Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

QUERIDO PAPA BENTO XVI
MUITAS SÃO AS VOZES…
QUE SE LEVANTAM DE TODA PARTE DO MUNDO
E NO VATICANO
CONDENANDO A SITUAÇÃO ATUAL
CONCERNENTE A CORRUPÇÃO GLOBALIZADA.
Carta aberta de Conchiglia a Sua Santidade Papa Bento XVI

Prot. 12.247 - 09.10.12
Certificada R.R.

Querido Papa Bento XVI,
por Vontade e em Nome de Deus, lhe envio estas Revelações:

30 de setembro de 2012 - 10.00 - Jesus
“ Conchiglia… através de ti…
é agora… que quero tirar toda falsa esperança
a Meus filhos espalhados no Mundo.
É agora… que Meus filhos podem ver mais claramente
os enganos do inimigo maldito
que evita já descaradamente até de esconder-se
porque está ébrio de suas muitas conquistas e vitórias
por causa da tibieza de muitos e da multidão que o serve.
Muitas são as vozes…
que se levantam de toda parte do Mundo e no Vaticano
condenando a situação atual
concernente a corrupção globalizada.
São vozes falsas… hipócritas e enganosas
porque levantando suas vozes…
tratam de convencer o « povo escravo »…
que eles estão da parte do povo que trabalha
precisamente escravo…
quando em vez são justo eles que fizeram as leis iniquas
e são justo eles… os corrompidos e corruptores.
Não acreditem que estes… um dia…
possam arrepender-se e converter-se.
É a Alma deles que está corrupta.
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E suas ações corruptas…
são somente uma natural consequência
que por ser natural…
não pode mudar a própria natureza
derivada da eleição primordial de rebelar-se a Deus para seguir Lúcifer…
o Satanás… o divisor… o mentiroso… o homicida… o ladrão…
o corrupto por si mesmo e corruptor da Humanidade.
Como tantas vezes já foi dito sido…
estão no Mundo « os filhos de Deus » e « os filhos dos homens »
e « os filhos dos homens » são sem escrúpulos
imorais e muito ativos em fazer o mal.
A estes…
não lhes importa absolutamente nada da sorte dos « filhos de Deus »
que sucumbem sob seu poder.
Quando levantam sua voz para dizer:
« tudo voltará da melhor maneira para os trabalhadores »…
saibam que suas bocas são mentirosas como seus corações
e quer dizer exatamente:
« tudo voltará da melhor maneira para o Poder Global
e nada irá para a vantagem dos trabalhadores ».
Porém quem são os trabalhadores?
E o trabalho enobrece de verdade o homem?
Os chamam trabalhadores para não fazê-los suspeitar
e Eu em vez entendo justo fazê-los suspeitar.
Os chamam trabalhadores…
mas queriam… porque o são… chamados « escravos ».
Abrem os olhos.
De fato são « escravos » a seu serviço
com muitos deveres e quase inexistentes direitos.
E se vocês provam fazer-lhes notar… a arrogância deles
e a injustiça deles com vocês…
o fazem num instante…
a suprimi-los com as forças militares e de polícia se vão nas praças.
E em seguida depois se prodigam para mudar algumas leis
para impedi-los até de levantar a voz e de protestar…
porque os trabalhadores segundo eles… ou seja vocês « escravos »…
devem trabalhar e basta.
Devem ter o tempo apenas suficiente
para procurar-lhes outros escravos…
carne fresca para explorar como vocês e pior que vocês… procriando.
Devem trabalhar tanto… até cansar-se muito
para não ter assim nem sequer o tempo e tanto menos a vontade
para dedicar a sua família…
a sua vida para viver em harmonia com a criação.
Precisamente « escravos » ao serviço deles… e basta.
Também os escravos tinham uma hierarquia.
O escravo que está mais abaixo do nível social
está controlado por um escravo que lhe está apenas um degrau mais acima…
e os degraus são tantos antes de chegar a Lúcifer
que se sente cômodo em cima da Pirâmide Mundial.
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Lúcifer… o Satanás… o divisor… o mentiroso…
foi e é muito bom ao fazê-los crer que…
« vocês » que estão no nível social mais baixo…
estão aplastados pelo peso que os domina de tal pirâmide.
Vocês olham para cima e dizem… porque pensam e acreditam…
que não podem ganhar sobre esse peso enorme…
que precisamente os domina.
Detém filhos.
Reflitam sobre o que apenas disse.
Lúcifer é o Satanás ou seja, o divisor…
por conseguinte em primeiro lugar dividiu suas opiniões…
seus credos
seus interesses sociais
seus Governos e suas ideias
e seus descobrimentos científicos… ademais de suas línguas.
Já foi dito por meio desta filha Minha e sua Conchiglia…
Eu Jesus estou aqui para que possam ter « a luz » que hão perdido
por causa dos enganos que os fizeram passar por conselhos.
Vocês vivem na falsidade social… moral… global.
Seu viver é fingido… vocês não estão vivendo.
Estão sobrevivendo somente porque tem em vocês o Dom da Vida
que Deus lhes ha dado… o Pai.
O Pai criou o homem para a vida verdadeira
para que tenha alegria e santo gozo.
não devem existir os trabalhadores… os escravos…
deve existir uma Humanidade que obra em sintonia sobre várias frentes e em vários campos
para uma harmoniosa colaboração global para o bem comum.
Trabalhar pouco e trabalhar todos…
significa usar o tempo e os modos à maneira de Deus
significa distribuir os recursos equitativamente
significa ter o tempo para regozijar-se
e dedicar-se ao crescimento espiritual e formativo…
de si mesmo e de cada pessoa singularmente.
Respeitando a si mesmo…
o homem respeita a natureza animal e vegetal.
Não respeitando a si mesmo…
o homem não respeita tampouco a natureza animal e vegetal.
Os resultados trágicos estão sob os olhos de todos.
Si o homem não respeita a si mesmo…
é porque se afastou de Deus… do Amor em Essência.
Os corruptos e os corruptores não respeitam a si mesmos…
e então como podem só ilusionar-se que eles possam respeitar a vocês?
Entendem que chegados a este ponto…
o mundo inteiro pode somente rebelar-se em massa… ou então sucumbir?
Rebelar-se em massa…
não significa tomar as armas e usar outros tipos de violências.
Absolutamente não.
Rebelar-se em massa significa « deterem-se todos juntos ».
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-Cile-Colombia-Costarica-Croazia
Ecuador-Egitto-Estonia-Florida-Filippine-Germania-Giappone-Haiti-Inghilterra-India-Irlanda-Islanda-Israele-Lettonia-Liechtenstein-Kazakistan-Kenia
NewJersey-Nicaragua-Norvegia-Olanda-Panama-Paraguay-Perù-Polonia-Portogallo-S.Marino-Svizzera-Texas-Togo-Ucraina-Ungheria-Uruguay-Venezuela

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

www.dozule.org

Bastaria um só dia… em todo o Mundo contemporaneamente
e todos os corruptos e corruptores…
tomariam ato que sem vocês
não teriam nenhum poder e vantagens pessoais.
Atuem agora porque depois não terá mais tempo.
É esta a advertência.”

30 de setembro de 2012 - 10.25 - Maria Santíssima
“ Sou a Mãe Maria Conchiglia
deixa que te olhe…
deixa que te abre o coração…
farei devagar porque teu coração está muito torturado.
O conhecimento das coisas…
implica ademais de uma grande responsabilidade…
um grande equilíbrio emocional.
A Sabedoria a guia e a conselheira.
A Sabedoria faz dizer e não dizer…
faz agir e não agir…
faz falar e calar…
que é diferente de dizer e não dizer.
A Sabedoria move o pensamento… a mirada e as pernas
sincronizando cada coisa e medindo toda distância.
A Sabedoria induz a correr ou a deter-se
e a escutar em silêncio.
A Sabedoria induz a informar-se
e a não esconder e não enterrar os talentos recebidos em dom de Deus.
A Sabedoria reconhece o bem e o mal
e exercita o bem e evita o mal aborrecendo dele cada sentido.
A Sabedoria sabe ler os corações.
Também o teu.”

_____________________

Tomado de:
A REVELAÇÃO dada à Conchiglia
Obra Divina atualmente em XIII volumes
O Grande Livro da Vida « BEM-VINDO MEU SENHOR »
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Querido Papa Bento XVI,
permaneço em respeitosa obediência a Vós e a Santa Igreja Católica
somente no ensinamento de Jesus, Filho de Deus Ele mesmo Deus no Santo Evangelho.
Deus O abençoe
e a Divina Maria, Nossa Senhora de Guadalupe, A Perfeita, O proteja
em Nome do Pai
da Mãe
do Filho
e do Espírito Santo.
Amém.

Conchiglia
della Santissima Trinità

* El Fundamento del Nombre : « Conchiglia »
A Santíssima Trindade elegeu para mim um Nome Novo… Conchiglia.
« Conchiglia » como concha de mar.
Jesus morreu realmente sexta-feira 7 de abril. Eu Conchiglia iniciei meu caminho depois de ter visto Jesus
em Marotta de Fano (Pesaro – Urbino) em 14 de janeiro de 1986. Depois de meu « sim » a Deus,
pronunciado na Santa Casa de Nazareth, na Basílica de Loreto - Ancona - Itália, se irradiou o Projeto de
Deus, manifestado à Humanidade através de mim, Conchiglia.
Na tradição bíblica “a troca de nome por parte de Deus” resulta ser como uma investidura pela
qual o escolhido é constituído fundador de uma instituição de Origem Divina destinada a
perpetuar-se na História elevando-a a cooperação na História da salvação para as multidões.
Por Vontade de Jesus sou a Fundadora do Movimento de Amor San Juan Diego, que pertence a Maria
Santíssima Nossa Senhora de Guadalupe.
Movimento de corações no qual confluirão os filhos de Deus de todo o Mundo, porque esta é
Obra de Deus. Deus é Amor, portanto Movimento de Amor porque é Movimento de Deus e, sendo
Movimento de Deus, é o único Movimento que Deus quer agora no Mundo.
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ESCUTEM OU NÃO,
VISTO QUE CONSTITUEM UMA ESTIRPE DE REBELDES,
TU LHES COMUNICARÁS MINHAS PALAVRAS
Ezequiel 2,3-7
3. Filho do homem, dizia-me, envio-te aos israelitas, a essa nação de rebeldes, revoltada contra mim,
a qual, do mesmo modo que seus pais, vem pecando contra mim até este dia. 4. É a esses filhos de
testa dura e de coração insensível que te envio, para lhes dizer: oráculo do Senhor Javé.
5. Quer te ouçam ou não (pois é uma raça indomável), hão de ficar sabendo que há um profeta no
meio deles! 6.Quanto a ti, filho do homem, não os temas, nem te arreceies dos seus intentos,
conquanto estejas entre moitas de abrolhos e de espinhos e vivas entre escorpiões; não te deixes
intimidar por suas palavras, nem te espantes com sua atitude, porque é uma raça rebelde. 7 Tu lhes
transmitirás os meus oráculos, quer te dêem ouvidos ou não; é uma raça pertinaz.
Ezequiel 33, 7-9
7. Filho do homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Logo que escutares um oráculo meu, tu
lhe transmitirás esse oráculo de minha parte. 8. Se eu disser ao pecador que ele deve morrer, e tu
não o avisares para pô-lo de guarda contra seu proceder nefasto, ele perecerá por causa de seu
pecado, mas a ti pedirei conta do seu sangue. 9. Todavia, se depois de receber tua advertência para
mudar de proceder, nada fizer, ele perecerá devido a seu pecado, enquanto tu salvarás a tua vida.
__________________________

O Decreto da Congregação para a Doutrina da Fé (Acta Apostolicae Sedis – A.A.S. nº 58 de 29 Dez.
De 1966), que ab-roga os Cânones do Direito Canônico 1399 e 2318, foi aprovado por Sua Santidade
Paulo VI em 14 de outubro de 1966; sendo posteriormente publicado por vontade de Sua Santidade
Mesma, pelo qual não está mais proibido divulgar sem o Imprimatur escritos relativos a novas
aparições, revelações, visões, sinais, profecias ou milagres.
Não se pretende de nenhum modo prevenir o juízo da Santa Igreja Católica e Apostólica.

TER SEMPRE COMO REFERÊNCIA A VERSÃO ORIGINAL EM IDIOMA ITALIANO.
A tradução de « A REVELAÇÃO » dada à Conchiglia está realizada por pessoas de boa vontade.

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

em português
em português

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