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Querido Papa Bento XVI,
imitando a um querido irmão em Cristo, Prof. Giorgio Nicolini, eu Conchiglia tendo, verificado em
pessoa e tomado testemunhos dos Frades na Santa Casa de Nazaré na Basílica de Loreto, sinto em
consciência de ter que fazer uma denúncia ao Senhor e à Igreja Católica obedecendo a Jesus, a Sua
Palavra do Santo Evangelho e ao Código de Direito Canônico.

(Cfr. can.1391, Título 1) Das obrigações e direitos de todos os fiéis em particular do can.212 (§.3):
Tem o direito, e às vezes inclusive o dever, em razão de seu próprio conhecimento, competência e
prestígio, de manifestar aos Pastores sagrados sua opinião sobre o que pertence ao bem da Igreja E
DE MANIFESTAR AOS DEMAIS FIÉIS, salvando sempre a integridade da fé e dos costumes, a
reverência com os Pastores e devida conta da utilidade comum e da dignidade das pessoas.
Santo Evangelho segundo São Mateus 18,15-17:
Se teu irmão peca, vai e corrige-o em privado. Se te escuta, hás ganhado a teu irmão.
Se não te escuta, busca uma ou duas pessoas mais, para que o assunto se decida pela declaração de
dois ou três testemunhos. SE NEGA E NÃO LHES FAZ CASO, DIZ À COMUNIDADE.

Querido Papa Beneto XVI,
Sexta-feira 14 de janeiro de 2011 fui rezar na Santa Casa de Nazaré custodiada na Basílica de Loreto
e com imensa dor vi o que conhecia desde meses, mas que nunca queria ver:
A PRESENÇA REAL DE JESUS NA SANTA CASA DE NAZARÉ EM LORETO NÃO SE
ENCONTRA MAIS. O TABERNÁCULO COM JESUS EUCARISTIA FOI TIRADO.

ONDE FOI LEVADO MEU SENHOR?
Depois de minhas oraçõs na Santa Casa de Nazaré custodiada na Basílica de Loreto, pedi explicações
para alguns Frades presentes na Basílica. Um em particular, Frei Gabriele, me disse que todos os
Frades estão muito tristes por este ultrajoso acontecimento. Me há referido que todos os Frades
pediram com insistência ao Arcebispo Mons. + Giovanni Tonucci e ao Reitor da Basílica de Loreto
Padre Giuliano Viabile, de colocar novamente a Jesus Eucaristia no Tabernáculo na Santa Casa de
Nazaré, mas tanto Mons. Giovanni Tonucci que como Giuliano Viabile não querem e que "aos dois"
não lhes interesa os pareceres de seus Frades porque receberam consentimento favorável das altas
cumbres do Vaticano.
Muito dolorosa a afirmação do Frei Gabriele: nós Frades franciscanos e Sacerdotes aqui em
Loreto não valemos nada. Nossa palavra "para eles" não conta nada. E infelizmente as pessoas que
vêm aqui para rezar desde toda parte do mundo ficam se aborrecem conosco, porque crem que somos
nós os culpados de tal ultraje, em vez não somos responsáveis disto e padecemos muito deste fato
porque desejamos ardentemente que o Tabernáculo com Jesus Eucaristia seja recolocado no seu
lugar, dentro da Santa Casa, lugar da Encarnação de Deus sobre a Terra.
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Querido Papa Bento XVI,
muitos são os Santos enumerados na entrada lateral da Basílica que foram à Santa Casa de Nazaré em
Lúrio para participar da Santa Missa e receber a Santa Eucaristia.
Também eu, participei muitas vezes da celebração da Santa Missa na Santa Casa.
Dois mil anos atrás, a Santa Casa de Nazaré se tornou a Primeira Igreja com a efetiva Presença
Eucarística na Pessoa de Jesus Vivo e Verdadeira, onde se encarnou em Maria e logo novamente
encarnou-se com a Primeira Consagração Eucarística celebrada por São Pedro, Chefe dos
Apóstolos, com a Presença de Maria na Santa Casa. A celebração da Santa Missa, repito, acontecia
já a dois mil anos atrás com os Santos Apóstolos e com Maria Santíssima, ainda Vivos e Presente na
Casa de Nazaré.

Querido Papa Bento XVI,
depois de ter acolhido o testemunho do Frei, depois de ter participado da última Santa Missa da tarde,
fui ao Reitor da Basílica de Loreto, Padre Giuliano Viabile, para pedir explicações acerca da
eliminaçã do Tabernáculo com Jesus Eucaristia da Santa Casa. Apresentei-me com o nome novo que
a Santíssima Trindade me deu, Conchiglia, e que podia crer ou não crer nisso, mas que eu estava ali
lhe falando em nome de Deus que esse dia me mandou à Loreto. Agora bem Santidade, Padre
Giuliano Viabile, me respondeu que a ordem de tirar o Tabernáculo foi dada por Mons. + Giovanni
Tonucci, o novo Arcebispo de Loreto que substituiu o nosso querido Arcebispo Angelo Comastri, que
agora stá no Vaticano. Santidade é só um pensamento meu e humildemente também me desculpo, mas
parecia que o Arcebispo Angelo Comastri que tanto ama a Maria Santíssima e a Santa Casa, tenha
sido promovido e transladado para o Vaticano não só por seus méritos mas também para afastá-lo da
Santa Casa de Nazaré na Basílica de Loreto, para assim levar comodamente à prática O ULTRAJE E
A PROFANAÇÃO MAIS TERRÍVEL E IMAGINÁVEL QUE SE PUDESSE FAZER. E Satanás
agora ri! Através de seus seguidores Jesus ha foi expulso de Sua Casa justo através de SEUS…
infiéis.

Santidade,
às minhas perguntas acerca da eliminação do Tabernáculo e das reflexões teológicas e litúrgicas que o
donvidei a fazer concernentes à encarnação de Jesus, Deus, entre aquelas Santas e Sagradas paredes,
Padre Giuliano Viabile se mostrou cordial, mas indiferente, e a minha precisa pergunta se há
declarado de acordo com a decisão tomada pelo Mons. + Giovanni Tonucci e que o motivo da
eliminação do Tabernáculo com Jesus Eucaristia da Santa Casa, foi devido o fato que segundo a
lei da Igreja a conservação da eucaristia tem que estar num único lugar dentro da Basílica.
Neste caso na Capela do Santísimo na Basílica.

Querido Papa Bento XVI,
É FALSA a resposta que o Reitor da Basílica Padre Giuliano Viabile me deu, isto é, que o motivo
da eliminação do Tabernáculo na Santa Casa, foi devido o fato que a conservação da eucaristia, deve
liturgicamente estar num único lugar dentro da Basílica, porque em vez, naquela Basílica, o Unico
Lugar onde se pode conservar a Santa Eucaristia por Santo e Sagrado dereito é precisamente a Santa
Casa de Nazaré que é IGREJA inclusive custodiada e protegida por outra Igreja, a Basílica de
Loreto.

Querido Papa Bento XVI,
O Senhor sabe bem que não tem um único lugar numa única Igreja, isto é, a Basílica de Loreto, onde
conservar a Jesus Eucarístico. Em Loreto tem duas Igrejas: aquela da Basílica de Loreto e aquela
da Santa Casa de Nazaré.

3

CONCHIGLIA - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO - casella postale 99 - 33085 PN - ITALIA
dedicato a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, rivolto a Sacerdoti, Carismatici, Scienziati e aperto a tutti gratuitamente.
Roma-Vicenza (Italia) - Messico-Francia-Argentina-Spagna-Alaska-Austria-Bolivia-Brasile-Burundi-California-Canada-Colombia-Costarica-Croazia
Ecuador-Egitto-Florida-Filippine-Germania-Giappone-Haiti-Inghilterra-India-Islanda-Israele-Liechtenstein-Kazakistan-Kenia-New Jersey-Nicaragua
Norvegia-Olanda-Panama-Paraguay-Perù-Polonia-Portogallo-Svizzera-Texas-Togo-Ucraina-Ungheria-Uruguay-Venezuela

e-mail : movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net - tel. (0039) 333.36.27.194 www.conchiglia.net

www.dozule.org

A Basílica de Loreto só foi construída para conter, proteger e custodiar a Verdadeira e Única
Primeira Igreja, isto é, a Santa Casa de Nazaré en Loreto. Agora na Igreja Santa Casa de
Nazaré tiraram o Tabernáculo com Jesus Eucarestia. Este ultrajoso ato é sacrílego!
Práticamente a Igreja Santa Casa de Nazaré na Basílica de Loreto necessita ser consagrada
novamente. ABOMINAÇÃO DA DESOLAÇÃO predito pelo Profeta Daniel.
Milhões e milhões de fiéis vão à Santa Casa para ajoelhar-se diante de Jesus Eucaristia, Presença Real
na Santa Casa e para pedir Graças de Intercesão à Maria Santíssima e venerar as Sagradas paredes que
há acolhido a Jesus Encarnado em Maria Santíssima e para Venerar o altar dos Santos Apóstolos que
é custodiado.

Querido Papa Bento XVI,
o Arcebispo Mons.+ Giovanni Tonucci e Padre Giuliano Viabile, em Loreto,
atuais Responsáveis da Basílica Pontificia Lauretana, não são os proprietários da Santa Casa de
Nazaré na Basílica de Loreto e não têm nenhum direito de perturbar o que é Sagrado e Santo à Fé
Católica. Estes dois Consagrados demonstram de servir a Satanás e contribuem à perdição da Fé das
pessoas que vêm neles maus e nocivos exemplos, portadores de maus frutos espirituais.
Não lhe obedecem Papa e não obedecem ao Magistério Pontificio.
De fato, o Arcebispo Mons. + Giovanni Tonucci e Padre Giuliano Viabile são
EXCOMUNGADOS POR DEUS e tem que deixar seu Habito e ir-se da Santa Igreja.

O Arcebispo Mons. + Giovanni Tonucci e Padre Giuliano Viabile, em Loreto, repito, não estão em
obediência ao Senhor e ao Magistério Pontifício e com seus falsos pretextos litúrgicos são infiéis
guardiãs de um Lugar Sagrado e Santo, que repito, não pertence "a eles" pertence, melhor a toda a
cristandade mundial e também a mim, Conchiglia, (e a todos os aderentes ao Movimento de Amor
San Juan Diego no mundo que fundei por Vontade de Deus), com especial direta jurisdição do Papa e
neste pontificado de Sua Santidade.

Querido Papa Bento XVI,

ONDE FOI LEVADO MEU SENHOR?
ONDE FOI LEVADO NOSSO SENHOR?

A ABOMINAÇÃO DA DESOLAÇÃ ACONTECEU!
Aconteceu na Santa Casa de Nazaré, na Basílica de Loreto em Ancona, que é também a cidade
onde eu nasci. E na Santa Casa de Nazaré en Loreto eu disse « sim » a meu Senhor aceitando o
Projeto de Deus sobre mim para a Humanidade.
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O PROFETA DANIEL
Daniel 8:13 Então escutei um Santo que falava, e outro Santo disse ao que falava: « Até quando se
verá o sacrifício perpétuo suprimido, a iniquidade desoladora instalada, o Lugar santo e o Exército
pisoteados? ».
Daniel 9:27 Ele imporá uma aliança a muitos durante uma semana; e durante a metade da semana fará
cessar o sacrifício e a oblação. E sobre uma ala do Templo estará a Abominaçã da desolação, até que
o extermínio decretado se derrame sobre o devastador».
Daniel 11:31 Forças enviadas por ele atacarão, profanarão o Santuário e a Cidadela, abolirão o
sacrifício perpétuo e instalarão a Abominação da desolação.
Daniel 12,4 -13
Em quanto a ti, Daniel, oculta estas palavras e sela o Livro até o tempo final. Muitos buscarão aquí e
ali, e aumentará o conhecimento. Eu, Daniel, olhei e vi que outros dois homens estavam de pé, um
numa beira do rio e outro na beira oposta. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre
as águas do rio: « Para qundo será o fim destes prodígios? ». Eu ouvi o homem vestido de linho que
estava sobre as águas do rio. Ele levantou sua mão direita, e sua mão esquerda ao céu e jurou por
aquele que vive eternamente: « Passará um tempo, dois tempos e a metade de um tempo; e quando
terminar de esmagar a força do povo santo, se acabarão também todas estas coisas». Eu ouvi, mas não
entendi. Então eu disse: « Meu Señor, qual será a última destas coisas? ». Ele respondeu: «Anda
Daniel, porque estas palavras estão ocultas e seladas até o tempo final. Muitos serão purificados,
branqueados e acrisolados; os malvados farão mal, e nenhum malvado poderá compreender, mas
os prudentes compreenderão. A partir do momento em que será abolido o sacrifício perpétuo e será
instalada a Abominação da desolação, passarão mil duzentos noventa dias. Feliz aquele que sabe
esperar e chegue a mil trezentos e trinta e cinco dias! Em quanto a ti, vás até o fim: tu descansarás e
te levantarás para receber tua sorte no fim dos dias.

Querido Papa Bento XVI,
tirar o Tabernáculo com Jesus Eucaristia da Santa Casa de Nazaré na Basílica de Loreto é um ato de
grave ultraje e profanação. Agora a Santa Casa, em tais condições, não é outra coisa que o que
quiseram o Arcebispo Mons. + Giovanni Tonucci e Padre Giuliano Viabile Reitor da Basílica de
Loreto, isto é, um museo para visitar sem nada de sobrenatural, porque é bem conhecido por nós fiéis
e pelas cumbres do Vaticano, mas talvez vêm esmeradamente e intencionalmente escondido ao
Senhor Santidade, que o Arcebispo Mons. + Giovanni Tonucci pelo Senhor nomeado e Padre
Giuliano Viabile Rector da Basílica de Loreto nomeado por Mons. Tonucci, estão traicionando
conscientemente à Santa Igreja Católica e estão ensinando e difundindo falsas notícias sobre a
não sobrenaturalidade do Milagroso Translado da Santa Casa de Nazaré em Loreto.
A atual e falsa versão que está difundindo "através deles" com manifestos dentro dos pedestres da
Basílica, a meia prensa e com entrevistas e documentos em televisão, é aquela que se entra na Santa
Casa para visitar “as pedras” levadas pelos cruzados, ou da família Ángeli ou De Angelis de Epiro.
Portanto, segundo O Arcebispo Mons. + Giovanni Tonucci e Padre Giuliano Viabile Reitor da
Basílica de Loreto, a Santa Casa de Nazaré deve ser somente visitada “e por causa deles” e por
“causa de quem nos altos cumes do Vaticano” há dado a Autorização… ali onde aconteceu o
maior Mistério da Criação, isto é a Encarnação de Jesus, o Filho de Deus feito Homem, não se
tiem que adorar mais a Jesus Eucaristia.
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Jesus à Conchiglia - Revelação para Papa Bento XVI
25 de setembro de 2007 - 11.30 - BEM-VINDO MEU SENHOR - XI volume
“ Desejo fablar para meu Pedro Conchiglia.
Pedro... Meu filho
seja forte... seja valoroso... seja intrépido
e não tenhas medo de subir na Cruz.
Tua tarefa é a mais difícil de todos os tempos
porque esta é a batalha final.
Como o primeiro Pedro...
foi conduzido por Mím aonde não querias ir
consciente das dificuldades e dos risgos de morte...
conhecedor de ser também tu
vítima imolada... vítima de amor.
Querido Pedro... nesta fase final a batalha é dura
e deve ser levada a cumprimento com os meios da Fé que conheces.
A sujeira na Igreja
que hás denunciado em alta voz...
permanece e ainda está aumentando.
São poucos em querer realmente fazer limpeza em Minha
Igreja.
Muitos são os privilégios aos quais não querem renunciar.
Muio dinheiro sujo gira nos corredores do Vaticano
e também hoje digo:
não se pode servir a dois patrões...
Deus e o dinheiro
hoje a multidão dos Sacerdotes... Bispos e Cardeais
servem ao dinheiro bem conscientes do que fazem.
Servem a satanás...
e juntos tentam em cada momento a Minha Igreja
para transformá-la num simplee aglomerado de encontros de praça. Que abominio!
Sacerdotes... Bispos e Cardeaiss...
se ajuntaram sem nenhum pudor publicamente contra ti
e te escondem as inumeráveis denúncias
que os fiéis apresentam no Vaticano para pôr-te em conhecimento dos demasiados abusos
perpetrados contra Meu Corpo Santo
e o desenvolvimento da Santa Missa.
Querido Pedro...
Meus verdadeiros filhos se sujeitaram a tuas vestes sagradas
e te suplicam de continuar com corajem
em pôr ordem na Igreja.
Não des poder aos Bispos porque são aqueles que Satanás há instruído e alistado
para destruir à Igreja desde dentro.
A multidão de Bispos está afiliada à Maçonaria.
Ela é desleal e adulona e está criando danos enormes.
A Verdade é ultrajada por eles
e eles não estão em comunhão contigo.
Tu vais à direita e eles vão à isquerda...
Tu vais adiante e eles se detem.
O pouco que fazem é para salvar as aparências
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é ofensivo a Meus Olhos .
Sua hipocrisía chegou ao máximo e Me traicionam cada dia no Altar
porque seus corazões estão sujos...
suas mãos estão sujas.
Hoje como ontem suas caras vestes cobrem sepulcros...
brancos por fora... corruptos e nauseabundos por dentro.
Meus Santos e meus Profetas
são ridicuralizados e condenados para confundir os fiéis
que querem segui-los e imitá-los no amor.
Cada manifestação prodigiosa
é sistematicamente ridicularizada e boicotada.
Chegaram ao ponto de rir...
ultrajar e rejeitar o MILAGRE EUCARÍSTICO
que agora por dereito pertence à Conchiglia
e ao Movimento d'Amore San Juan Diego.
É a evidente demonstração que não crêm ou que crêm que Estou Vivo Verdadeiro e Presente na
Santa Eucariatia?
Poderá parecer que não crêm... e pelo contrário crêm!!
Crêm sim e muito ... e aqui está o abomínio autêntico
que Me rejeitam porque não Me querem.
A eles não lhes interessa as almas de Meus filhos.
Hoje a Igreja é uma cobertura para suas maldades
e não reconhecem a dignidade do homem
criado à Imagem e Semelhança de sentimentos e amor.
Oh! Pedro...
quanto sofro em ver-te assim
só e abandonado por quem está ao teu lado...
sinto as batidas de teu coraçã tremido
e não obstante das um passo diante do outro
para caminhar no estreito caminho que tens adiante.
Saibas Pedro... que Meu pequeno resto que escolhi
e Me são fiéis te amam e te sustentam com sua oração
e absorvem de tí cada Palavra.
Os jovens no coração sobretudo... tem necessidade de ter um guia...
um padre terreno que os conduz um padre que lhes ensine a amar-Me... a conhecer-Me
porque estão sedentos com fome de mim.
O nome « Jesus » é escondido
e agora está de moda chamar-me « Cristo » .
Não é « Cristo » Meu Nome. MEU NOME É JESUS ... É SÓ O NOME QUE SALVA.
Meu Nome não está separado de Minha Missão
porém é somente Meu nome
que se é invocado com fé e amor... salva.
Por isso Pedro... chama-Me... diz a todos de pronunciar sempre Meu Nome...
díz a todos de defender com a própria vida a Santa Eucaristia
díz a todos que somente Maria Minha Mãe pode conduzir todos a Mim...
àqueles que realmente o desejarem.
Agora Pedro... aférra-te a Mim e a Minha Mãe
e não temas nem aos homens nem à morte
porque depois da morte vêm a Ressurreição.”
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Maria Santíssima à Conchiglia - Revelação para Papa Bento XVI
25 de setembro de 2007 - 12.10 - BEM-VINDO MEU SENHOR - XI volume
“ Sou a Mãe Maria Conchiglia...
e também eu desejo falar para Meu Pedro.
Aqui estou meu filho...
toma minha mão e segue-me.
Desejo eu mesma atraves de minha Santa Imagem
Apresentar-te ao Movimento d'Amore San Juan Diego.
Está composto por filhos que não valem nada para a sociedade de hoje...
São filhos que são ridicularizados e humilhados cada dia.
São filhos sufrientes sea a nivel fisico que espiritual.
São filhos reconheceram desde longe a Estrada que conduz à Verdadeira Igreja de Jesus.
São filhos que amam a tí porque amam a Jesus e seus Ensinamentos.
São filhos que se reconhecem pecadores e que não tem meios e vozes para fazer-se escutar
mas lembra Pedro...
estes folhos são o pequeno resto que Jesus e Maria cuidadosamente selecionaram e escolheram..
São filhos submetidos a dura prova cada dia
e Satanás os atormenta de todo modo dia e noite
para que cedam por debilidade e cansera
até tirar deles a esperança.
São filhos que como crianças
estão confiando Nossa filha Conchiglia
que por Querer da Santíssima Trindade
os une atraves de Nós e os sustenta porque te sustenta.
A oração desta Nossa filha Conchiglia é potente Pedro...
O Céu a escuta... os Santos a escutam.
Tudo isto é Querer de Deus.
Esta filha é teu verdadeiro bastão
sobre o qual podes apoiar-te para sustentar-te
e para fazer-te caminho e estrada.
Esta filha é o bastão que Eu uso
Para esmagar a cabeça de Satanás.
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Querido Papa Bento XVI,
em nome de Deus Lhe sugiro humildemente de acolher minhas solicitudes e as solicitudes dos
aderentes do Movimento de Amor San Juan Diego que represento em Itália e no mundo como
também a muitos Sacerdotes inscritos e que se investigue a fundo sobre este grande Sacrilégio,
SOBRE A ABOMINAÇÃO DA DESOLAÇÃO NOMEADA PELO PROFETA DANIEL, que se
atualizou tristemente na Santa Casa de Loreto, Lugar Sagrado e Santo da Encarnação de Jesus, Filho
de Deus, Ele mesmo Deus.

Santidade,
como me hás acolhido, escutado e atendido com respeito à eliminação do encargo do Bispo de
Bayeux-Lisieux-Dozulé em França Mons. + Pierre Pican e à eliminação do encargo do Reitor da
Basílica de Guadalupe na Cidade de México, Mons. Diego Monroy Ponce, novamente Lhe peço
humildemente e com o coração em mão, muito dolorido, de ser novamente acolhida, escutada e
atendida:

Lle peço de tirar dos encargos ao Arcebispo Prelado de Loreto Mons. + Giovanni
Tonucci - Delegado Pontifício para o Santuário da Santa Casa de Nazaré, na
Basílica de Loreto e ao Padre Giuliano Viabile Reitor da Basílica de Loreto
porque não resultam ser aptos e idoneos a proteger e custodiar o Lugar mais
Sagrado e Santo e mais importante do Mundo para toda a cristandade.
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Querido Papa Bento XVI,
é belíssimo e importante a oração que escreveu e deu à Humanidade, que é de grande testemunho de
Sua inquebrantável Fé, amor, respeito e dedicação a Jesus e Maria Santíssima, Mãe de Deus e Mãe da
Igreja:

ORAÇÃO DE PAPA BENTO XVI
NO SANTUÁRIO DE LORETO
Santa Maria, Mãe de Deus, te saudamos em tua Casa.
Aqui o arcanjo Gabriel te há anunciado que terias que ser a Mãe do Redentor; que em ti o Filho
eterno do Pai, pela potência do Espírito Santo, quis fazer-se homem.
Aqui desde o profundo de teu coração dissete: “Aqui estou, Eu sou a servidora do Senhor, que se
cumpra em mim o que disseste, Lc.1,38. Assim em ti o Verbo se fez carne (Gv.1,14).
Assim tu te tornaste templo vivente, no qual o Altíssimo há tomado corporalmente morada; te tornaste
porta pela qual Ele entrou no mundo.
Depois da volta de Egipto aqui, sob a fiel proteção de São José, hás vivido junto com Jesus até a
hora de Seu batismo no jordão.
Aqui rezaste com Ele, com as antiquíssimas orações de Israel, que se tornaram então Palavras do
Filho dirigidas ao Pai, assim que agora nós, em estas orações, podemos rezar junto com o Filho e
estamos unidos à tua rezar, Santa Virgem Mãe.
Aqui leram juntos as Sagradas Escrituras e certamente também meditaram sobre as palavras
misteriosas do livro do Profeta Isaías: “Ele foi transpassado por nossos delitos, esmagado por nossas
iniquidades.... Com opressão e injusta sentença foi tirado do meio.... Meu Servidor justo justificará a
muitos e carregará sobre si as faltas deles.” (Is.53,5.8.11). Já pouco depois do nascimento de Jesus, o
velho Simeão no templo de Jerusalém te disse, que uma espada transpassaria tua Alma (Lc.2,35).
Depois da primeira visita ao templo com o Doceañero voltaram a esta casa em Nazaré, e aqui
por muitos anos hás experimentado o que Lucas resume nas palavras: “...e vivia sujeito a eles”
(Lc.2,51). Tu hás visto a obediência do Filho de Deus, a humildade Daquele que é o Criador do
Universo e por Seus conacionais era chamado e era “o carpinteiro” (Mc.6,3).
Santa Mãe do Senhor, ajuda-nos a dizer “sim” à vontade de Deus também quando não a
compreendemos. Ajuda-nos a confiarmos em Sua bondade também na hora da escuridão. Ajuda-nos a
ser humildes como o era teu Filho e como o foste tu. Protege nossas famílias, para que sejam lugares
de Fé e amor; para que cresça nelas aquela potência do bem do qual o mundo necessita muito. Protegé
nosso País, para que seja um País crente; para que a Fé nos dê o amor e a Esperança que nos indica a
estrada de hoje ao porvenir. Tu, boa Mãe, socorre-nos na vida e na hora da morte. Amém.

Bento XVI
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Querido Papa Bento XVI,
necessariamente e doverosamente Recordo-lhe de novo que é uma dor imensa ver como se estão
realizando dia após dia, também neste doloroso novo caso na Igreja Católica, as palavras de João
Paulo II que recebi em 01 de julho de 2010 -BEM-VINDO MEU SENHOR - XIII volume
“ Sou Karol Conchiglia… sou João Paulo II
e te sustento na Comunhão dos Santos.
Estou aqui para dar-te coragem
na paciência e na perseverança da obediência a Cristo…
e à Igreja como fizeste até aqui.
Estes, Conchiglia, são os Tempos mais escuros para a Igreja e para a Humanidade.
Como foi dito aos Pastorzinhos em Fátima
a Igreja afrontará a mesma Paixão de Cristo
e a ofenderão… a maltratarão… será embrutecida e sangrenta.
Desde tempo Satanás há tomado o controle e o mando da Igreja
corrompendo a seus dirigentes agora seguidores e sequazes de Satanás.
É uma luta interna na Igreja e os demônios sendo demônios
lutam entre eles destruíndo-se reciprocamente.
E então todos podem ver o estrago e o deterioro moral.
Todos podem ver como certos falsos Sacerdotes
amam o poder temporal e o dinheiro… o luxo e escuros vícios.
Está escrito que o Mal não prevalecerá sobre a Igreja isto é verdade… porém deve ser explicado.
Com efeito… hoje todos podem ver que o Mal está prevalecendo sobre a Igreja
e os escândalos se sucedem dia após dia.
O MAL PREVALECERÁ AINDA MAIS… SOBRE ESTA ATUAL IGREJA ENFERMA
E A DESTRUIRÁ DEFINITIVAMENTE… É QUESTÃO DE DIAS.
Em vez…
O MAL NÃO PREVALECERÁ SOBRE A IGREJA RENOVADA
COMPOSTA POR SANTOS SACERDOTES
SERVIDORES DE CRISTO E DA HUMANIDADE DOLOROSA
QUE COM A AJUDA DESTES SE LEVANTARÁ
E CAMINHARÁ RENASCIDA VERSO A NOVA TERRA RENOVADA
PARA VIVER OS MILÊNIOS DE PAZ DESCRITOS NAS ESCRITURAS.
Conchiglia estê atenta as minhas palavras…
conheço teus sofrimentos nesta espasmódica espera de mudança…
neste passo epocal.
ESTA É A PÁSCOA DE SEUS TEMPOS.
ESTE PERIODO VERÁ A MORTE DESTA IGREJA PECADORA
PORÉM LOGO VIRÁ A RESSURREIÇÃO DA NOVA IGREJA
QUE É SEMPRE A MESMA IGREJA, PORÉM RENOVADA DESDE DENTRO
porque os demônios que tem agora… não terá mais.
Haverá somente santos Sacerdotes
e a eles outros jovens e forte se ajuntarão
amantes do Deus Autêntico… amantes de Maria.
Como te disse estê atenta a estas minhas palavras:
ENTRE TODAS AS MANIFESTAÇÕES MARIANAS NO MUNDO
A MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA ATRAVÉS DAS REVELAÇÕES
FOI DADA A « TI CONCHIGLIA ».
11
CONCHIGLIA - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO - casella postale 99 - 33085 PN - ITALIA
dedicato a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, rivolto a Sacerdoti, Carismatici, Scienziati e aperto a tutti gratuitamente.
Roma-Vicenza (Italia) - Messico-Francia-Argentina-Spagna-Alaska-Austria-Bolivia-Brasile-Burundi-California-Canada-Colombia-Costarica-Croazia
Ecuador-Egitto-Florida-Filippine-Germania-Giappone-Haiti-Inghilterra-India-Islanda-Israele-Liechtenstein-Kazakistan-Kenia-New Jersey-Nicaragua
Norvegia-Olanda-Panama-Paraguay-Perù-Polonia-Portogallo-Svizzera-Texas-Togo-Ucraina-Ungheria-Uruguay-Venezuela

e-mail : movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net - tel. (0039) 333.36.27.194 www.conchiglia.net

www.dozule.org

ASSIM O PAI SE COMPLAZ!
É a Manifestação da Santíssima Trindade na Unidade
junto à Maria que é Aquela que É na Trindade Divina.
A Morenita Guadalupana embarazada
representa a Nova Igreja que está a punto de nascer
representada na Terra pelo Movimiento de Amor San Juan Diego
que por Vontade de Deus foi fundado por ti Conchiglia
entre desmesurados sofrimentos espirituais e dificuldades materiais.
Mas agora o Movimento… mesmo sendo jovem… é forte.
Sua estrutura espiritual é sólida.
Sólida e Santa porque está baseada sobre princípios espirituais e morais
para a custódia r defesa da Doutrina de Jesus Cristo Deus.
Maria Santissima Nossa Senhora de Guadalupe
foi por mím elevada à atençã mundial.
E assim San Juan Diego…
humilde índio como exemplo para toda América Latina e para o mundo inteiro.
E MARIA A MULHER VESTIDA DE SOL DO APOCALIPSE
NA APARIÇÃO A SAN JUAN DIEGO
E IMPRIMIDA PRODIGIOSAMENTE SOBRE A TILMA COM SUA ESPLÊNDIDA IMAGEM. (1)
DEPOIS DO SUDÁRIO DE JESUS…
É O MAIOR PRESENTE QUE A HUMANIDADE RECEBEU.
SIM… É UM IMENSO PRESENTE CONHECER O VERDADEIRO ROSTO DE MARIA.
Conchiglia coragem…
ainda são muitos os sofrimentos que terás que afrontar
por amor de Deus e de Seu Projeto de Salvação para a multidão dos homens.
Ah! irmã querida!
Se o mundo soubesse como me trataram dentro da Igreja.
Em televisão e nos jornaias viam Sacerdotes… Bispos e Cardeais
todos atentos ao redor de mím com mil atenções.
Era só aparência.
Queria gritar e desmentir a todos,
mas não podia dar escândalo
e assim assustar e fazer afastar os fiéis da Igreja.
Tive que padecer humilhações sobre humilhações.
Me perseguiram cada momento.
Todos estavam a meu redor, só porque me controlavam de perto.
Cada passo e movimento meuo era controlado
por isto decidi com sofrimento…
de deixar «caminho livre» na direção interna da Igreja.
Sabia bem que isto teria permitido sua intromissão diabólica
mas o teriam feito em todo caso… e com tempo no tempo.
E então decidi mover-me… me coloquei «em movimento»
para conquistar a multidão dos jovens… o verdadeiro futuro da Humanidade.
A minha foi uma eleição dolorosa,
mas tive que aceitar compromissos para salvar o salvável.
Sei bem de ter feito muitos erros,
mas também sei que Deis conhecia meu amor para com Ele e pela Igreja.
Sei bem que o homem é limitado e imperfeito.
Toda a Humanidade é imperfeita.
Também tu és imperfeita.
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Mas aqui está o Amor de Deus que se vale de criaturas imperfeitas
que O amam e O servem com amor e fidelidade.
Que faz Deus com os Perfeitos?
Nada. Mesmo nada.
Porque os que se crêm perfeitos e melhores que os outros
não são outra coisa que soberbos conduzidos por Satanás.
Perfeitos? Nada!
Somos todos como Pedro pronto a renegar Cristo
quando advertimos medo e perigo,
mas o importante é dar-se conta dos erros e pedir perdão
conscientes que Deus nos Ama e nos conhece.
Glória a Deus no Alto dos Céus
e paz na Terra aos homens que Deus Ama.
E ainda repito…
Glória a Maria Mãe de Deus… Deus Pai Eterno Santo e Onipotente.
Glória ao Pai
à Mãe
ao Filho
e ao Espírito Santo
Amém.”

(1) Tilma = Manto

Querido Papa Bento XVI,
Escrevo-lhe aqui, também aquela parte da Revelação de 29 de novembro de 2009, que já conhece
BEM-VINDO MEU SENHOR - XIII volume, onde Jesus a certos Sacerdotes, Bispos e Cardeais
disse:
“EU SOU. Sou Jesus Conchiglia… teu Deus de Amor
………………………………………………..
PORÉM VOCÊS… DESDE HOJE NÃO TERÃO MAIS MINHA PROTEÇÃO!
HOJE EU OS DENUNCIO A MEU PAI
E A ELE DIGO SEUS NOMES UM POR UM.
Agora Ele fará Justiça porque não pode ter paz e concórdia onde não tem Justiça.
Exijo portanto… QUE TODOS OS SACERDOTES PEDOFÍLICOS
E QUEM OS HÁ JUSTIFICADO E PROTEGIDO…
SAIAM DA IGREJA DE DEUS. NÃO SÃO DIGNOS DELA!
TODOS OS LADRÕES E OS MANOBREROS… FORA!
OS HOMOSEXUAIS… FORA!
NÃO TEM QUE TOCAR-ME DEPOIS DE HAVER TOCADO OUTRA COISA.
OS HOMICIDAS E OS MANDANTES DE HOMICÍDIOS… FORA!
OS NEGOCIANTES DO TEMPLO…
OS QUE USAM AS RIQUEZAS DA IGREJA ANTIGA
COM FINS DE LUCRO… FORA!
OS EMPREGADOS DO DEMÔNIO… FORA!
OS DESOBEDIENTES AO EVANGELHO… FORA!
VOCÊS NÃO ME REPRESENTAM
E NÃO RESPETAM NEM SEQUIER OS MÍNIMOS DIREITOS HUMANOS…
PARA COM O POBRE E O INDIGENTE.
Deveriam vender as coisas para saciar até o último de Meu pequeno filho
que more de fome… de frio e de privações.
DEVEM ENVERGONHAR-SE. EU NÃO OS CONHEÇO! ”
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Querido Papa Bento XVI,
enquanto os filhos de Deus no dia de ano novo 2010 rezavam e suplicavam ao Senhor com a esperança
de um ano novo melhor para muita pobre gente com muitas dificuldades e sofrimentos inenarráveis em
muitos Países por causa do derrumbamento da economia mundial, por causa da fome no mundo, das
doenças, dos desastres ambientais, das guerras, dos abortos, dos homicídios, da prostituição, da
pedofilia, dos presos injustamente torturados e por causa de suicídios nos cárceres, do latrocínio e da
desonestidade dos Governadores e por causa da falta de trabalho… eis como se comportava o
Arcebispo de Loreto Mons.+ Giovanni Tonucci acompanhado por Frades e Monjas que pensam e
fazem como Ele:

O ANO NOVO DIABÓLICO
de Mons. + Giovanni Tonucci, Frailes E Monjas eM Loreto.
( Os Frades e as Monjas que se movem e que se vêm nos videos não são de Loreto ).

Sugiro de ver os videos porque são muito mais eloquentes do que as fotografias.
faz clic aqui: http://www.youtube.com/watch?v=GoO9Mausv6M

Arcebispo Prelado de Loreto Mons. + Giovanni Tonucci
Delegado Pontifício para o Santuário da Santa Casa de Nazaré, na Basílica de Loreto, enquanto
se movem com um ridículo ponche com quadros branco e vermelho sobre o Hábito Sagrado
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faz clic aqui: http://www.youtube.com/watch?v=ubzvMPpiAEc&NR=1

Nestes videos, com acima o ridículo ponche de quadros branco evermelho, o Arcebispo de Loreto
Mons. + Giovanni Tonucci se agita num modo indecente... ultrajando assim também o Hábito
Sagrado, bem acompanhado por Frades e Monjas que vestem colares exóticos sobre o Crucifixo.
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Estas cenas piedosas se repetiram no ano anterior.
Um Frei voltado para o Arcebispo Mons. + Giovanni Tonucci, ao público e às Monjas, anuncia e
convida para bailar com eles o Waka Waka, cantado por Shakira, cantante colombiana. O nome
Shakira traduzido em árabe significa mulher cheia de graça. Visto estas atitudes suas não é um caso
que os Frades, as Monjas o Bispo Mons. + Giovanni Tonucci louvam e bailam para a mulher cheia de
graça (Shakira) em vez de rezar para Maria Santíssima, a Verdadeira e Única Criatura, Mulher,
Cheia de Graça.
Das Palavra do frei:…. EM LORETO COISAS NUNCA VISTAS… TRESH !!
http://www.youtube.com/watch?v=p_2JGi1PU8k

Arcebispo Prelado de Loreto Mons. + Giovanni Tonucci
Delegado Pontifício para o Santuário da Santa Casa de Nazaré, na Basílica de Loreto

Nestes videos o Arcebispo Mons. + Giovanni Tonucci com o usual ridículo ponche de quadros
vermelho e branco baila junto aos Frades e as Monjas.
Um Frei disse no microfone: Agora celebremos, passou meu aniversário portanto graças das
saudações, agora faremos um revival dos anos 60 aos anos 80 entre os Frades e as Monjas hippie.
Hemos provado fazê-lo… Faremos de todos modos um revival, se chama tresh portanto lixo
meninos, porque muitas mensagens nestes anos foram justo equivocados, mas sobre estas coisas
nos divertimos e queremos bailar hoje… dale! ¡Tresh! (lixo)
Prontos… alta alta… levantem o volume… preparemos a posição base: tresh (lixo) (e aqui aparece
complacente o Arcebispo Mons. + Giovanni Tonucci que aplaude com as mãos e baila com os frades
e as Monjas tresh “lixo” e bem se vêm as Monjas que não imitam de certo a compostura que deveria
distinguir seu estado religioso à imitação de Maria Santíssima.
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As Monjas se agitam brincando e bailando grosseramente sob as miradas complacentes de seu
Arcebispo Mons. Giovanni Tonucci, dos Frades e do insensato e complacido público presente, que se
parece não dar-se conta da gravidade das atitudes por nada decorosas, que deveriam distinguir pelo
contrário ao Bispo os Frades e as Monjas. A um certo ponto do video aparece novamente Arcebispo
Mons. Giovanni Tonucci e os Frades cantando uma canção na qual o texto diz: e deixa-me gritar,
(enquanto o usual Frei apresentador incita o público e lhes diz: gritem, e deixa-me desafogar-me, eu
sem amor não sei ficar…, (da canção “Ricominciamo” de 1979 de Adriano Pappalardo). No ínterim
também se vêem a uns pequenos bailar com todos eles.
Porém a aqueles meninos, quando se ensinará a amar a Jesus e Maria e a respeitar os Sacerdotes e os
Religiosos e que deveriam imitar por se acaso a outros meninos bons da mesma idade? Parece que
estou exagerando? E então os meninos de Fátima? Quisás seria mais saudável para sua Alma, também
ensinar àqueles meninos a rezar o Santo Rosário e fazer também eles, sob o olhar atento dos pais,
pequenos sacrifícios, as famosas e bonitas renúncias de São Francisco. Que exemplo terrível dá a
estes meninos o Arcebispo Mons. + Giovanni Tonucci, os Frades e as Monjas! A um certo ponto do
video, sempre com o Arcebispo Mons. + Giovanni Tonucci presente, o usual Frei com o microfone
grita: … para vir a Loreto tivemos que pagar muito dinheiro, com o trem, com o auto, e a crisis
econômica avança… e portanto estamos obrigados a… VENDER-NOS!
E o Arcebispo Mons. + Giovanni Tonucci toma pelo braço as Monjas e se movimenta com elas e faz
o trenecito com elas.
É isto que ensina Jesus no Evangelho?
Imaginam-se a Jesus nas mesmas atitudes de tal Bispo?
Mas não deveria o Bispo vigilar para proteger e defender a Santa Igreja e os fiéis?
Estes são os « lobos vestidos de cordeiros » do qual fala Jesus e que escandalizam aos pequenos e as
pessoas simples.
Revelação de São Francisco de Assís dada à Conchiglia
11 de dezembro de 2002 - 18.50
“ Que por acaso eu... porque estava coberto de farrapos não era um senhor?
Aos olhos do mundo não... mas o era para meu Deus.
Me fiz pobre para ser rico Dele
de Seu Amor e de Suas Obras de Misericórdia.
Sim... eu Francisco... me fiz escada
onde só e exclusivamente se podia subir para ir ao Pai.
Sim... qualquer um me podia pedir...
tinha uma palavra de consolo e um pouco de pão
mas... só para quem queria...
podia subir a escada que eu representava e ainda represento.
Escada? dizem vocês. SIM... ¡escada! Uma escada feita de degraos que um após outro
conduzem ao alto em cada escalão... está feita de humildade verdadeira
humildade santa humildade rica só de amor por Deus
que a sua vez devolve com Seu ilimitado Amor.
O Francisco que sou... representa a rebelião.
Sim... eu disse a rebelião!
Aquela do pecado... da violência... do abuso... da guerra... do ódio... da concupiscência.
Só ao escândalo... fuí propenso e favorável!
Ao escândalo?dizem. Vocês são os habituais hipócritas!
Sim... ao escândalo fui e sou sempre favorável!

17

CONCHIGLIA - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO - casella postale 99 - 33085 PN - ITALIA
dedicato a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, rivolto a Sacerdoti, Carismatici, Scienziati e aperto a tutti gratuitamente.
Roma-Vicenza (Italia) - Messico-Francia-Argentina-Spagna-Alaska-Austria-Bolivia-Brasile-Burundi-California-Canada-Colombia-Costarica-Croazia
Ecuador-Egitto-Florida-Filippine-Germania-Giappone-Haiti-Inghilterra-India-Islanda-Israele-Liechtenstein-Kazakistan-Kenia-New Jersey-Nicaragua
Norvegia-Olanda-Panama-Paraguay-Perù-Polonia-Portogallo-Svizzera-Texas-Togo-Ucraina-Ungheria-Uruguay-Venezuela

e-mail : movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net - tel. (0039) 333.36.27.194 www.conchiglia.net

www.dozule.org

É escândalo verdadeiro rebelar-se a Bispos e Cardenais arrogantes?
Pois bem seja escândalo!
É escândalo dizer na cara dos poderosos
que são assassinos e delinquentes?
Pois bem seja escândalo!
É escândalo dizer que os poderosos da Igreja...
são maçons e prepotentes?
Pois bem seja escândalo!
É escândalo dizer que a sociedade de hoje se rege
sobre a falsidade... sobre a arrogância... e sobre a abominação mais profunda?
Pois bem seja escândalo!
É escândalo dizer que Sacerdotes corruptos dentro do coração
exercitam com rapidez e no pecado seu Ministério?
Pois bem seja escândalo!
É escândalo dizer que a riqueza que ostenta ocidente
É por causa de terrorismo e homicídios horríveis?
Pois bem seja escândalo!
É escândalo admitir... por vocês oh poderosos...
que Deus se pode manifestar como e quando quer
através desta filha Sua... de vocês... e Nossa Conchiglia?
Pois bem seja escândalo!
SIM... ESCÂNDALO... ESCÂNDALO... ESCÂNDALO!
Deus não há encontrado lugar seguro... nas pessoas que se consagraram a Ele...
e se dirige a uma mulher do mundo... uma como tantas... uma como vocês,
mas que deu a própria vida pela causa de Deus
a fim de que o escândalo do mundo tenha fim com a derrota de Satanás.
Sim... Conchiglia... agora te digo:
Eu Francisco... Te guiarei sobre a estrada que leva à reconstrução
da santa e verdadeira Igreja querida por Deus...
e convido a todos os Sacerdotes e Religiosos
a ter a coragem de gritar que a Igreja de hoje
não é aquela que quer Deus...
mas é um verdadeiro e justo... escândalo!”
____________________________

Querido Papa Bento XVI,
os Frades que aparecem no video, que acompanham o Arcebispo Mons. + Giovanni Tonucci, não são
os bons Frades anciãos e aflitos que estão em Loreto e com os quais eu falei, e que em vez rezam ao
Senhor Jesus e Maria Santíssima, e assim também as Monjas de Loreto, com amor e respeito como
convêm, e que suplicam que o Tabernáculo com Jesus Eucaristia seja recolocado no seu lugar, na
Santa Casa de Nazaré em Loreto.
Sendo eu Conchiglia, investida por Deus em defesa da Santa Igreja Católica com a cabeça o Papa,
estou aqui para repetir-lhe que Sua Santidade, agora mais que nunca é nossa última esperança na
terra. Estou junto ao Senhor e como já Lhe escrevi, sempre rezo pelo Senhor, para que tenha a força
de atuar com firmeza e rapidez, como o faz um pai que age na própria família, que neste caso é a
Santa Igreja Católica muito torturada por Satanás e por seus sequases servidores dentro inclusive da
mesma Igreja que como o Senhor já disse está cheia de sujeira e cheia de Sacerdotes indignos de ser
tais.
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Eu Conchiglia e os aderentes ao Movimento de Amor San Juan Diego asseguramos nossas orações
para o Senhor, por Suas intenções e pela Santa Igreja e para a conversão daqueles Sacerdotes, Bispos,
Cardeaiss e Religiosos que não lhe obedecem e não obedecem ao Magistério Pontificio.
Rezo e também rezamos por todos os bons Sacerdotes e Religiosos para que tennham a força de
resistir a não abandonar o Sacerdócio e seu Hábito Sagrado e que são vítimas de seus Superiores
soberbos e indignos e que abusam de seu poder com a conhecida e deplorável excusa da obediência.
ABOMINAÇÃO DA DESOLAÇÃO NA SANTA CASA DE NAZARÉ
NA BASÍLICA DE LORETO EM ANCONA
A palavra grega « Apocalipse » não indica o fim do mundo como falsos profetas prevêm para a data
de 2012, porque a palavra « Apocalipse » se traduz « Revelação »
e na Revelação dada à Conchiglia se fala da Humanidade que se desenvolverá
no espírito e no corpo.
Apocalipse 11, 18-19 « 18 As nações tinham-se enfurecido, mas chegou a tua ira e o tempo de julgar
os mortos, de dar recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu Nome,
pequenos y grandes, e o tempo de destruirr os que destroem a terra». Abriu-se então o Templo de
Deus que está no céu, e apareceu no Templo a Arca da Aliança, houve relámpagos, vozes, trovões,
terremotos e uma grande tempestade de pedra.
Apocalipse 12, 1-2 Apareceu no céu um grande sinal: uma Mulher vestida de sol, tendo a lua
debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas.
Estava grávida e gritava entre as dores de parto, atormentada para dar a luz.
Mateus 24,3-51 Jesus estava sentado no monte das Oliveiras. Seus discípulos se aproximaram dele
em particular e disseram: « Dize-nos quando vai acontecer isso, e quall será o sinal da tua Vinda e
do fim do mundo?».
Jesus respondeu: “Cuidado, para que ninguém engane vocês. Porque muitos verão em meu Nombre,
dizendo: Eu sou o Messias. E enganarão muita gente. Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de
guerra. Prestem atenção e não fiquem assustados, pois estas coisas devem acontecer, mas ainda não
é o fim. De fato, uma nação lutará contra outra e um reino contra outro reino. Haverá fome e
terremotos em vários lugares. Mas tudo isso é o começo das dores”. Então os homens vão entregar
vocês à tribulação e matá-los. Vocês serão odiados por todas as nações por causa de meu Nome.
Muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Vão surgir muitos falsos profetas,
que enganarão muita gente. A maldade se espalhará tanto, que o amor de muitos se resfriará. Mas,
quem perseverar até o fim, será salvo.
E esta Boa Notícia sobre o Reino será anunciada pelo mundo inteiro como testemunho para todas as
nações. Então chegará o fim.
Quando vocês virem a Abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, estabelecida no
lugar onde não deveria estar, - que o leitor entenda!- então, os que estiverem na Judéia, fujam para
as montanhas. Quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens de sua casa. Quem estiver
no campo, não volte para pegar o manto. Infelizes as mulheres grávidas. E aqieñas qie estiverem
amamentando nesses dias!
Rezem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem num dia de sábado. Pois, nessa hora
hverá uma grande tribulação, como nunca houve outra igual..
Se esses días não fossem abreviados, ninguém conseguiría salvar-se; mas esses dias serão
abreviados, por causa dos eleitos.
Se alguém disser a vocês: “Aquí está o Messias”, ou: “Ele está ali”, não acreditem.
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Porque vão aparecer falsos messias e falsos profetas que farão grandes sinais e prodígios, a ponto de
engañar até mesmo os eleitos, se fosse possível. Vejam que eu estou falando isso para você, antes que
aconteça. Se disserem a vocês:
“O Messias está no deserto”, não saiam;”Ele está aquí no esconderijo”, não acreditem.
Porque a vinda do Filho do Homem será como o relâmpago que sai do oriente e brilha até o
ocidente. assim será a Vinda do Filho do homem. Onde estiver o cadáver, ai se reunirão os urubus”.
Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol vai ficar escuro, a lua não brilhará mais e, as estrelas
cairão do céu, e os poderes do espaço ficarão abalados. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem
no céu; todas as tribus da terra baterão no peito, e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do
céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos que tocarão bem alto a trombeta, e que
reunirão os eleitos dele, desde os quatro cantos da terra, de um extremo do céu até o outro.”.
Aprendam,portanto a parábola da figueira: quando seus ramos ficam verdes, e as folhas começam a
brotar, vocês sabe, qie p verão está perto. Vocês também, quando virem todas essas coisas, fiquem
sabendo que ele está perto, já está às portas. Eu garanto a vocês: tudo isso vai acontecer antes que
morra esta geração que agora vive. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palabras não
desaparecerão. Quanto a esse dia e essa hora, ninguém sabe nada, nem os anjos do céu, nem o Filho.
Somente o Pai é quem sabe. A vinda do Filho do homem, será como no tempos de Noé.
Porque, nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se, até no dia em que Noé
entrou na arca;E els nada perceberam, até que veio o dilúvio, e arrastou a todos. Assim acontecerá
também na vinda do Filho do homem. Dois homens estarão trabalhando no campo: um será levado, e
o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinh: uma será levada, a outra será
deixada. Portanto, fiquem vigiando! Porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês.
Compreendam bem isto:se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente ficaria
vigiando, e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vocês estejam
preparados. Porque o Filho do homem virá na hora em que vocês menos esperarem.

Querido Papa Bento XVI,
fico sempre em respeitosa obediência ao Senhor e à Santa Igreja Católica.
Deus O abençoe
e a Divina Maria, Nossa Senhora de Guadalupe O proteja
em Nome do Pai
da Mãe
do Filho
e do Espírito Santo.
Amém.

Conchiglia
della Santissima Trinità
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PAPA BENTO XVI HÁ OUTORGADO DUAS BÊNÇÃOS APOSTÓLICAS:
AO MOVIMENTO DE AMOR SAN JUAN DIEGO
E À CONCHIGLIA DA SANTISSIMA TRINDADE
A.D. 2010
______________________

É importante notar, que normalmente, tais Bênçãos Apostólicas do Papa
são dadas para os casais de noivos na data de sua boda e em seus aniversarios com uma limitada
oferta pelos gastos do pergaminho, em vez parecia ser a primera vez na História da Igreja
que tais Bênçãos Apostólicas do Papa foram concedidas oficialmente a uma Carismática
ainda em vida, gratis, sem nenhum depósito de oferta pelos pergaminhos,
e que até hoje recebe as Revelações da Santíssima Trindade e de Maria Santíssima
e que do Movimento de Amor San Juan Diego em honra de Maria Santíssima
Nossa Senhora de Guadalupe é Fundadora por Vontade de Deus, em defesa da Santa Igreja
com o Papa à cabeça.

MOVIMENTO DE AMOR SAN JUAN DIEGO
é movimento de corações mundiais abertos a todos gratuitamente.

NOTA
Conchiglia della Santissima Trinità
Movimento d’Amore San Juan Diego

em português
em português

Concha de Mar da Santíssima Trindade
Movimento de Amor São João Diego
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