Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

USARAM DE « SOSIAS »…
pelo qual vocês às vezes viam o « Papa verdadeiro » e às vezes o « falso papa ».
O « falso papa » servia para aprovar
tudo o que podia fazer dano a Minha Igreja…
e isto com a cumplicidade dos « vértices ».
Carta aberta de Conchiglia a Sua Santidade Papa Bento XVI

Prot. 12.231 - 21.03.12
Certificada R.R.

21 de março de 2012 - Equinócio de Primavera

Querido Papa Bento XVI,
Jesus me encarregou de dar-Lhe esta Revelação.

27 de janeiro de 2012 - 13.10 - Jesus
“ Chegou a hora Conchiglia… de escrever o que não querias nunca.
Desejo falar dos últimos Papas.
Voltar atrás no tempo seria muito penoso
porque Satanás ha estado sempre bem firme na Minha Igreja…
para destruí-la desde dentro.
Os tantos Demônios que servem Satanás trabalharam tenazmente
e se organizaram tão bem como para confundi-los
e em fazer-lhes ver um Papa em lugar de outro.
E aqui agora não quero falar dos Papas que mataram.
Usaram de « sosias »…
pelo qual vocês às vezes viam o « Papa verdadeiro » e às vezes o « falso papa ».
O « falso papa » servia para aprovar
tudo o que podia fazer dano a Minha Igreja…
e isto com a cumplicidade dos « vértices ».
Com efeito conseguiram até aqui trocar muitas… muitas coisas
distorcendo a Doutrina que ensinei
e contaminando o que era mais Sagrado e Santo.
Conchiglia te temem…
e ainda calam porque sabem « quem » és.
O silêncio sobre ti é o silêncio que querem sobre eles
para continuar agir tranquilos o mais possível.
Sofreram muito…
os Papas que tiveram intensão de servir-Me fielmente.
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Foram humilhados… chantageados e maltratados
e feitos quase impotentes de agir e falar livremente…
« pena… a destruição total e imediata da Igreja »
pela qual a Igreja atual mesmo que manchada por muitos escândalos…
continuou a sobreviver graças a esses Sacerdotes
que Me foram fiéis e que com grande sacrifício
não obstante tudo não se despojaram de seus Hábitos.
Todos os Sacerdotes que se foram a mil e mil
não estavam motivados só pelo desejo de ter uma mulher ou uma família…
o verdadeiro motivo era o não poder suportar mais
de ver todo tipo de sujeira moral na Igreja
e de padecer chantajes morais para manter seu « status quo ».
Provem só refletir sobre isto….
como pode um Papa ensinar uma Santa Doutrina
e poucos dias depois desmenti-la publicamente com os fatos
diante das tele câmaras para que todo o Mundo veja?
Devem ser mais atentos.
Deveria entrar em muitos particulares…
e seria penoso… piedoso… e inquietante!
Esforcem-se por agora de compreender
que « o Ecumenismo » é obra de Satanás
e foi ele que usou os « sosias » dos Papas
que os mostraram « a outra cara » da Igreja
com ensinamentos que não Me pertencem
para destruir a Igreja e mais Almas possíveis em todo o Mundo.
Portanto filhos e irmãos Meus
Eu Jesus que desde a Trindade os falo
os convido a ler e meditar sempre o Evangelho
e afastar-se dos « falsos pastores vestidos de cordeiro ».
Adorem-Me na Eucaristia…
Recebam-Me em estado de Graça com simplicidade e humildade…
e busquem-Me sempre para que Eu possa vir em auxilio de vocês
com Minha Mãe Maria.
Não tenham medo porque o Mal não vencerá a « batalha final »
Deus já há vencido.”
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Querido Papa Bento XVI,
fico em respeitosa obediência a você e à Santa Igreja Católica
só naquilo que concerne aos ensinamentos de Jesus, Filho de Deus Ele mesmo Deus
no Santo Evangelho.
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

PAPA BENTO XVI OUTORGOU DUAS BÊNÇÃOS APOSTÓLICAS:
AO MOVIMENTO DE AMOR SAN JUAN DIEGO
E À CONCHIGLIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD
A.D. 2010
______________________
É importante notar, que normalmente, tais Bênçãos Apostólicas do Papa são dadas para casais de noivos na
data de sua bodas e em seus aniversários com uma limitada oferta pelos gastos do pergaminho, em vez parecia
ser a primeira vez na História da Igreja que tais Bênçãos Apostólicas do Papa foram concedidas oficialmente a
uma Carismática ainda em vida, grátis, sem nenhum depósito de oferta pelos pergaminhos, e que até o dia de
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
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