Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

A REALIDADE MAIS IMPRESSIONANTE DA HUMANIDADE

PARTE II
NÃO É CERTO PARA NÓS,
SE A PESSOA PELA QUAL A VERDADE SE PROCLAMA
DARÁ SUA APROVAÇÃO, PORÉM O CERTO É QUE A ESSAS PESSOAS
É OPORTUNO PREDICAR A VERDADE.
Agustín de Hipona, contra o gramático donatista Cresconio, Livro Primero
Carta aberta de Conchiglia
a Sua Santidade PAPA EMERITO, BENTO XVI
Palácio Apostólico - Castel Gandolfo - Roma
Prot. 13.253 - 26.03.13
26 de março de 2013 – terça-feira Santa
Certificada R.R

Querido Papa Emérito Bento XVI,
Jesus me disse de mandar-Lhe estas Revelações:
Estas Palavras da « Oração de Jesus », também chamada « Oração Sacerdotal », devem ser lidas,
meditadas e depois relidas e saborear na profundeza da Alma.
Estas Palavras são Testamento de Jesus, que foi Sua última Vontade antes de ascender ao Céu.
ORACION DE JESUS
do Santo Evangelho segundo São João 17,1-11
“ Jesus afirmou essas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora.
Glorifica teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti; e para que, pelo poder que lhe conferiste sobre
toda criatura, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregaste. Ora, a vida eterna consiste em
que conheça a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste.
Eu te glorifiquei na terra. Terminei a obra que me deste para fazer. Agora, pois, Pai, glorifica-me
junto de ti, concedendo-me a glória que tive junto de ti, antes que o mundo fosse criado. Manifestei o
teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e deste-nos e guardaram a tua palavra.
Agora eles reconheceram que todas as coisas que me deste procedem de ti. Porque eu lhes transmiti
as palavras que tu me confiaste e eles as receberam e reconheceram verdadeiramente que saí de ti, e
creram que tu me enviaste.
Por eles é que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus.
Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. Neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas
eles estão ainda no mundo; eu, porém, vou para junto de ti.”

No v.3 está proclamado e que coisa consiste a vida eterna:
Em conhecer o Único Verdadeiro Deus e Aquele que Ele há enviado Jesus Cristo.
Este conhecimento deve ser entendido em sentido bíblico, como sinônimo de comunhão vital íntima,
profunda.
A Vida Eterna consiste na comunhão com o Pai e com Seu Filho, Jesus.
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Jesus precisa que Sua oração seja para os crentes e não para o mundo tenebroso, porque ele se
exclui por si só da vida e da salvação rejeitando a Revelação do Filho de Deus.
Jesus não reza pelo mundo, entendido como a personificação das potências ocultas do mal que
lutam contra o Pai e contra Seu enviado.
Jesus reza pelo contrário, pelos Seus, porque os ama com um amor fortíssimo e concreto (Jo 13,1).
Confia-os ao Pai a fim de que os custodie em seu Nome, porque são Sua propriedade: o Pai e o
Filho tem tudo em comum.
Como o Pai é glorificado no Filho (Jo 13, 31-32; 14, 13), assim o Filho é glorificado nos discípulos
(Jo 17,10) através de seus testemunhos, se fez possível pela ação do Espírito Santo no coração (Jo
15,26-27). Deste modo Jesus será glorificado pelo Espírito da Verdade (Jo 16,14).
Jesus dirige Sua oração ao Pai em favor dos amigos que permanecem no mundo enquanto Ele
retorna ao Pai.
La expressão “Pai santo” é exclusiva desta oração sacerdotal e indica a transcendência não criada de
Deus, sua essência, sua majestade revelada na glória. O nome santo do Pai “é como um templo, como
um lugar no qual Jesus pede que seus crentes sejam custodiados” (De La Potterie). Com tal proteção
Deus se manifesta como Pai e se faz conhecer como o Santo, o Deus transcendente e onipotente.
( Padre Lino Pedron )
***
Jesus Cristo ha fundou Sua Igreja e não outras igrejas, doando somente a Sua Igreja os
instrumentos de Graça e de salvação. Dogmaticamente, fora de Sua Igreja não tem salvação.
As igrejas irmãs, não são mais que igrejas modernistas, destinadas a desparecer se não voltam ao
Único Redil de Cristo, ou seja, através da Unidade da Fé, anulando cada transformação da
doutrina revelada. (Sacerdote Luigi Villa)
***
NÃO É CERTO PARA NÓS,
SE A PESSOA PELA QUAL A VERDADE SE PROCLAMA
DARÁ SUA APROVAÇÃO, PORÉM O CERTO É QUE A ESSAS PESSOAS
É OPORTUNO PREDICAR A VERDADE.
(Agustín de Hipona, contra o gramático donatista Cresconio, Livro Primero)
Por que o Papa Francisco, justamente em seu primeiro Ângelus onde a atenção de todo o Mundo
estava sobre Ele, o elogiou dizendo: “ teólogo in gamba (boa pessoa), um bom teólogo”, a fim de
que o tomáramos em consideração?
“ Nestes dias pude ler um livro de um Cardeal, o Cardeal Kasper, um teólogo in gamba, um bom
teólogo, sobre a misericórdia e me fez muito bem esse livro, porém não acreditem que faço
publicidade dos livros de meus Cardeais, não é assim! Porém me fez tanto bem. O Cardeal Kasper
dizia que sentir misericórdia, que esta palavra muda tudo: é o melhor que podemos sentir, muda o
mundo.” (ver o vídeo de minuto 7’ 45” al minuto 9’ 12”)
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VIDEO: ANGELUS PAPA FRANCISCO:
http://youtube.googleapis.com/v/R-HgY6OTZ34
Papa Francisco quer levar os filhos de Deus espalhados no mundo, longe de Jesus Cristo e de Sua
Verdadeira e Única Igreja, e conduzi-los “a Única Religião Mundial”, isto é todas as religiões em
uma única religião, que não é outra coisa que aquela de Satanás, porque só em Jesus Cristo Filho
de Deus, Ele mesmo Deus, está a Salvação.
***

O TEÓLOGO HERÉTICO WALTER KASPER
(por dom Luigi Villa)

Para o Cardeal Walter Kasper, Jesus não é O Filho de Deus
Para o Cardeal Walter Kasper, não há Milagres no Evangelho
Para o Cardeal Walter Kasper, não há Ressurreição do Corpo de Jesus Cristo
Para o Cardeal Walter Kasper, não houve Ascensão ao Céu de Jesus Cristo
Para o Cardeal Walter Kasper, não houve nenhuma Aparição de Jesus Cristo.
O Cardeal Walter Kasper, não considera também toda a Mariologia
O Cardeal Walter Kasper, não crê que a Igreja seja a custódia infalível da Divina Revelação.
« Em verdade, Jesus Cristo, falando deste místico edifício, não menciona mais que “UMA IGREJA”,
que Ele chama Sua:” edificarei Minha Igreja” . Qualquer outra, fora desta escolhida, não sendo
fundada por Jesus Cristo, não pode ser a Verdadeira Igreja de Cristo! »
( Papa Leão XIII, “ Satis Cognitum ).
***

QUE SIGNIFICA A PALAVRA ECUMENISMO?

A palavra Ecumenismo é sinônimo de “universal”, de “católico”.
O esforço ecumênico da Igreja, portanto, teve sempre como fim, o retorno dos heréticos e
cismáticos à Única Igreja Católica.
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Toda a história o confirma como “ecumenismo de retorno” sempre praticado pela Igreja, vejam a
“Carta Preclara” do Papa Leão XIII de 20 de junho de 1894, onde convida os protestantes e aos
outros não católicos a retornar à Igreja Católica. E assim também Pio IX e Clemente III e Papa
Hormisdas.
O verdadeiro ecumenismo é reconduzir aos errantes ao Único Redil que é a Igreja Católica, e
não aquele itinerário comum, que dirige os cristãos para o fim da comunhão eclesial, compreendida
como unidade da diversidade reconciliada.
O Cardeal Walter Kasper, como cada cristão católico,
está obrigado a crer em cada palavra do CREDO que se recita cada domingo no início da Santa Missa:
O CREDO
« Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso,
Criador do Céu e da Terra,
De todas as coisas visíveis e invisíveis.
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigénito de Deus,
nascido do Pai antes de todos os séculos:
Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, não criado,
consubstancial ao Pai.
Por Ele todas as coisas foram feitas.
E por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos Céus.
E encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria.
e se fez homem.
Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos;
padeceu e foi sepultado.
Ressuscitou ao terceiro dia,
conforme as Escrituras;
e subiu aos Céus,
onde está sentado à direita do Pai.
De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos;
e o seu Reino não terá fim.
Creio no Espírito Santo,
Senhor que dá a vida,
e procede do Pai e do Filho;
e com o Pai e o Filho
é adorado e glorificado:
Ele que falou pelos Profetas.
Creio na Igreja Uma, Santa, Católica e Apostólica.
Professo um só batismo para a remissão dos pecados.
E espero a ressurreição dos mortos
e vida do mundo que há de vir. Amém. »
***
De fato, o Cardeal Walter Kasper está excomungado visto que não crê nas verdades da Santa
Igreja O Cardeal Walter Kasper com sua falsa doutrina quer conduzir junto a ele, a todos ao
Inferno.
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A traição da Fé, do Cardeal Walter Kasper, Presidente do Pontifício Concelho para a promoção
da unidade dos cristãos, não pode mais que fazermos presente o que foi dito por Jesus : “cuidem-se
dos falsos profetas” , se querem garantir e salvaguardar sua Fé católica dos inimigos que estão no
interior da Igreja católica. (Sacerdote Luigi Villa - Livro KASPER:
http://www.chiesaviva.com/libro%20kasper.pdf)
***
tomado de:
A REVELAÇÃO
dada à Conchiglia

« BEM-VINDO MEU SENHOR »
O Grande Livro da Vida
Obra Divina atualmente em XIII volume
07 de maio de 2003 – 22h e 50min - Mensagem da Santíssima Trindade
“Não é fácil de levar adiante a tarefa que te demos
e bem sabemos quanto é grande tua dor.
Cada dia teu coração padece um ataque do exterior.
É o inimigo que tenta de todas as formas de debilitar-te
porém o néscio se esquece sempre
de contar com que Nós permitimos até um certo ponto
e que tudo temos sob controle.
Conchiglia…
o Movimento d'Amore San Juan Diego se fará como Nós o queremos
e ele nada poderá fazer para obstaculizar em forma grave teu trabalho.
Não temas Conchiglia... dá o primeiro passo!
Sabemos que é o mais difícil... visto que põe em obra tudo.
O primeiro passo é outro FIAT de amor
onde também se colocará em prática
tua vontade de fazer as coisas por Nós....
afrontando todos os inconvenientes e todas as dificuldades.
Somos a Santíssima Trindade Conchiglia...
e estamos aqui para proteger-te e guiar-te
e chamamos à reunião a todos esses filhos que sentirão no coração
o desejo de participar na grande empresa mundial.
O mundo quer organizar um novo Movimento Mundial
com uma única religião adaptada a todos?
A Santíssima Trindade ao contrário...
através da Santa Mãe Nossa Senhora de Guadalupe
organiza o novo Movimento d'Amore San Juan Diego
e a Mãe fará triunfar a Cristo Jesus seu Filho porque
só quem invocará Seu Nome será salvo...
só quem crerá na Redenção por Ele obrada gozará da Vida Eterna.
E os sábios não torcem seus lábios ao ler estas Palavras!
Tenham em vez a coragem
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de proclamar que Cristo Jesus está verdadeiramente Ressuscitado
e deverá ser em todo o mundo A Única Religião autêntica....
que se identifica
na Santa Igreja Una Católica e Apostólica
e que Pedro o Vigário de Jesus Cristo
foi eleito justamente por Jesus... o Cristo.”

07 de abril de 2005 - 12.40 - Jesus
" Conchiglia... Conchiglia Minha...
este é um dia de Dor e Paixão.
Da Cruz...
vejo o rosto de Meus filhos e teus irmãos e Meus um a um.
Vejo aqueles de ontem... de hoje... e de amanhã
e ao ver destroça-Me o Coração
porque o que vejo...
é a morte de sua alma obscurecida pelo pecado.
O que vejo...
é horrível e inaceitável a qualquer criatura da Terra
dotada de bom senso e caridade.
O que vejo...
pude e só posso suportá-lo Eu que Sou Deus.
A ÉPOCA NA QUAL VIVES CONCHIGLIA...
É A ÉPOCA MAIS CORROMPIDA DE TODOS OS TEMPOS
E A TAREFA QUE TE FOI CONFIADA
QUANTO A DIFICULTADE E SOFRIMENTO...
É SÓ IGUAL AO MEU.
TUA É A TAREFA...
DE DEFENDER A CUSTO DE TUA VIDA MINHA IGREJA
MINHA VERDADEIRA IGREJA!
Coloquei-te como mensageira sobre o umbral de Pedro
para que não entrem os perjuros e os idólatras.
Tua tarefa é complicada Conchiglia...
porque um a um tens que instruí-los sobre a Sã e Santa Doutrina
através destas Minhas Palavras.
Qualquer um que lê...
encontra resposta ao próprio problema ou pergunta
e a solução consiste em aplicar as Regras Santas
que o coração de cada um já conhece.
DESDE O ALTO DA CRUZ TE PASSEI AS CONSIGNAS FILHA...
PORQUE NESTA OUTRA PLENITUDE DOS TEMPOS
O MUNDO POSSA DISFRUTAR DA PALAVRA DE DEUS.
Já te disse... Meu Sangue é teu sangue...
e também teu sangue deverá ser vertido gota a gota.
Já vejo teu sangue Conchiglia!
Te preparo para os dias de tua paixão que será tão dolorosa.
Teus verdugos se puseram em primeira fila
para ver melhor e gozar dos sofrimentos que te proporcionarão!
De sua boca sairá veneno... mentira... calúnia... e traição
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justo como fizeram Comigo.
Preparo-te filha...
porque seu atrevimento é de verdade satânico
e desde agora te peço de intensificar a oração
porque nos dias que virão terás menos força
e tua mente e tua vontade serão ofuscadas pela dor.
Ah filha...
quanta podridão sai da boca de quem disse de querer-te.
Porém como entendem eles o amor...
o amor que entendo entre Meus filhos e irmãos?
O barro que te jogam em cima
é o barro do qual eles mesmos se liberaram
crendo de não serem vistos.
MAS EU TUDO VEJO E TUDO SINTO!
A hipocrisia deles não tem limites de decência
e o pouco que fizeram e que doaram...
NÃO ERA OUTRA COISA QUE SABÃO
QUE SERVIU PARA LAVAR-SE DAS SUJEIRAS
QUE OS REVESTIRAM E AINDA REVESTEM.
É o amor e a caridade para com o irmão que limpa a alma
de outro modo de nada servem as obras e o dinheiro.
Chora filha... chora todavia
porém não chores mais que por aquelas pobres e miseráveis almas...
que cegadas pelo demônio
que as usa com suma maestria...
estão se perdendo!
PARA FAZER NOVA MINHA VERDADEIRA IGREJA
AGITAREI OS SÁBIOS E OS POTENTES DE TODO O MUNDO. Eles podem contar com conhecidos
ilustres...
sobre ofertas em dinheiro conspícuo...
sobre estruturas organizadas...
e milhares de associados
EM TROCA EU...
COMO É USUAL EM MINHA MANEIRA DE FAZER
COM UM PUNHADO DE HOMENS DISPOSTOS A MORRER POR MIM
EXECUTAREI O MILAGRE DE AMOR
QUE ESPERARAM OS SANTOS DE TODOS OS TEMPOS
PARA QUE O MOVIMENTO DE AMOR SAN JUAN DIEGO
QUE REPRESENTA O MANTO DE MINHA SANTA MÃE MARIA
ENSINE EM TODO SEU EXPLENDOR MINHA IGREJA TRIUNFANTE.
Filha lembra...
MEU SANGUE PARA GLORIFICAR AO PAI...
TEU SANGUE PARA GLORIFICAR À MÃE...
e neste dia solene (1)
eu te abençoo
em Nome do Pai
da Mãe
do Filho
e do Espírito Santo.
Amém."
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07 de abril de 2005 - 12.50 - Maria Santíssima
" Estou junto a ti filha...
só para dizer-te: ânimo Conchiglia!
também os frutos de teu « sim »
serão gozados pela Humanidade que ainda está no entorpecimento
e não se dá conta da graça que deus doou
quando « O Espírito de Verdade »...
apresentou-se ao mundo no Ano do Santo Jubileu... (2)
em sete de abril do ano dois mil.
Inclina a cabeça filha...
e fica sempre em silêncio
e que teu coração sempre toque ao ritmo da Ave Maria."
(1).(2) Aniversário da « A REVELAÇÃO » dada à Conchiglia iniciada em 7 de abril de 2000. Ano do Santo Jubileu,
primeira sexta-feira do mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus.

Jesús a Conchiglia della Santissima Trinità
14 de agosto de 2010 – 05h e 30min.
“ Estou contigo Conchiglia… seja disponível e escreve…
como no Céu assim na Tierra
como no Céu assim na Tierra.
Oh! Minha Igreja… Oh! Minha esposa que fizeste?
Por que ainda Me traicionas por pobres moedas?
Ontem tentaram suprimir-Me para que Minha gente seguisse vocês e não mais a Mim
não queriam perder seu poder temporal.
Hoje tentam suprimir esta filha Minha Conchiglia
através da qual Me manifesto a vocês e ao Mundo inteiro.
O motivo é sempre o mesmo
querem que Minha gente siga a vocês e não a Mim.
Querem que Minha Voz não seja ouvida
Voz que os repreende e Voz que chama à colheita a Meus filhos
porque não tem mais tempo… o momento é grave!
Não somente não estão preparados para receber-Me
inclusive a casa… e os bens… e o rebanho que lhes confiei
está quase todo em ruína.
Apoderaram-se do que Me pertence… sem nenhum direito.
Hoje mais que ontem amem e tenham poder temporal em cada âmbito.
Tornaram-se os políticos de Satanás.
Entre vocês está quem há inventado
os « Estados Unidos da Igreja Mundial »… Única Religião Mundial.
São traidores!
Teria que ser Igreja Mundial de Jesus e não de Satanás.
Amanhã lembrarão hipocritamente de mal maneira
a Assunção de Minha Mãe Maria ao Céu.
Sim… digo hipocritamente
porque em lugar de dizer ao Mundo como estão de verdade as coisas
murmuram poucas e estúpidas palavras
que Meus filhos não podem aceitar e crer.
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A Assunção de Minha Mãe é uma realidade maravilhosa e admirável.
A Glória de Maria deveria ser conhecida em todo o Mundo
e deveria ser proclamada solenemente entre orações e cantos de alegria.
E em vez repito… murmúrios estúpidos e ofensivos subirão ao Céu
porque se cuidam bem de não ofender as várias igrejas protestantes
em nome de um Ecumenismo falso e pálido que Eu não pedi
mas sim pedi de proclamar e difundir o Evangelho da Verdade em todo o Mundo
até os rincões mais afastados da Terra.
E DEPOIS EU DISSE QUE QUEM NÃO CRE EM MIM NÃO TEM SALVAÇÃO.
Portanto são cúmplice de Satanás e perturbaram a Verdade
retendo do Evangelho só aquilo que favorecia a vocês
em riqueza e poder… e juízo.
Quantos de vocês já estão no Inferno!
E quantos ainda irão… não se podem nem sequer imaginar!
Deveriam ler bem e meditar muito o que eu disse
e expliquei a Minha gente como ocorrerá Minha próxima Chegada
antes da Última Chegada.
Abram os Arquivos Secretos Vaticanos.
Mostrem-no ao mundo as provas.
Salvem ao menos o que se pode salvar para que Minha gente tome consciência.
Estão supervalorizando a Minha gente.
Até quando tratarão de enganá-los?
o silêncio de vocês está semeando ulterior confusão
seja entre Minha gente como entre Meus fiéis e queridos Sacerdotes
que Me seguem porque Me amam e Me respeitam.
E antes de continuar sobre o argumento quero precisar e que se saiba
que são estes poucos Sacerdotes que Me amam de verdade
os pilares que ainda sustentam a Minha Verdadeira Igreja.
Conheço as tramas de todos aqueles Purpurados y Sacerdotes que estão traindo-Me
e os desmascararei um a um para sua grande vergonha e derrota.
Agora Me dirijo a vocês Meu pequeno Resto fiel…
Meu rebanho querido…
Pastores Meus estimados e queridos.
Alguns Potentes da Igreja… de acordo com alguns Potentes dos Estados do Mundo…
tem em projeto uma coisa monstruosa
e portanto lhes peço de unir-se para ser a força que contraste o Mal
para que seu monstruoso projeto não se meta em ação.
Filhos e irmãos Meus…
para realizar a NOVA ORDEM MUNDIAL…
tem que necessariamente estabelecer uma Única Religião Mundial.
Lhes deslumbrarão de todo modo o espírito para fazer-lhes crer que é coisa boa
e em vez é obra de Satanás.
Por satélites espalhados ao redor de todo o planeta Terra
projetarão imagens holográficas no céu de vocês… sobre seus Estados.
Verão em cada Estado sobre o céu…
Minha falsa imagem que parecerá verdadeira e não é.
Para cada religião será projetada uma imagem como armadilha
para que todos caiam na armadilha e na confusão.
Filhos e irmãos Meus…
sempre disse que surgiriam falsos profetas
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e os enganariam dizendo: Cristo está ali… Cristo está lá.
Não caiam em suas armadilhas filhos Meus.
Quando chegarei será como um relâmpago
e só Me verão exclusivamente os puros de coração… Meus verdadeiros filhos e basta.
Todos Meus verdadeiros filhos Me reconhecerão!
Como verei? Do mesmo modo em que Me fui.
Está escrito por Minhas Testemunhas sobre o Evangelho.
Ah Conchiglia… que sofrimento prova teu coração!
Que grande peso coloquei sobre tuas costas.
Conheço todo sofrimento de cada filho que terá conhecimento disto…
por tua mão que Me emprestas.
Porém já não posso tardar mais filha.
O risco de perder muitas Almas é grande
e cada Alma individualmente para Mim é preciosa mais que o inteiro Universo.
Iniciei falar dizendo: como no Céu assim na Terra.
Bom não é um mistério o fato que Satanás também é chamado « o macaco de Deus »
porque busca imitar a Deus porém no mal.
Existem astronaves de cada tipo.
Segundo a vibração da Alma… vibra a astronave.
São feitas de pura luz… invisíveis ou visíveis a seus olhos segundo as circunstâncias.
Os Seres de luz com astronaves de luz os observam
prontos a intervir para ajudar a Minha gente em caso de necessidade.
Infelizmente o « macaco de Deus » tem muitos seguidores cientistas sobre a Terra…
além dos seguidores invisíveis.
Os demônios encarnados cientistas… por sua vez construíram astronaves
roubando conhecimentos de astronaves caídas na Terra.
Suas astronaves são primitivas em comparação com as de luz
que inclusive podem diminuir suas vibrações para fazer-se visíveis a vocês Meus filhos.
Infelizmente no Céu as pessoas vêm e verão umas às outras.
O engano do demônio está em ação.
Provemos distingui-las simplificando um pouco dizendo:
astronaves de Deus e astronaves do demônio.
As astronaves de Deus estão nos céus de vocês desde tempos imemoráveis
e no curso dos milênios sempre os hão monitorado
aos poucos escondendo-se entre as nuvens (2)… leiam as Escrituras.
O Santo Livro é testemunho de muitos destes fatos.
Nunca lhes fariam algum mal os ocupantes destas astronaves.
No cosmo é realidade uma evolução que vocês não podem nem sequer imaginar
e se provaram a relação seria: de 1 a mil milhões de milhões = 2.
No momento da necessidade um será tomado e o outro deixado. Leiam o Evangelho.
As astronaves do demônio em vez…
se fazem visíveis ostentando sua presença confundindo os pequenos.
Estas astronaves primitivas… em comparação às outras são pouco evolucionadas
aquilo que basta para enganar a muitos Discos Voadores que se dizem espertos.
Estas astronaves do demônio são manejadas-pilotadas por cientistas terrestres
e infelizmente também executam sequestros para fazer suas experiências genéticas
em cumplicidade com seres alheios sem alma porém inteligentes.
Vocês os chamariam Robôs inteligentes biológicos sem alma.
São estes seres que colaboram com os vários Estados e Poderes ocultos.
Seus Estados e Poderes ocultos tentam roubar mais conhecimentos possíveis deles…
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enquanto eles em vez tentam roubar sua Alma que eles não tem
porque são seres inteligentes biológicos robô sem sentimentos e sem emoções.
Estejam atentos filhos Meus.
Estados e Poderes ocultos lhes farão crer… este é seu projeto…
que estão a ponto de ser invadidos pelos extraterrestres
e em vez a intenção deles é fazer tudo a nível holográfico.
Vocês verão, portanto, aquilo que não existe em realidade!
O motivo?
Roubar-lhes dinheiro… muito dinheiro para construir armas para contrastá-los
Tornando-os escravos assustando-os
Ter a todos em seu poder.
Com efeito, seus experimentos diabólicos também consistem…
em devolver os Humanos robotizados prontos a executar cada mando
dado mentalmente à distância em todo lugar onde vocês estiverem.
O demônio através dos Estados e os Poderes ocultos seus seguidores
querem apoderar-se do Planeta Terra e da Humanidade…
Eu disse muitas vezes para esta sua e Minha filha Conchiglia.
O caos está por todas as partes.
Todos estão em perigo.
Não estão preparados espiritualmente.
Não são puros de coração, mas sim demasiado pecadores
e portanto muitos cairão no engano de Satanás.
Até os eleitos tem que temer e vigilar para não cair.
Todavia… muitos deles cairão!
Reinará a confusão e o mal estar mais total
se desde agora não se ajoelharão para dizer « minha culpa »
e pedir perdão a Deus pai
a Mim Jesus
ao Espírito Santo
e também a Minha Mãe Maria
e ademais a todos os que ofenderam e caluniaram
e difamaram e roubaram e injustamente mataram
fazendo-se juízes em lugar de Deus.
Filhos e irmãos Meus convertam-se.
Através de seu amor… suas orações e sua caridade
tem a possibilidade de contrastar o Mal
para que o monstruoso projeto do demônio fracasse.”
(1) Santo Evangelho segundo São Mateus 24,13-42
Santo Evangelho segundo São Mateus 25,1-31
Santo Evangelho segundo São Mateus 17,5
Êxodo 3,22 - 16,10 - 19,16 - 24,18 - 34,5 - 34,28
Levítico 16,2
Números 9,17 - 12,10
1 de Reis 8,10-11
Salmos 99,6-8
Jeremias 4,13
Ezequiel 1,4 - 10,3
2 Macabeus 2,8
Apocalipse 1,7 - 14,14
1 coríntios 10,1
1 Tessalonicenses 4,17
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Maria Santíssima Nossa Senhora de Guadalupe à Conchiglia da Santissima Trinità
14 de agosto de 2010 - 05.50
“ Sou a Mãe Maria Conchiglia.
Sou tua Mãe… apoia-te em mim te sustentarei com amor e ternura
O Céu chora em ver aumentar o Mal no Mundo.
Cada dia são testemunhos dele.
E então filhos meus aproveitem este tempo de Graça.
Preparem-se sem cansar-se em cada situação
para acolher a Vontade de meu Filho Jesus e depois pôr em prática.
Voltem a Ele e a mim continuamente seu pensamento
para que Satanás por seus seguidores no céu e na terra
não possa ocupar seu pensamento.
Hoje é mais forte que nunca porque inclusive conhecendo seu próximo fim
não se resigna a perder e cria mais danos e sofrimentos possíveis.
Amo-te Conchiglia
os amo filhos meus
e com amor de Mãe os convido para estar junto a mim
para gozar de minha Proteção e Benção.”

IMPORTANTE - VER OS VIDEOS:
Além do Véu de Maya - que os olhos se abram! - primeira parte

Oltre il Velo di Maya - che gli occhi si aprano! -prima parte
http://www.youtube.com/watch?feature=iv&v=qAzItKORbwY
Além do Véu de Maya - Naves extraterrestres ocultadas entre as nuvens e
referências na antiguidade.

Oltre il Velo di Maya - Vascelli alieni occultati fra le nuvole e riferimenti nell'antichità.
http://www.youtube.com/watch?v=TN9604mtfME&p=29DBDFB64B2025D6
Astronaves mimetizadas ou nuvens? , primeira parte,

Astronavi mimetizzate o nuvole? (prima parte)
http://www.youtube.com/watch?v=Sl--D6aRq4M
Astronaves mimetizadas ou nuvens? , segunda parte,

Astronavi mimetizzate o nuvole? (seconda parte)
http://www.youtube.com/watch?v=DoGjwQi3R34

14 de setembro de 2012 – 10h e 20min. - Jesus
“ Hoje a Igreja festeja solenemente
a Exaltação de Minha Santa Cruz
e então partilhamos daqui… hoje… em seguida… agora.
Pedro… Pedra Minha… recomecemos de novo!
Apresentemo-Nos de novo ao Mundo.
Eu Sou Jesus O Cristo… Filho de Deus Eu Mesmo Deus…
Rei do Universo… do Multiverso e das Humanidades
Sou Rei também do microcosmo e do macrocosmo.
Sou Rei também do planeta Terra e da Humanidade do planeta Terra.
Sou Rei de todas as criaturas viventes que o habitam.
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Sou Rei da Natureza em todas suas formas.
Tu Pedro… Pedra Minha…
em teu mandato Me representas… Jesus o Cristo… Filho de Deus Eu Mesmo Deus…
Tu… neste teu breve espaço de tempo
és Meu Vigário sobre o planeta Terra que é Minha ovelha extraviada do Universo.
Tu… cada dia ensinas através da Doutrina de Minha Igreja
que Eu Jesus Sou Deus… Presente entre vocês na Santa Eucaristia
em Corpo… Sangue… Alma e Divindade.
Sim… Eu Sou Deus.
Então como pode subsistir o Ecumenismo?
O Ecumenismo…
que entende reunir todas as religiões para fazer dele uma única religião mundial
é invenção… mentira e blasfêmia de Satanás
para equiparar falsos profetas a Deus mesmo ou seja ao Meu mesmo nível…
ao mesmo nível de Jesus Cristo Deus...
em vez ao contrário os verdadeiros Profetas são só criaturas
porém criaturas com a Alma pertencente a Deus
e enviadas por Mim sobre o planeta Terra
com o livre arbítrio deles e consenso primordial.
Estas Almas enviadas sobre a Terra…
por ação do Espírito Santo que está nelas… porque Almas elegidas
Me dão testemunho e Me confirmam ao Mundo
como o Verdadeiro e Único Deus que Eu Sou
para conduzir a Mim Meus Verdadeiros filhos…
que estão dispersados no mundo por causa dos enganos padecidos por parte de Satanás.
Pedro… Pedra Minha…
como podes aceitar e fazer aceitar a outros…
o erro mais tremendo que exista
isto é, abjurar de fato a verdadeira Fé em Deus equiparando-a a outras Religiões
visto que O Verdadeiro e Único Deus… Eu…
Morri por todos sobre a Cruz e depois Ressuscitei
para demonstrar que existe a Vida Eterna da Alma
e para demonstrar com Minha Ressurreição
que existe a Vida Eterna do corpo
que viverá glorificado em diversas dimensões
e portanto demonstrar que viverão realmente
nos lugares que preparei…
Meus verdadeiros filhos?
O Ecumenismo é obra de Satanás…
porque Satanás é invejoso da Eternidade gloriosa que corresponde só aos filhos de Deus.
Satanás… através de seus sequazes que estão no interno do Vaticano
e espalhados nas Dioceses do Mundo
será causa do eminente destruição da Igreja atual
que de enferma… agora é agonizante e está por exalar a última respiração.
Eu Jesus… Eu Deus…
a Meus filhos ainda lhes digo de suster-se forte às « duas colunas »
a Santa Eucaristia e Maria… Mãe de Deus e Mãe da Igreja
pois « só neste e único modo »
o Mal não prevalecerá sobre Minha Verdadeira e Única e Santa Igreja…
feita não de altas paredes e de demasiados filhos do demônio que atualmente a ocupam
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e de escribas e fariseus de seus Tempos
porém Igreja verdadeiramente santa…
feita de pobreza material… Dons espirituais e Carismas
que são prerrogativa só de Meus verdadeiros filhos.
Infelizmente querido Pedro… Pedra Minha…
Meus verdadeiros filhos estão muito preocupados
e se estão perguntando como podes
defender a verdadeira e Santa Doutrina
e contemporaneamente aceitar e animar o Ecumenismo
que de fato nega o Único Verdadeiro Deus.
Deus não nega a Si Mesmo!
Pedro… Pedra Minha…
nada pode ocultar Minhas Palavras
nada pode ocultar a Verdade
e só Eu Sou Deus feito Homem… veio sobre a Terra se encarnou para salvá-los
e só Eu Sou O Caminho… a Verdade e a Vida Eterna
e só Eu Deus… posso dar a resposta a Meus filhos extraviados e confusos
porque sabes bem Pedro… Pedra Minha…
que não pode haver dois caminhos… duas verdades e duas vidas.
Rezem filhos Meus por este Papa
que como já disse através desta filha Minha Conchiglia…
fizeram-no prisioneiro.
Não tratem de ver as correntes… ele está prisioneiro nos meandros da mente
e devem rezar por Ele para ajudá-lo.
Os Potentes… sequazes de Satanás…
conseguiram entrar em sua mente
com métodos desconhecidos por vocês e cientificamente sofisticados
métodos que os anjos rebeldes
que se encarnaram de propósito para ocupar o planeta Terra
ensinaram aos cientistas não crentes
em troca de suas vidas… de seus corpos…
que eles usam como coelhinhos da índia para seus estudos às suas escondidas
tornando-os obedientes como marionetes sem que se deem conta
com outros tantos métodos sofisticados desconhecidos por vocês
para estudar como fazer para apoderar-se de sua Alma que é Eterna
e nesta batalha final dos Últimos Tempos malvados…
para dar a Pedro ordens precisas sem que pudesse se dar conta
e sem que ele pudesse reagir.
O objetivo?
Por causa da desordem moral que reina na Igreja
e por causa das desordens econômicas sociais e das guerras de religião
e para instaurar uma falsa ordem seja na falsa Igreja como nos Governos mundiais…
os Potentes finalmente terão inclusive a autorização de muitos
para que se estabeleça o mais rápido possível a Única religião Mundial a modo de Satanás
que abrirá de fato a porta a Nova Ordem Mundial guiado por Satanás
para escravizar… porém não Meus verdadeiros filhos…
o resto da Humanidade no corpo e na mente
como já foi dito com métodos por vocês desconhecidos e sofisticados
e assim finalmente convencer o mundo
da ocorrida instauração de uma paz mundial
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que em vez não é outra coisa que a maior mentira orquestrada por Satanás
que deste modo conseguirá escravizá-los e roubar-lhes a Alma…
aqui sobre a Terra e pela Eternidade.
E será a Morte Eterna feita de reais atrocidades eternas.”

14 de setembro de 2012 - 10h e 40min. - Maria Santíssima
“ Sou a Mãe Maria Conchiglia…
filha minha olha-me… sou tu Mãe
oferece-te de novo ao mundo filha…
deixa que eu implore a meus filhos através de ti
e diga ainda a eles… de escutar a meu Filho Jesus
porque o Tempo está perto… e eis que Jesus vem.
Estejam prontos para acolhê-Lo…
Esforçando-se de todo modo para tornarem-se Santos
de outro modo não O reconhecereis…
não Nos reconhecerão… porque veremos juntos.
Tornar-se Santos se deve e se pode… não obstante os erros passados.
Deus não se fixa em seus pecados
quando é reconhecido por vocês… confessado e perdoado
porém se fixa em seu amor por Ele e por seus irmãos
e se fixa em sua boa vontade de mudar
e em suas ações e obras
porque não basta dizer as palavras… Jesus te amo…
falta necessariamente demonstrar a Jesus de amá-Lo com as obras
exatamente como fazem com quem amam sobre a Terra.
Eu os Abençoo
em Nome do Pai
da Mãe
do Filho
e do Espírito Santo.
Amém.”

***
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Caro Papa Emérito Bento XVI,
Deus o benediga
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

* O Fundamento do Nome: « Conchiglia »
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.
A Santíssima Trindade elegeu para mim um Nome Novo… Conchiglia.
« Conchiglia » como concha de mar.
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
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
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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