Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

A TORRE DE BABEL
A multidão das línguas faladas é uma das maiores desgraças
da Humanidade… as diversas línguas foram causa de divisão
entre todos os homens do Planeta Terra.
_____________
Já desde muito tempo teriam podido alcançar
uma idade muito mais avançada antes do « fim da vida » sobre a Terra.
Carta aberta de Conchiglia a Sua Santidade Papa Bento XVI
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Querido Papa Bento XVI,
Jesus me encarregou de dar-lhe esta Revelação.
29 de dezembro de 2011 - 06.00 - Jesus
São Davi - Rei e Profeta
“ A linguagem provem da Palavra
que é um Dom de Deus dado ao homem.
A multidão das línguas faladas
é uma das maiores desgraças da Humanidade…
as diversas línguas foram causa de divisão
entre todos os homens do Planeta Terra. (1)
As diversas línguas foram e são a causa da involução da Humanidade
e a lentidão da difusão dos vários conhecimentos
e descobrimentos científicos e históricos.
Por causa das diversas línguas também Eu Jesus não pude ser conhecido
por todos os homens do Planeta.
Imaginem-se somente em quantas línguas o Sagrado Livro está editado…
todavia o Sagrado Livro não foi traduzido para todos os povos da Terra.
Satanás trabalhou muito bem para dividi-los entre Povos e Nações…
procurem só imaginar como haviam podido comunicar
a qualquer parte do Mundo
através de seus atuais meios de comunicação.
Inclusive até as atuais « frequências » a sua disposição são primitivas
com respeito das que utilizam os Potentes do Mundo
e às quais a vocês não é permitido aceder.
Os conhecimentos e os descobrimentos científicos e históricos
chegaram a um estado muito avançado com respeito àqueles que lhes é dito.
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Escondem tudo para mantê-los na ignorância
porque têm medo de perder seus privilégios adquiridos com o poder.
Já desde muito tempo teriam podido alcançar
uma idade muito mais avançada antes do « fim da vida » sobre a Terra.
Teriam podido gozar de muitos benefícios em todo âmbito social.
Teriam podido trabalhar menos e trabalhar todos.
Teriam podido ter tanto tempo livre para dedicar a Mim…
a vocês mesmos e a sua família…
Teriam podido ser todos ricos
Teriam podido ser todos mais cultos
e circundar-se das mais úteis e mais bonitas coisas.
Em vez olhem-se e logo olhem ao redor!
A desolação os circunda de todo lado…
e todos os benefícios são utilizados pelos Potentes
que os usam como trabalhadores para seus interesses pessoais.
Somente são carne de trabalho para eles.
ainda são « escravos » de um sistema que ainda querem aperfeiçoar mais
impondo-lhes de fato um sistema de controle cada vez mais sofisticado
para que não possam fugir nem sequer ao mínimo controle.
Roubaram-lhes e ainda mais lhes roubarão a liberdade
para chegar a roubar-lhes a vida e sobretudo a Alma.
Filhos e irmãos Meus muitas vezes lhes disse…
não os permitem de roubar-lhes a Alma
em todo caso a vida… mas não a Alma porque É Eterna.”
(1) Ref. Torre de Babel - Gênesis, cap 11, 1-9
Gênesis, cap 11, 1-9
1.Toda a terra tinha uma só língua, e servia-se das mesmas palavras.2.Alguns homens, partindo para o
oriente, encontraram na terra de Senaar uma planície onde se estabeleceram.3.E disseram uns aos
outros: “Vamos, façamos tijolos e cozamo-los no fogo.” Serviram-se de tijolos em vez de pedras, e de
betume em lugar de argamassa.4.Depois disseram: “Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre
cujo cimo atinja os céus. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos
pela face de toda a terra.”5.Mas o senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os
filhos dos homens.6.“Eis que são um só povo, disse ele, e falam uma só língua: se começam assim,
nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos.7.Vamos: desçamos
para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro.”8.Foi dali
que o Senhor os dispersou daquele lugar pela face de toda a terra, e cessaram a construção da
cidade.9.Por isso deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os
habitantes da terra, e dali os dispersou sobre a face de toda a terra.

Querido Papa Bento XVI,
meditando sobre a Revelação que recebi e confrontando-a com o capítulo de Gênesis, a mim me
parece que a interpretação na Bíblia está equivocada, nas notas está escrito: culpa coletiva, culpa de
soberba. « O Senhor que desceu para ver a cidade… » não é Deus como se sobreintende, mas
Satanás. Sugiro de voltar a ver os textos originais das Sagradas Escrituras e as subsequentes
traduções. Só um falso deus, Satanás, teria podido castigar àqueles homens que só quiseram dar-se um
nome para não dispersar-se sobre toda a terra.
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Está escrito que aqueles homens emigraram, quando se emigra se foge do próprio país. Aqueles
homens emigraram porque estiveram em perigo ou então estiveram em graves dificuldades para viver,
por exemplo: guerras, epidemias, carestias etc. emigraram para encontrar outro lugar donde viver
mais seguros.
Com efeito, está escrito que aqueles homens emigraram e encontraram uma planície e se
estabeleceram. Sua intenção, portanto era somente aquela de não dispersar-se, estar unidos entre
eles, construir-se una cidade e uma torre. A cidade lhes servia para organizar-se e proteger-se
porque a união faz a força, e a torre lhes servia para avistar desde o alto aos inimigos, os mesmos que
os obrigaram a emigrar. Sucessivamente a torre também teria servido para avistar a eventuais outros
ladrões.
Meditemos sobre o que está escrito:
“ confundamos suas línguas, para que não compreendam as línguas dos outros ”
O Senhor, Deus, não quer a confusão e divisão entre seus filhos mas sim a unidade e a concórdia entre
eles. Satanás é que divide. Com efeito, depois que o Senhor desceu para ver a cidade… e
confundiu a língua de toda a terra, a união das línguas será só restaurada em Cristo Salvador com o
milagre das línguas em Pentecostes, At 2,5-12, e isto está de acordo com a Revelação antes citada que
recebi de Jesus em 29 de dezembro de 2001. (2)
(2) 29 de dezembro: São Davi Rei.
Davi é o personagem que dominou a história de Israel da primeira metade do X sec. A.C.
Derrubou o gigante Golias, repôs confiança às tribos de Israel e as recolheu num único povo forte e
respeitado. Davi é o homem que pecou gravemente diante do Senhor, mas soube reconhecer suas
culpas e pedir perdão delas. A ele o Senhor assegurou uma posteridade eterna, 2 Sam 23,5, porque de
sua descendência o Salvador iria nascer, o verdadeiro Rei que levaria a salvação até os confins da
terra, recolhendo todas as gentes num único Israel. Jesus é definido “ filho de Davi ”, cfr. Mt 22,4145, “ nascido de sua estirpe ”, Lc 1,27; Rm 1,3. Em Davi a promessa do Salvador toma forma
progressivamente e a encarnação do Verbo adquire marcas cada vez mais concretas.
Etimología: Davi = querido, do hebreo
Martirológico Romano: Comemoração de São Davi, Rei e Profeta, que, sendo filho de Jesse o
Betlemita, encontrou graça diante de Deus e foi ungido com azeite santo pelo profeta Samuel, para
que reinara sobre o povo de Israel.
http://www.santiebeati.it/dettaglio/83350
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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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