Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

A VERDADE SOBRE A DEMISSÃO DO PAPA BENTO XVI
É necessário Pedro Meu! Ou agora ou já não farás a tempo!
Que tu tenhas a coragem de exercer o Santo Poder que te dei
e de desapegar-te do Vaticano como Eu Me apartei da Sinagoga.
« VATICANO-SINAGOGA » igual hipocrisia… podridão de todo gênero.
Homens de cândidos e ricos vestidos por fora,
mas podres no coração desonestos nas ações… ávidos de riquezas e de poder.
Pedro Meu… te chamo a seguir-Me aonde não querias agora ir
porque conheces em parte o grande sofrimento mas a Vontade de Deus deve ser cumprida...
para que o Reino de Deus resplandeça em Sua Deslumbrante Luz em Plenitude de Amor.[…]
02 de fevereiro de 2011 - 11.02 - Jesus

Carta aberta de Conchiglia a Sua Santidade Papa Bento XVI
Prot. 13.250 - 13.02.2013
As Cinzas - Início da Quaresma
Raccomandata R.R

Querido Papa Bento XVI,
Sua Santidade anunciou Suas Demissões
que Ocorrerá às 20:00horas de 28 de fevereiro de 2013
pronunciando as seguintes e importantíssimas palavras que ficarão na História da Igreja, Una, Santa,
Católica e Apostólica Romana:
“ VOS COMUNICO UMA DECISÃO DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA A VIDA DA IGREJA.
Caríssimos Irmãos convoquei-vos para este Consistório não só por causa das três canonizações, mas também para
vos comunicar UMA DECISÃO DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA A VIDA DA IGREJA.
Por isso, bem consciente da gravidade deste ato, com plena liberdade, declaro que renuncio ao ministério
de Bispo de Roma, Sucessor de São Pedro [...].
Agora confiemos a Santa Igreja à solicitude do seu Pastor Supremo, Nosso Senhor Jesus Cristo, e
peçamos a Maria, sua Mãe Santíssima, que assista, com a sua bondade materna, os Padres Cardeais na eleição
do novo Sumo Pontífice. Pelo que me diz respeito, também no futuro, quero servir de todo o coração, com
uma vida consagrada à oração, a Santa Igreja de Deus.”
(No fim da página tem o texto completo)

Querido Papa Bento XVI,
é muito significativo o fato que o senhor tenha decidido de dar o anúncio das demissões dentro do
Ano da Fé:
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=UbP-fJPELY4&feature=player_embedded
É também significativo que tenha escolhido o dia 11 de fevereiro de 2013 - Virgem de Lourdes,
EM HONRA DE MARIA SANTISSIMA, MÃE DE DEUS E MÃE DA IGREJA
PORQUE MARIA É A IMACULADA CONCEIÇÃO, MARIA É DIVINA:
http://www.conchiglia.us/LATINO/LT_Libri/LT_Maria_Divina_Est_r_00.pdf

No vídeo seguinte se pode escutar a voz do Seu predecessor João Paulo II :
« Gloria ao Pai... à MÃE... ao Filho e ao Espírito Santo »
http://www.conchiglia.us/PORTUGAL/PT_papa/PT_Gloria_alla_Madre.htm
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No dia da renúncia ao Pontificado de Bento XVI, os fotógrafos captam num átimo quando
um raio cai bem sobre a cúpula de São Pedro. As imagens símbolo de Alessandro Di Meo, fotógrafo
da agencia Ansa, e Filippo Monteforte per Afp (ansa)

É HOJE, 13 DE FEVEREIRO DE 2013 INÍCIO DA QUARESMA
QUARTA-FEIRA DE CINZA
O MOMENTO PARA ANUNCIAR A TODO O MUNDO
A VERDADEIRA CAUSA, PELO QUAL O SENHOR, PAPA BENTO XVI,
SE DEMITIU:

copiada uma parte da:
A REVELAÇÃO
dada à Conchiglia
« BEM-VINDO MEU SENHOR »
O Grande Livro da Vida
Obra Divina atualmente em XIII volumes
____________________
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02 de fevereiro de 2011 - 11.02 - Jesus
Apresentação de Jesus no Templo
XII volúmen pag. 130 (italiano)
“ Estou contigo Conchiglia…
deixa que Eu fale a Meu Pedro através de tua mão
usando-te… usando-te… usando-te.
Pedro… Pedro Meu…
hoje é um dia importante para toda a Cristandade
e de propósito escolhi este dia para dizer-te:
É A HORA!
E NÃO SE PODE ESPERAR MAIS!
Já não podes esperar!
Já não posso esperar!
Sim… agora tens que fazer claridade e junto a Mim
derrubar toda a hipocrisia que cobre o Vaticano.
Eu disse Vaticano e não disse Igreja.
Por que esta distinção?Para aclarar.
Desde sempre falei à Minha Igreja incluindo também o Vaticano
mas o Vaticano demonstrou e ainda demonstra em seus cumes
de não ser e não querer ser parte da Igreja que Me pertence
e da qual Maria é Mãe.
O Vaticano é fortaleza intransitável a cada controle humano
e é abrigo dos sete vícios capitais e outras infâmias.
A Igreja em vez Sou Eu com todos os filhos que Me amam
e que cada dia se imolam... imitando-Me e testemunhando-Me
e isto… é verdadeiro martírio.
Portanto…
está aclarado que Igreja e Vaticano são duas coisas distintas volto a dizer:
Pedro é hora de aclarar porque na Igreja htem confusão total
por causa de muitos Purpurados do Vaticano.
Pedro… Pedro… Pedro…
quanta honra a este nome inclusive verdadeiro... mas impróprio enquanto a sentido.
Quanto orgulho em quem deu « el de más » onde intencionalmente Eu não dei.
Neste dia quero também aclarar o significado de teu nome
porque te amo e te ensino a Humildade
porque quando se é humilde diante de Deus… diante de Deus se é grande.
E os homens?
Quem deve entender entenderá… os outros não poderão.
Pedro… como « pedra-rocha » e por isto sólida e robusta?
Sim… rocha robusta…
mas a « ROCHA ROBUSTA » a represento EU que Sou Igreja.
Tu Pedro… teu Meu Vigário e representante sobre a Terra és uma « pedra »…
uma pedra que escolhi… uma pedra que tomo entre as mãos com amor.
Presta atenção Pedro… nesta representação que te proponho.
Eu sou « DAVI »… tu és « a pedra » em Minhas Mãos
e o Vaticano… abrigo dos sete vícios capitais e outras infâmias
é « GOLIAS » para derrubar.
É necessário Pedro Meu! Ou agora ou já não farás a tempo!
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Que tu tenhas a coragem de exercer o Santo Poder que te dei
e de desapegar-te do Vaticano como Eu Me apartei da Sinagoga.
« VATICANO-SINAGOGA » igual hipocrisia… podridão de todo gênero.
Homens de cândidos e ricos vestidos por fora
mas podres no coração desonestos nas ações… ávidos de riquezas e de poder.
Pedro Meu…
te chamo a seguir-Me aonde não querias agora ir
porque conheces em parte o grande sofrimento
mas a Vontade de Deus deve ser cumprida...
para que o Reino de Deus resplandeça em Sua Deslumbrante Luz em Plenitude de Amor.
A veste que te cobre... é potente por Vontade Minha
portanto cuida o Hábito e protege-lo... mas desnuda-te de qualquer outro privilégio
e separa-te dos fariseus e dos escribas de hoje.
Mostra ao mundo com este ato de verdadeira humildade
a beleza da Igreja de Cristo Jesus que Eu Sou.
Não olhes para trás… e não olhes à direita e à esquerda.
Olha só adiante...
porque Eu estou diante de ti e te precedo para aplanar-te a estrada.
Sê dócil Pedro…
faz que Eu possa lançar a pedra que és contra Golias
porque está usando muito mal o poder…
aquele poder que a pesar da tentação afastei de Mim e derrotei.
Pedro Meu…
faz que Eu possa lançar a pedra que és contra Golias… contra o Vaticano
porque está usando a riqueza e muitos privilégios para si
e não para os pobres e os famintos em todo o Mundo.
Tudo está a ponto de desmoronar-se Pedro!
Está seguro que o Mundo em ver-te humilde e pobre... como abandonado
te acolherá e acreditará em ti porque Me reconhecerá em ti.
Esta é a HORA DO MAGNIFICAT e os poderosos serão derrubados de seus tronos
e enaltecerá aos humildes.
O verdadeiro crente em Cristo Jesus que Eu Sou
não tem medo da perseguição e não tem medo de perder a vida para dar testemunho de Mim.
O verdadeiro crente...
não cala para poder viver tranquilo com uma simulação de falsa paz entre os homens…
é pura hipocrisia...
porque Eu ensinei a dizer Sim Sim… Não Não.
O verdadeiro crente denuncia as injustiças… tem a coragem de gritar a Verdade de Deus
porque ser humildes de verdade significa dizer a Verdade e obedecer a Deus.
Pedro Meu… não tenhas dúvidas destas Minhas Palavras
que custam lágrimas… sangue… e vida a esta filha Minha Conchiglia.
Olha a teu redor com olhar profundo…
o vês tu mesmo que o Mundo está à deriva.
O rebanho… o povo que confiei aos Pastores… a vocês de Minha Igreja
está perdido… está desesperado… é pobre… está desanimado… e com fome.
E quando o povo está nestas condições
perde todo controle por causa da dor física e moral porque insuportável.
Pedro Meu… o Mundo está na encruzilhada como falei tempos atrás.
Já é tarde para fazer todas as coisas
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mas lembra Pedro… que mesmo uma só Alma é preciosa para Mim.
A quem tanto dei… tanto peço e grande é tua responsabilidade.
Neste tempo de salto de época…
teu Papado é o mais atormentado da História
porque marca e determina a mudança
que prepara Meu Próximo Regresso... na Glória... com Minha Mãe Maria
Mãe de Deus e Mãe da Igreja.
Coragem Pedro Meu… Eu Estou contigo.
Tu confia em Mim.
Amo-te e te abençoo Pedro Meu… Minha pedra
em Nome do Pai
da Mãe
do Filho
e do Espírito Santo.
Amém. Amém. Amém.”

02 de fevereiro de 2011 - 11.25 - Maria Santíssima
Apresentação de Jesus noTemplo
XII volumem pag. 133 (italiano)
“ Sou a Mãe Maria Conchiglia…
e te vejo provada e cansada… muito cansada.
Teu rosto triste cheia de lágrimas o travesseiro e te perguntas:
« Mas o Papa conseguirá? Encontrará a coragem de Francisco? »
Conseguirá despir-se de tudo
sob os olhos e as bocas dos insensatos e dos sem Deus que riem?
Filha Minha… Minha Conchiglia…
o Pai Eterno e Santo e Onipotente criou o Homem livre e perfeito.
A caducidade do Homem dependeu do Primeiro Homem de cada homem depois dele.
Cada um exerceu a própria liberdade individual.
Desde sempre é assim e ainda continua sendo.
Pedro… « a pedra de Jesus »…
pode ou não pode praticar o que lhe foi pedido.
Pedro… como o Primeiro Pedro! Se aceitar!
Todos nós rogamos já por ele.
Agora já chegou o tempo de intensificar a Oração
e Céu e Terra devem mais que nunca estar em Comunhão.
Amo-te Conchiglia… os amo filhos Meus.
Preparem juntos o Próximo Regresso de Jesus junto a mim.”

09 de fevereiro de 2012 - 05.50 - Jesus
“ Filhos e irmãos Meus
através desta mão que se presta a Mim pela Humanidade
desejo sustentar lhes no Espírito
para dar-lhes a força necessária que já acontece…
mas que ainda mais lhes acontecerá para afrontar a « Grande Tribulação ».
Vocês já entraram nesta fase... mas é só o início que estão intuindo.
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Devem meditar tanto e refletir tanto
quando falo de vocês… como « escravos do Egito».
São escravos desde muitos anos.
A escravidão não existiu só em Egito.
O mondo inteiro foi sempre escravo depois do Pecado Original.
Através desta filha Minha… Conchiglia
já foi dito que o Primeiro Homem… o Adão… o Senhor da Terra
é responsável pelas diversas raças que povoam o Planeta.
Mas de verdade creem que Eu possa haver criado
um homem branco… um homem vermelho…
um homem amarelo… e um homem negro?
Se fosse assim…
quem entre eles seria o Primeiro Homem sobre o planeta Terra?
A mistura veio depois do Pecado Original… muito... muito depois.
O ser maligno da esfera invisível a vocês
em acordo com o Primeiro Homem criado a Imagem e semelhança de Deus
hão ideado e levaram em frente
o maléfico projeto de conquista do Planeta Terra.
Hão tentado no orgulho o Primeiro Homem
que por sua culpa somente caiu sem querer mais se levantar…
no novo pecado de soberba.
O Primeiro Homem que viveu muitos anos
teve todo o tempo material de ver crescer em idade e número
os híbridos saídos do Primeiro Pecado Original…
e estes híbridos foram escravizados
e abusados sexualmente por diversas raças malignas decida sobre o planeta Terra.
O projeto deles aceitado pelo Primeiro Homem… o Adão… o Senhor da Terra
era misturar o seu DNA com o homem branco
a fim de que Adão e sua natural descendência
já difundida em número e avançada « na idade »…
fosse mais conhecida… tivesse mais poder e mais força física.
Tal qualidade teria rendido as gerações como eles
mais semelhantes a eles… fortes e inteligentes
mas ao mesmo tempo a serviço voluntário do Primeiro Homem… o Adão
e sua natural descendência.
Em pratica Adão e seus naturais descendentes…
teriam a disposição « híbridos » dóceis aos comandos
mais fortes para fazer os trabalhos e as profissões mais pesadas.
O Adão aceitou… cheio de si.
O Adão aceitou… por sede de poder e glória
Convencendo-se que isso foi coisa boa porque ele era « o Senhor da Terra ».
Porém o Adão tão cego pela soberba e pelo egoísmo
não tinha compreendido o verdadeiro « projeto de invasão » do Planeta Terra.
Foi enganado e seduzido…
e foi assim que os ADN alheios se misturaram com aqueles terrestres…
e nasceram outros seres híbridos… inteligentes e sem coração…
ávidos de conquista visto que servidores de Lúcifer.
Em conclusão…
as várias raças alheias… por culpa de Adão bem seduzido se multiplicaram…
e assim até hoje.
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Cada raça tem seu território…
cada território seu chefe indiscutido…
e todos estes chefes que governam o Mundo
os tem como « escravos » para o mantimento do Planeta que a eles pertence.
A vocês ficam só as migalhas…
aquele tanto que lhes faz falta para sustentar lhes o físico
e ter força de trabalhar para eles.
Tem que multiplicar-se para renovar a mão de obra
e dar lhes outros « escravos » com novas energias para explorar.
São fortes estes seres alheios e vivem entre vocês em postos de mando
e tem muitos subordinados como eles a seu serviço…
para controlar lhes e submeter-lhes.
Os tem quase mortos de fome…
para que não tenham os recursos necessários para rebelar-se…
eles estabeleceram quantos anos podem viver sobre a Terra.
Os assombra?
E então escutem-Me ainda.
Os mantem até o estado e estádio de restituição…
se viveram demais adquiririam mais experiências em todo campo
e isto eles não querem…
e os mantem então em um estado inferior…
em fim mais que isso no devem nem entender… nem inventar… nem fazer.
Este tempo de vocês muito perigoso para eles
porque no curso dos séculos
inclusive com muito esforço e perdas desmesuradas de todo tipo e todo nível social
se evolucionaram de todas maneiras um pouco espiritualmente…
aquele tanto que basta para intuir que algo… talvez… no Mundo não anda.
Algo?
Nada anda… e se lhes estão abrindo os olhos com a ajuda do que « vai de boca em boca »
e com a informação que se lhes escapa das mãos.
Porém tanto parece inverossímil « esta história » que lhes parece difícil crer.
Todavia… agora que Me leem graças a Minha filha… Conchiglia
não lhes parece mais tanto fantasiosa esta nova realidade
que estão com sofrimento entrevendo.
Estes seres alheios programam de vez em quando guerras sobre guerras
destruindo o mais que pode…
com tanto que basta para tê-los ocupados em trabalhar para reconstruir
para que na fatiga e na indigência
e só com a perspectiva de reiniciar outra vez desde o princípio
vocês não tem nem tempo nem ganas
por causa do cansaço e da impotência… de levantar a cabeça.
Vocês vem que é assim… sempre foi assim.
Voltemos ao hoje.
Através de alguns filhos escolhidos espalhados no Mundo
que aceitaram por amor de sacrificar-se pela Humanidade
a informação Divina quase alcançou todo lugar do Planeta…
porém faça caso das Palavras de Deus que ensinam… admoestam…
e ensinam o caminho justo e santo de seguir para crescer e evoluir a Humanidade
são zombadas sistematicamente… ridicularizadas e escondidas
para que vocês não façam usufruto.
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Os servidores mais potentes ao serviço de Lúcifer
não são os tais chefes indiscutidos dos vários Estados.
Também eles são subordinados a guarda dos povos…
Os servidores mais potentes de Lúcifer estão no Vaticano.
Não é América que comanda… nem algum outro Estado potente.
É o Vaticano!
Um Estado pequeno... pequeno
comparável a um grão de mostarda com respeito a todo o Planeta.
Mas o que Eu disse?
Grão de mostarda?
Sim grão de mostarda… sim porque Lúcifer é inteligentíssimo porém no mal
e sempre imita o contrário.
Portanto como Eu nas parábolas através do pequeno grão de mostarda…
ensino como pode crescer e se expandir no bem… o amor
assim Lúcifer escondendo-se através de seus servidores num Estado pequeno pequeno
ensina como pode crescer e se expandir o mal e o ódio.
Eu sei… estão mal.
Descansa um pouco Conchiglia e se consegues não dormir ainda…
dentro de pouco retoma e escreve de Mim.
Eis Conchiglia continuemos.
O desconcerto está em vocês que me leem… mas é só a verdade que os fará livres.
Como dizia evolucionaram um pouco…
numa « escada de um a dez »… vocês estão no estádio « dois »
e estão a ponto de chegar debilmente a « três »…
mas « eles » se deram conta disto e querem os impedir
porque não querem ir-se de Seu Planeta…
e então suas forças armadas… e de polícia e de controle não bastam mais…
por isto desde tempo instituíram « a Nova Ordem Mundial ».
Querem manter a « ordem » em « seu sistema organizativo mundial ».
Portanto se antes havia certo número de chefes de Estado
servidores « de um maléfico Lúcifer »…
agora como chefe da Nova Ordem Mundial está « o vice Lúcifer »
a serviço de Lúcifer no Vaticano…
que por sua vez há estabelecido « um vice » como chefe da Nova Ordem Mundial
que por sua vez há nomeado « subordinados » ao total controle de vocês.
TOTAL… TOTAL… TOTAL CONTROLE!
Eles são capazes através de « suas leis » que lhes impuseram
de controlar cada revolução… cada rebelião…
e quando vem dificuldade… eis a guerra.
Ela os detém destrói seus recursos.
Vocês dão um passo adiante? E eles fazem a guerra.
Vocês inventam algo importante pela sociedade mundial?
E eles quando não roubam…
a invenção as compram também e logo as detém.
Tem que ir adiante com o pouco… e só « eles » com o muito.
Eles querem manter seu mui querido « status quo ».
Tenho tantas outras coisas que dizer... porém agora Conchiglia detém a mão… descansa.”
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21 de março de 2012 – 6h e 30min. - Maria Santíssima
Equinocio de Primavera
“ Sou a Mamãe Maria Conchiglia…
já foi explicado que uma coisa é a Igreja de meu Filho Jesus
e outra coisa é o Vaticano.
Infelizmente o Vaticano é o Centro de Poder Mundial
que entende… como se disse antes…
fazer de todas as falsas religiões uma Única Religião Mundial.
Para chegar a concluir este último período da História
e assim realizar o funesto projeto…
desencadearam e ainda desencadeiam
e ainda desencadearão no seu ocultamento…
atentados sangrentos para fomentar as guerras de religião.
Seu plano quer dizer ao mundo que só com a Única Religião Mundial
acabarão as guerras de religião
em vez o objetivo é fazer reinar a Lúcifer… seu deus infernal
e eliminar a todos os filhos de Deus.
E sendo Demônios encarnados…
depois de sua eliminação física querem ser donos de sua Alma.
Para conectar-me ao discurso de meu Filho…
Lembro-lhes que justo a Igreja através de um Sacerdote filho predileto…
foi dado o Dom de inventar e descobrir sobre Nossa indicação a Máquina do Tempo. (1)
Esta teria feito luz sobre o Mistério da Criação
e a Humanidade teria tomado consciência do valor imenso de ser « filhos de Deus »
e Seus herdeiros sobre a Terra e nos Céus…
teria tomado consciência das manipulações genéticas
e do conseguinte Pecado Original…
e assim teria desmascarado aos inimigos
e assim teria podido recuperar-se e continuar o caminho evolutivo
para apropriar-se das características perdidas.
Em vez o Vaticano há dado uma vez mais…
prova de sua maldade nos membros do Poder
e a Máquina do Tempo foi destruída…
porque sua implicação teria sido patente.
A deles é uma luta contínua em contra de Deus e cada vez perde…
e não se dão paz de não poder enterrar as verdades.
Não se rendem à evidência que como Jesus há Ressuscitado…
assim ressurgem as verdades de Deus.
E o que quiseram ocultar emergiu…
graças à oferta da própria vida de uma mulher… tu Conchiglia…
que através de tua mão…
apresentas ao mundo o Rosto Verdadeiro e Misericordioso de Deus
que de todo modo trata de ajudar a Seus filhos e ajudar a Igreja
que depois de grandes sofrimentos… triunfará.”
(1) VATICANO NOVO MISTERIO… O SEGREDO ESCONDIDO - 1952, O CRONOVISOR: A MAQUINA DO
TEMPO EXISTE - Padre Pellegrino Ernetti, Sacerdote O.S.B e Dom Luigi Borello - Padre Agostino Gemelli Padre François Brune - Albert Einstein - Enrico Fermi y Werner Von Braun - Leer todo:
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2009giu08_Cronovisore_la_Macchina_del_Tempo_esiste.pdf
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Eu, Conchiglia della Santissima Trinità,
por Vontade e em Nome de Deus, e da Humanidade digo…
não devem ter medo nem consternação, quando é Jesus que há pedido este dramático passo ao Papa Bento
XVI, para o bem da Igreja, por causa da sujeira que está no interior da Igreja.
Que a Humanidade comece hoje, em seguida, a fazer penitência e a arrepender-se de todo tipo de pecado
e arrepender-se por ter ultrajado a Vontade de Deus já desde a Criação do Primeiro Homem sobre a Terra
até hoje.
Que a Humanidade comece hoje, em seguida, a dar-se conta de como há ultrajado o Planeta Terra na
Natureza, e de como há ultrajado os filhos de Deus que o habitam e também os que queriam habitá-lo e
que por causa da atrocidade do aborto lhes foi impedido.
Que a Humanidade comece em seguida, hoje, a amar-se e a cuidar a própria dignidade de filhos de Deus,
porque Deus nos criou a Sua Imagem e Semelhança de Amor para viver em felicidade sobre a Terra e nos
Céus pela Eternidade.
Que certa parte de Sacerdotes, Bispos, Cardeais, Diáconos e Religiosos todos, comecem hoje, em seguida, a
abandonar o caminho de pecado e buscar de todo modo possível imitar a Jesus e Maria Santíssima porque a
causa de mal exemplo deles, o rosto da Igreja de Jesus sujaram demasiado.
Que a Humanidade, antes de preocupar-se de “Quem” será o próximo Papa, se preocupe de ter uma Fé
firme em Jesus Cristo, como Papa Bento XVI nos ensinou e explicou, usando as mesmas Palavras de
Jesus no Santo Evangelho.
Que a Humanidade se prepare ao Próximo Regresso de Jesus Cristo que virá com Maria Santíssima
… e é eminente.
O Papa, como já fez com outras Revelações que recebi, não fez outra coisa que acolher e pôr em prática
as Revelações dadas à Conchiglia della Santissima Trinità.
Obedecer a Jesus significa ser humildes.
Papa Bento XVI mostrou ao mundo Sua Fé, Sua força e Sua audácia e obedeceu a Jesus a custo das
vozes mais insensatas, para acolher e pôr em prática, através destas Palavras Divinas que lhes dei na
página anterior, com as Revelações que recebi, a Vontade de Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele mesmo
Deus, Rei do Universo, para o bem da Igreja, Una, Santa, Católica e Apostólica Romana.
Papa Bento XVI mostrou ao mundo, sim, seu cansaço natural por causa da idade, porém mostrou
ao mundo, sobretudo Sua humildade, dando um passo atrás porque é Vigário de Jesus Cristo.
Papa Bento XVI, se retirou do Vaticano, permanecendo na Santa Igreja e ao serviço da Igreja
pronunciando as seguintes palavras:
“ VOS COMUNICO UMA DECISÃO DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA A VIDA DA IGREJA.
Caríssimos Irmãos convoquei-vos para este Consistório não só por causa das três canonizações, mas também para
vos comunicar UMA DECISÃO DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA A VIDA DA IGREJA.
Por isso, bem consciente da gravidade deste ato, com plena liberdade, declaro que renuncio ao ministério
de Bispo de Roma, Sucessor de São Pedro [...].
Agora confiemos a Santa Igreja à solicitude do seu Pastor Supremo, Nosso Senhor Jesus Cristo, e
peçamos a Maria, sua Mãe Santíssima, que assista, com a sua bondade materna, os Padres Cardeais na eleição
do novo Sumo Pontífice. Pelo que me diz respeito, também no futuro, quero servir de todo o coração, com
uma vida consagrada à oração, a Santa Igreja de Deus.”
(No fim da página tem o texto completo)
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Querido Papa Bento XVI, obrigada por tudo aquilo que fez pela Humanidade.
Obrigada também em nome e por conta de todos os colaboradores internos e esternos e dos aderentes
ao Movimento d’Amore San Juan Diego espalhados em cada País do Mondo.
Todos nós nos agarramos a Vós e lhe auguramos todo bem na Vontade de Deus. Queremos bem a
Vós.
Santidade fico em respeitosa obediência a Vós e à Santa Igreja Católica
só no ensinamento de Jesus, Filho de Deus Ele mesmo Deus no Santo Evangelho.
Deus O Bendiga
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

* O Fundamento do Nome: « 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 em todo
o Mundo porque esta é Obra de Deus.
______________________
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O TEXTO COMPLETO DO ANÚNCIO DO PAPA:

“ VOS COMUNICO UMA DECISÃO DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA A VIDA DA IGREJA.
Caríssimos Irmãos, convoquei-vos para este Consistório não só por causa das três canonizações, mas
também para vos comunicar UMA DECISÃO DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA A VIDA DA
IGREJA. Depois de ter examinado repetidamente a minha consciência diante de Deus, cheguei à certeza de
que as minhas forças, devido à idade avançada, já não são idóneas para exercer adequadamente o ministério
petrino. Estou bem consciente de que este ministério, pela sua essência espiritual, deve ser cumprido não só
com as obras e com as palavras, mas também e igualmente sofrendo e rezando. Todavia, no mundo de hoje,
sujeito a rápidas mudanças e agitado por questões de grande relevância para a vida da fé, para governar a barca
de São Pedro e anunciar o Evangelho, é necessário também o vigor quer do corpo quer do espírito; vigor este,
que, nos últimos meses, foi diminuindo de tal modo em mim que tenho de reconhecer a minha incapacidade
para administrar bem o ministério que me foi confiado. Por isso, bem consciente da gravidade deste ato,
com plena liberdade, declaro que renuncio ao ministério de Bispo de Roma, Sucessor de São Pedro, que
me foi confiado pela mão dos Cardeais em 19 de Abril de 2005, pelo que, a partir de 28 de Fevereiro de 2013,
às 20,00 horas, a sede de Roma, a sede de São Pedro, ficará vacante e deverá ser convocado, por aqueles a
quem tal compete, o Conclave para a eleição do novo Sumo Pontífice.
Caríssimos Irmãos, verdadeiramente de coração vos agradeço por todo o amor e a fadiga com que carregastes
comigo o peso do meu ministério, e peço perdão por todos os meus defeitos. Agora confiemos a Santa Igreja
à solicitude do seu Pastor Supremo, Nosso Senhor Jesus Cristo, e peçamos a Maria, sua Mãe Santíssima,
que assista, com a sua bondade materna, os Padres Cardeais na eleição do novo Sumo Pontífice. Pelo que
me diz respeito, também no futuro, quero servir de todo o coração, com uma vida consagrada à oração, a
Santa Igreja de Deus. Fonte (ANSA) - 11 fev. 2013 - de Giovanna Chirri
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Documentos originais com Prot. n. 11.215 - 02.02.11
enviados ao Papa Bento XVI, por Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego
com carta Registrada R.R. de 08 fev. de 2011
e recebida de volta 14 fev. 2011
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/11.215_PAPA_BENEDETTO_XVI_VaticanoSinagoga_02.02.11.pdf
http://www.conchiglia.us/PORTUGAL/PT_C_lettere/11.215_PT_PAPA_BENEDETTO_XVI_VaticanoSinagoga_02.02.11.pdf (PORTUGUÊS)
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Documentos originais com Prot. n Prot. 12.230 - 21.03.12
enviados ao Papa Bento XVI, por Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego
com Carta Registrada R.R. 23.03.2012
e recebida de volta 12.04.2012
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/12.230_PAPA_BENEDETTO_XVI_21.03.12_Non_e'_l'A
merica_che_comanda_e'_il_Vaticano.pdf
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O PAPA, COMO JÁ FEZ COM OUTRAS REVELAÇÕES
NÃO FEZ OUTRA COISA QUE ACOLHER E PÔR EM PRÁTICA AS REVELAÇÕES
DADAS À CONCHIGLIA :

Carta de Conchiglia ao Papa Bento XVI em Latim:
http://www.conchiglia.us/LATINO/LT_C_lettere/11.215_LT_PAPA_BENEDETTO_XVI_VaticanoSinagoga_02.02.11.pdf

O PAPA confirma A REVELAÇÃO data à Conchiglia : celebrando a Santa Missa
o Sacerdote deve dizer que o Sangue de Jesus é derramado POR MUITOS e não por todos
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2009giu13_Sangue_di_Gesu_versato_per_Molti_non_per_tutti.pdf
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2012_mag_02_Per_molti_o_per_tutti_Il_Papa_da_ragione_a_Conc
higlia.pdf

NOMEADO O NOVO REITOR DA BASÍLICA DE GUADALUPE: Mons. Enrique Glennie Graue
Papa Bento XVI acolheu a sugestão de Conchiglia: Mons. Diego Monroy Ponce foi substituído e não será mais
Reitor da Basílica de Guadalupe
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2010dic23_Basilica_Guadalupe_nuovo_Rettore.pdf

Papa Bento XVI acolhe a sugestão de Conchiglia: Mons. Pierre Pican foi substituído e não será mais Bispo de
Dozulé
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2010feb11_Mons.Pican_Vescovo_di_Dozule_sostituito.pdf

Papa Bento XVI usa a mesma palavra
da CARTA DE CONCHIGLIA de 2008 :
Deus não pode querer o mal, a dor não é punição
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2010mar08_Papa_BENEDETTO_XVI_Dolore_non_punizione.pdf

O PAPA confirma A REVELAÇÃO dada à Conchiglia : Papa Bento XVI : a Fé na PRESENÇA REAL de Jesus na
Eucaristia não é mais deduzida
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2009giu13_Presenza_Reale.pdf

___________________
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Site internet em Latim:
http://www.conchiglia.us/LATINO/LATINO_index.html

Descarga gratuitamente o livro em Latim, a língua da Santa Igreja:
http://www.conchiglia.us/LATINO/LT_Libri/LT_Maria_Divina_Est_r_00.pdf

MARIA DIVINA EST - de Mysterio Mariae
Die XXV mensis martii anno MMI
In Annuntiatione Domini

Triumphus Cordis Immaculati Mariae
Est agnoscere Mariam Divinam Esse
Mysterium Divinitatis Mariae
est stricte coniunctum
cum Veritate de Origine Hominis
atque cum Peccati Originalis causa
________________________
Delegação Pontifícia:
http://www.conchiglia.us/ESPANYA/ES_conchiglia/ES_DELEGACION_PONTIFICIA.html
Testemunho dos Sacerdotes:
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/Sacerdoti_Vescovi_Cardinali_e_Conchiglia.pdf
Carta de Conchiglia ao Papa Bento XVI em latim:
http://www.conchiglia.us/LATINO/LT_conchiglia/LT_VATICANO.htm
Carta de Conchiglia ao Papa Bento XVI em italiano:
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/conchiglia/VATICANO.htm
Carta de Conchiglia ao Papa Bento XVI em português:
http://www.conchiglia.us/PORTUGAL/PT_conchiglia/PT_VATICANO.html
Reflexões Bíblicas Filológicas sobre Revelações dada à Conchiglia della Santissima Trinità
pelo Dott. Lorenzo Simonetti
http://www.conchiglia.us/LATINO/Rev_Riflessioni/MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm

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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O Concistório - 11 de fevereiro de 2013 - Beata Virgem de Lourdes apresentada como A Imaculada Conceição

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 deem 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.
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