Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

A EPIFANIA - A MANIFESTAÇÃO DE JESUS
“ Através de ti me manifesto ao Mundo
e através do Movimento d’Amore San Juan Diego que quis de ti
atrairei a Meus filhos espalhados pelo Mundo.
Não te surpreendas Conchiglia…
estou esperando só alguns
porque não são muitos Meus filhos sobre a Terra.”
Jesus à Conchiglia
Carta aberta de Conchiglia a Sua Santidade Papa Bento XVI

Prot. 13.248 - 06.01.2013
A Epifania - A Manifestação de Jesus
Certificada R.R.

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

31 de dezembro de 2012 - 11.15 - Jesus
“ Através de ti me manifesto ao Mundo
e através do Movimento d’Amore San Juan Diego que quis de ti
atrairei a Meus filhos espalhados pelo Mundo.
Não te surpreendas Conchiglia…
estou esperando só alguns
porque não são muitos Meus filhos sobre a Terra.
São os que ficaram…
os que colaboram com Meu projeto de Evangelização
para salvar outros filhos caídos no pecado…
filhos que se si arrendarão
poderão salvar-se em um extremo ato de Minha Misericórdia.
O Mal é potente sobre a multidão
e muitos sucumbirão
porém aquele que decidirá eleger-me
mesmo no último momento poderá salvar a própria Alma em detrimento do corpo.
Guarde e proteja sua Alma… que É Eterna.”
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31 de dezembro de 2012 - 12.00 - Maria Santíssima
“ Filha minha… Conchiglia
como Mamãe convido a todos meus filhos a refletir e meditar
pois as Palavras de meu Filho indicam o Caminho a seguir
e outro caminho não existe
porque longe de Jesus está só… só… só Satanás.
Portanto não se deixem confundir pelas bonitas palavras dos vários charlatães.
Quem são os charlatães?
Os que falam de maneira diferente de Jesus
e tratam de convencê-los que a Salvação a podem encontrar em outro lugar
e em outras religiões.
O que a Humanidade não compreendeu
é que seguir a Jesus significa não pertencer a alguma « religião »
com efeito Jesus não tem a intenção de « relega-los » mas os quer livres.
Eu Maria Mãe da Igreja… digo à Igreja:
« A Igreja que meu Filho Jesus entendia
não é um « recipiente de fiéis mundial ».
A Igreja que entendia Jesus era Jesus mesmo
e vocês deviam imitá-Lo para fazê-Lo conhecer no Mundo
e como Ele deviam caminhar sobre as estradas do Mundo
e aproximar os débeis e os marginados
para ajudá-los e para saná-los de seus males físicos e espirituais.
Em vez vocês reconstruíram Sinagogas que disfarçara, chamando-as igrejas
e dentro delas se comportam exatamente como os fariseus de então
e estão bem radicados nos altos muros vaticanos ditando normas e leis…
que a multidão ignora.
Apoiam-se sobre rituais… muros e poucas obras
e por isto a igreja enferma se derrubará.
A igreja enferma vive no pecado
e consigo arrasta muitos filhos ao Inferno.
A Igreja de Jesus em vez se apoia sobre a Eucaristia e sobre mim Maria
e vive na espera da Volta de Jesus e Minha
com Fé e com Amor
suportando todo sacrifício e dor.
Com efeito… o sofrimento está em todo o Mundo.”
___________________
tomado de:
A REVELAÇÃO
dada à Conchiglia

O GRANDE LIVRO DA VIDA:

« BEM-VINDO MEU SENHOR »
BENTORNATO MIO SIGNORE
Obra Divina atualmente em XIII volumes
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Querido Papa Bento XVI,
Desejo-lhe um sereno Ano Novo
e 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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