quê da existência. Deseja conhecer realmente Jesus porque
os que o representam isto é os Sacerdotes não se comportam como Jesus ensinou e ainda ensina
através da Palavra do Santo Evangelho. Aquele alguém se torna para
« a sociedade, as ovelhas » e para « a Igreja, o guardião » uma pessoa que saiu do grupo e portanto
retida no erro comportamental porque diferente nas atitudes deles. Tão diferenre que é tachada ré de
pecado tão diferente de ser temível porque investigadora e portadora de coisas e conceitos novos,
frescos, apetitosos à mente e ao coração.
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Eis Santidade, que a sociedade olha aquele alguém como um « diferente » e do diferente se tem
medo porque não se conhece. O diferente representa o incógnita enquanto a sociedade, porque débil
em todos sentidos, necessita de certezas e de um recinto onde estar seguro. Nenhuma daquelas
pessoas por mais que se comportem bem, que não transgridem as leis, que não se afastam do
recinto, jamais sonhariam em deixar a comida segura, o calor seguro, a comodidade segura, os bens
seguros, para buscar a Verdade. Mas que é a Verdade? Até Pilatos perguntou a Jesus: que é a
Verdade?
Porém Pilatos teve medo da resposta e não foi mais além para não escutar e assim não sentir e assim
não ser obrigado agir consequentemente segundo a moral porque de outro modo suas certezas feitas
de privilégios e comodidades seriam derrubadas.
Portanto que coisa é a Verdade, Santidade?
O Pai, Filho e o Espírito Santo São a Verdade.
Três Pessoas bem Distintas, Uma Única Essência, a Unidade. Deus é Verdade.
Alguns membros da Santa Igreja, Santidade, porém não querem conhecer a Verdade assim como
Pilatos e ainda se lavam as mãos. E sabem por que se lavam as mãos? Porque o « eu » que tem em
muitos Sacerdotes, o « eu » soberbo, o « eu » egoísta e oportunista que está neles, se reconhece sujo
e portanto se lava. Se lava as mãos que são a parte visível da Igreja e da sociedade que aos de fora
aparece limpa como aparecem as mãos de Pilatos mas que na realidade estão sujas, muito sujas,
pois as mãos muitas vezes fizeram e escreveram coisas vis e aberrantes aos Olhos de Deus.
E a simbologia das « mãos lavadas » é representada pela multitudão que não quer meter-se em
discussão, que não quer meter-se em risco aquilo que conquistou com a desonestidade e o
servilismo para com o potente que o submete e o domina. Todavia, estes « lavadores das próprias
mãos », não se conformam em ficar fora da Verdade. Para não aparecer inferiores, faz o que pode
para perseguir de qualquer modo quem intrépido e arriscando a vida em todo sentido, se prepara
atrevidamente na busca da Verdade, da Luz, do Caminho, da Vida Verdadeira em Deus.
Eis então que a sociedade e a Igreja estende todo tipo de insídias naquele « alguém », à ovelhinha
que segundo eles « perdida » que Conchiglia representa.
E muitas são as insídias, que aquele pobre « alguém » às vezes e não por sua culpa cai, se fere,
sangra e apenas se levanta. Mas eis então que o Pastor intervem e o Pastor é Jesus que conhece Suas
ovelhas e também a quem se feriu por causa da maldade dos homens que lhe estenderam insídias.
Sim, o Pastor, Jesus, deixa as ovelhas que se crêem justas e ao seguro no recinto, aquelas pessoas
que como os fariseus de ontem, que compreende a hierarquia Eclesial, em alguns membros se
crêem de ser justos e corre, corre, corre até àquela Sua querida criatura intrépida que desafia o
mundo e a natureza para ajudá-la, socorrê-la, medicá-la, para que se cure. Sim, porque as feridas
são dolorosas e são de verdade muitas. Corre até aquela criatura atrevida que buscou a Verdade,
buscou a essência das coisas, a essência da Vida e da Morte, a essência da Verdadeira União e Vida
em Deus. Buscava a si mesma em Jesus. Como foi?
Certamente Jesus me tomou entre Seus Braços, certamente me conduziu no
« recinto Igreja » mas não certamente por motivos pueris e banais como crêem muitos Sacerdotes.
Me conduziram no « recinto Igreja » porque a Igreja é minha casa, minha verdadeira casa e para
mostrar a quem nela habita isto é para toda a hierarquia Eclesial e à sociedade, que Jesus ama
Conchigia, ama sua intrepidez, ama seu amor que a empurra a buscar e encontrar Nele, o Deus
Único que socorre, protege e levanta Seus filhos amados para que sejam luz para os viandantes que
caminham na escuridão espiritual que está agora no mundo, luz para iluminar os corações feridos,
pessoas como vocês que às vezes não tiveram coragem de arriscar mesmo tendo compreendido que
a Verdade não estava toda nas palabras conhecidas que escutaram dos homens que deram
interpretações pessoais e pouco acreditáveis, cheias de contos mais inverossímeis que vinham
descaradamente declarados misteriosos para que ninguém sonhasse em tentar descobrir a Verdade
para deixá-los em seus embriagamentos feitos de soberba e falsa humildade, de poder falso e
miserável.
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Eis Santidade,
Lhe escrevo com minha mão em contraposição de muitos Sacerdotes e homens no mundo que se
lavam as mãos.
Santidade, o que é guardado no meu coração é o « Tesouro de Deus ». Que coisa é um tesouro?
É uma preciosidade para cuidar e proteger dos ladrões e dos malfeitores que quereriam apropriar-se
dele.
E se no mundo isso tem valor, imagina-se o valor que tem o « Tesouro de Deus ».
É um « DEPÓSITO » Único e Exclusivo que está dentro de meu coração, dentro de minha alma,
dentro de minha mente. Está na minha essência feminina criadora, geradora de Luz para estes
Últimos Tempos.
Santidade, o mau impera, o mau no decorrer dos séculos adquiriu força por causa da ajuda de quem
o serve por muitos caminhos e muitas formas de pecado. Lúcifer aponta ao máximo
em seguida decidiu destruir a obra mestra de Deus: o homem feito a Sua Imagem e Semelhança.
Destruir o homem não significa para ele só eliminá-lo fisicamente, ele sabe bem que por causa do
Pecado Original o hombre foi destinado à morte física. O QUE INTERESSA A LÚCIFER É
DESTRUIR O HOMEM EM SUA ESSÊNCIA. Lúcifer está sedento da alma do homem.
Como eu já disse, para Lúcifer é aponta o máximo, o campo de ação, que escolheu para combater e
destruir o homem o excita. O planeta Terra é um campo de ação muito insignificante para ele
porque é o mau em absoluto, não se conforma em querer destruir a Terra e seus habitantes.
O Senhor Santidade, poderia dizer:
« Mas então que quer fazer? Já deveria estar bastante satisfeito desde o Pecado Original até hoje ».
Vê Santidade, lhe digo que ele está mais furioso como nunca. Apesar do mau que fez até hoje ele vê
bem que o Pai Eterno e Santo e Onipotente é amado e honrado por alguns filhos escolhidos de
modo particular. Todos Seus filhos escolhidos O amam como já foi dito mas alguns entre eles O
amam ainda mais e estes escolheram voluntariamente de dedicar-se à causa primária do Projeto de
Deus: salvar o homem em sua essência, em sua identidade.
Santidade, desejo associar aqui, em que se deve colocar a máxima atenção isto é a Fé e a Razão do
qual tanto o Senhor também fala, Santidade.
Já foi falado que a Fe basta à salvação das almas simples porém a quem foi dado mais, em Graças e
talentos, têm que agir e fazer producir os dons recebidos e têm que usar Fé e Razão para poder
ajudar quem está atrasado espiritualmente.
Eis Santidade, desejo agora revelar qual é o campo de ação onde Lúcifer quer combater para
destruir o homem. É um campo imenso, é um campo sem tempo e sem espaço, é um campo
invisível e por isto é sobrenatural porque sendo invisível certo que existe.
É um campo que o excita e o exalta porque também é um campo sofisticado e insondável ao homem
que o possui. Este campo é A MENTE HUMANA.
Sim Santidade, ele, Lúcifer, tem intenção de destruir o homem através do homem mesmo.
Lúcifer, conhecido como a serpente « ser-pen-te » entra no homem pelo pensamento (em italiano)
« pen-siero » e injeta o « siero » de sua essência maléfica assim que o homem através das próprias
ações destroi a si mesmo física e espiritualmente.
« A mente-o pensamento » é um campo imenso que ele quer conquistar com todos os meios e
controlar e manipular conforme seu agrado para sua maior satisfação.
Por seus confiáveis seguidores Lúcifer trabalha sobre a Terra para apoderar-se da mente dos
homens.
Lúcifer adestrou muito bem seus líderes e os colocou como chefe das massas mais débeis.
Estes « demônios-homens-líderes » graças a Lúcifer alcançaram o poder e o exercem exterminando
as massas de época em época.
A humanidade jamais se perguntou o por quê do aumento de guerras que combatem as religiões?
A religião através da « razão-a mente-o pensamento » nos une com um fio invisível a Deus
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que não se vê porém ainda existe. Se por absurdo ao mesmo tempo em cada rincão do planeta
Lúcifer impedisse qualquer ação, prática, culto à religião « a mente-o pensamento », sempre
honraria a Deus. Por isto Lúcifer depois de ter trabalhado estratégicamente através da Maçonaria
Eclesiástica para inibir as práticas de culto e debilitar na Fé as massas, agora marcha com força e
bem determinado sobre o campo « da mente-do pensamento-da razão do homem ». Lúcifer através
de seus seguidores no poder, não quer que o homem use a razão. Lúcifer quer que como muitas
ovelhas, a massa dos homens, o siga através dos « demônios-homens-potentes » que em vez
raciocinam maleficamente e dia após dia aterrorizam de todo jeito o homem para reduzi-lo à
impotência de pensar e agir.
Os « homens-demônios » no poder bem se vê como reduziram o planeta Terra que usam mas que
não amam. E bem se vê como reduziram a pobreza e a fome aos homens que exploram e odeiam,
classificando-os como descartes humanos o quais impedem de gozar e desfrutar daquilo que crêem
que a eles pertence isto é o luxo total, o bem estar total, o poder total. Que quer dizer « poder total »
para Lúcifer? Aplicar o totalitarismo para que todos sigam, suas ideologias maléficas, a seleção das
raças, a classificação dos indivíduos, em uma palavra
ELE QUER ESTAR NO LUGAR DE DEUS em consequência age com ódio e determinação contra
o Projeto inicial de Deus que fez o homem livre em qualquer âmbito.
Enquanto Deus, Santidade, usa Amor, Misericórdia e Perdão para com o hombre Sua criatura,
mesmo deformada por causa do Pecado Original, Lúcifer usa ódio em todo âmbito para destruir até
no pensamento o hombre induzindo-o a não usar a mente e a razão sobre as Verdades que Deus me
revela dia após dia.
Santidade, trabalhar em favor do bem é pesado e doloroso mas é necessário sempre olhar para
Jesus, sempre olhar e só para Jesus, sempre exaltar aquela madeira da Cruz que de instrumento
ignóbil de morte, transformou-a num instrumento de Salvação.
Santidade, Lhe peço perdão por haver ocupado Seu tempo com esta carta
porém não tenho outro modo para encontrar-me com o Senhor.
O Senhor mesmo estando realmente livre, tem responsabilidades tão incômodas para afrontar que
Lhe fazem inalcansável a nós simples fiéis.
Asseguro minha oração diária com o Santo Rosário para o Senhor para toda a Santa Igreja na espera
que se cumpra a Vontade de Deus mesmo através dos homens, porque é verdade que Dios propõe,
mas o homem por seu livre arbítrio, dispõe se faz crescer ou não o Reino de Deus sobre a Terra que
já está Presente porém espalhado entre Seus filhos em todo o mundo.
Desejo-Lhe todo o bem
que o Senhor sempre tenha a força necessária para afrontar qualquer dificuldade.
Deus Lhe Abençoe Santidade e Lhe proteja
Em Nome do Pai
Da Mãe
Do Filho
e do Espírito Santo.
Amém.
Abençoa-me também Sua Santidade.
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