Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

A SANTA COMUNHÃO AOS DIVORCIADOS
« 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. 13.257 - 26.04.13
Certificada R.R

Querido Papa Emérito Bento XVI,
Jesus me disse de mandar-Lhe estas Revelações:

A SANTA COMUNHÃO AOS DIVORCIADOS

14 de agosto de 2001 - 15h e 30min - A Santíssima Trindade
“ A sabedoria do homem é um dom de Deus.
É um dom entregado por puro amor.
A Sabedoria se coloca entre as virtudes mais excelsas...
nenhuma a iguala em importância e em valor.
A Sabedoria se estende desde o homem à Criação
porque a Sabedoria do homem
pode e deve contribuir para melhorar o aspecto.
A Criação visível ao homem...
é o mundo sobre o qual esteve posado e é aqui que o homem
deve dar cumprimento com as próprias ações
aos frutos da Sabedoria.
Conchiglia...
sentimos palpitar o teu coração
em escrever estas coisas delicadas.
Elas estão também no Sagrado Livro...
escritas em modo excelso e eloquente.
Abram todos esse Livro Sacro e Santo
e leiam com atenção o capítulo da Sabedoria.
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Serena-te Conchiglia...
vamos agora dizer-te ainda coisas sobre a Sabedoria.
Sabemos que não é fácil
viver nesta época que rejeita a Deus
e põe o homem em primeiro lugar
como se ele mesmo fosse Deus.
Sabemos que viver santamente...
leva em si fazer sacrifícios enormes
que determinam escolhas de vida categóricas...
indo em contra de milhares de obstáculos...
perigos... e ofensas...
e injustiças de todo gênero.
Porém Conchiglia... diz ao nosso povo
que em cada época difícil
havíamos colocado por Nosso Querer...
desde o início dos Tempos...
homens e mulheres que teriam,
sobre a terra, levado ao cumprimento
um determinado projeto.
Cada época segundo o conhecimento de vocês
leva consigo uma rica bagagem de testemunhos
de amor por Deus Pai.
Existiram precisamente homens e mulheres
que se sacrificaram por todos os outros...
respondendo a uma chamada de amor
querida por Deus.
Estes homens e estas mulheres
introduziram no mundo
a Vontade do Pai... através das várias modalidades
decididas pelo Pai.
Às vezes eram consagrados
às vezes eram piedosas pessoas do mundo
às vezes eram pecadores
às vezes eram crianças ...
e a cada um era feito dom de visões...
ou de sonhos
ou de aparições
ou de revelações.
Eis...
Estes são os novos, porém velhos profetas
porque também na antiguidade
tudo se desenvolvia como hoje,
porém com meios diversos.
A vantagem é...
que hoje tem mais cultura e experiência que então.
A desvantagem é...
que são maliciosos e não conseguem ser
puros de coração como crianças.
E então...
Não chegam a abandonar-se
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ao amor de Deus Pai de vocês.
Tudo isto provoca uma barreira entre vocês e Deus
uma barreira levantada por vocês
porque o não saber compreender as coisas celestes...
porque não as querem buscar... estudar e aprofundar...
lhes põe preguiçosa a mente encerrando-a ora com um título...
ora com outro...
segundo sua predisposição...
em vez pelo contrário deveriam pôr-se
em discussão todos...
e com zelo constante
retomar os Escritos Santos de seus antepassados
e buscar descobrir
as coisas por eles ditas
e válidas para seu tempo
e para seu conhecimento.
Agora Conchiglia...
vocês tem a experiência deles...
tem vantagens materiais
e conhecimentos agregados.
Porém não obstante isto...
ficaram dormidos faz dois mil anos.
Em vez não!...
Retrocederam porque em proporção
ao tempo e em proporção à redenção
trazida por Jesus e por Maria Santíssima...
não fizeram nenhum progresso espiritual!
estão agora... pior muito pior
que no tempo de Sodoma e Gomorra
exceto o mérito... que alguns santos de várias épocas
lhes hão reservado ulteriores castigos por parte de Deus.
É incompreensível e inaceitável
seu comportamento...
porque não são um povo doente mental!
Compreendem seja o bem como o mal...
porém veja um pouco...
prevalece o mal na terra inteira!.
Satanás conseguiu até agora
de instilar-lhes seu veneno
feito de soberba... que compreende
muita ciência adquirida
volta a fazer o mal... ao mesmo homem!
Que néscios que são!
Poderia ter sido um povo maravilhoso
e rico de amor intercambiável com Deus...
e em vez estão por recolher as sobras...
de quem vomitou sobre vocês.
Satanás há triunfado em seu intento até aqui...
só porque Deus se colocou voluntariamente de sua parte
para demonstrar-lhes aonde os leva o fazer-se insubstancial.
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Recolherão as migalhas... na terra porém também essas...
serão corrompidas
porque Deus em Sua Perfeita Justiça
fará de modo que nem sequer
um homem iniquo fique sobre a terra...
Essa terra que já nos projetos « Alfa »
está colmada de amor...
de prosperidade... de regozijo...
e de homens enamorados...
fiéis e reconhecidos por Deus
por tudo isto que há criado.
Conchiglia...
a Sabedoria está também em reconhecer
a própria nulidade frente a Deus
e delegar a Deus...
que É o Autor de todas as coisas...
todo tipo de discernimento e de juízo.”

30 de setembro de 2012 - 10h e 25min. - Maria Santíssima
“Sou a Mamãe Maria, Conchiglia
deixa que te olhe…
deixa que Eu toque o teu coração…
farei de vagar porque teu coração está muito torturado.
O conhecimento das coisas…
implica além de uma grande responsabilidade…
um grande equilíbrio emocional.
A Sabedoria é a guia e a conselheira.
A Sabedoria faz dizer e não dizer…
faz fazer e não fazer…
faz falar e calar…
que é diferente de dizer e não dizer.
A Sabedoria move o pensamento… o olhar e as pernas
sincronizando toda 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 como dom de Deus.
A Sabedoria reconhece o bem e o mal
e exercita o bem e evita o mal aborrecendo cada um dos seus sentidos.
A Sabedoria sabe ler os corações.
Também o teu.”
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26 de outubro de 2012 - 04h e 40min - Jesus
“ Quero falar de Amor…
os quero enamorados de Mim.
Quero seduzir-lhes inebriando-os de Mim.
Quero que sintam o perfume Divino que emanam Minhas Palavras…
quero fazer-lhes sobressaltar o coração…
quero falar-lhes olhando-os nos olhos.
Como?
Vejo-os enquanto Me leem e os escudrinho no mais profundo da Alma.
Ai quantas coisas vejo!
Para Mim são como transparentes… nada podem esconder
e sofro quando tratam de cobrir e menosprezar seu pecado
porque queria que tivessem mais confiança em Mim.
Lembrem sempre que Eu os amo mais além de seu pecado.
Minha mirada sobre vocês vai mais além de seu pecado
e quando se arrependerem Meu Perdão vai mais além de seu pecado.
Sim… os amo.
Não sei mais como demonstrá-los a vocês.
Eu fiz e disse tudo o que era para o bem de vocês
todavia quantos de vocês se cansaram de seguir-Me e Me abandonaram.
Eu Sou O Abandonado.
Deixaram-me fora de sua vida
em vez Eu queria ser de ajuda a seu lado.
Eu vi fazer coisas em Meu nome que não Me pertencem tão pouco nas ideias.
Eu senti falar de coisas que havia dito e feito
e em vez eram só suposições e pensamentos de vocês.
Senti invocar Meu Nome muitas vezes inutilmente…
para objetivos seus que não Me pertencem.
Senti pronunciar os « sim » de muitos esposos que em Mim não creem.
E aqui… agora se abre uma porta enorme.
O argumento é delicado e já falei dele de algum modo.
Sei que assombrareis, porém assim estão as coisas
e só Eu digo a Verdade.
Ai filhos… que pena Me dão!
Tem guias que não os conduzem!
Muitos Sacerdotes unem em Matrimônio casais de esposos
que pronunciam seus « sim » sem conhecer-Me…
sem amar-Me e sem crer em Mim.
Estes matrimônios não tem nenhum valor aos Olhos de Deus
porque se Eu não estou no coração e entre os esposos
o Matrimônio não tem motivo de existir…
fica um contrato humano válido só para sua sociedade.
Não pode existir o verdadeiro amor entre os esposos… se não Me querem.
Sou Eu que infundo neles… Amor
todavia este Meu Amor…
quando chega a eles rebate e a Mim volta porque é rejeitado.
Eu Jesus… para eles
não existo porque não Me vem e não Me sentem e talvez não existi nunca.
Ai quantas culpas tem Minha Igreja para com estes filhos Meus!
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Como e quando encontrará a coragem de dizer-lhes
que seus Matrimônios não tem nenhuma validade diante dos Olhos de Deus?
Eis Conchiglia…
abri a porta de par em par… é só o começo.”
26 de outubro de 2012 - 05h - Maria Santíssima
“ Sou a Mamãe Maria, Conchiglia
e digo a todos Meus filhos de meditar e refletir
sobre as Palavras de meu Filho Jesus.
O verdadeiro amor se reconhece pelos frutos que concede
e vocês vem bem que no mundo os frutos estão podres
portanto no mundo não tem amor.
Entre vocês não tem amor.
A palavra amor perfuma em si mesma.
O amor deve ser cuidado… mimado… acariciado e custodiado
porque tem um imenso valor.
Sem amor...
o Universo não havia podido ser criado por Deus Pai.
É o Amor de Deus Pai que permitiu esta Manifestação minha
através desta filha minha Conchiglia.
Como Mãe da Igreja e Mãe de vocês ainda digo:
escutem e acolhem a Palavra de meu Filho Jesus
e fazem o que lhes disse e lhes dirá.”
31 de outubro de 2012 - 08h - Jesus
“ Eu Sou o Caminho… a Verdade e a Vida
e só entrando na Verdade se reconhece o Caminho a seguir
e se reconhece o inestimável valor do Dom da Vida.
Eu disse é somente o começo!
E a porta que abri de par em par…
permitirá de entrar a luz em vocês como de improviso… deslumbrando-os.
Quando o Sol os deslumbra que fazem?
Põem uma mão diante dos olhos para proteger a vista e não ver
porque o Sol provoca mal estar e também dor aos olhos.
Só depois… devagar, devagar…
os olhos começam a acostumar-se àquela luz deslumbrante
e tudo aparece claro.
E aquela luminosidade lhes mostra a beleza do Sol que da vida.
Conchiglia…
Eu Jesus que da Trindade te falo
desejo entrar nas profundezas de Minhas Leis de Amor
para fazer-lhes ver as facetas e assim compreender outros significados.
Já te foi dito que num casal que se une em Matrimônio
se não está Deus em meio deles… o Matrimônio não tem motivo de existir (1)
e portanto ante os olhos de Deus o Matrimônio não é válido.
É a plena consciência
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e o pleno consentimento dos esposos com Deus neles e entre eles
que torna válido um Matrimônio.
Por isto disse que o homem não deve dividir o que Deus há unido.
Que significa para vocês esta frase?
Significa exatamente o que já disse
que o homem não deve dividir o que Deus uniu.
Porém analisando Minhas Palavras e entrando nelas em profundidade
significa também que o homem pode dividir o que Deus não há unido.
E por este motivo digo…
que quando é reconhecida a invalidade de um Matrimônio pelos órgãos de Minha Igreja
que tem por Meu desejo o poder de atar e desatar sobre a Terra como no Céu
então esta… tem o poder de dissolver o Matrimônio inválido.
E a este ponto fica por dissolver por consequência a lei dos homens
que não deve e não pode prevalecer sobre as Leis de Deus.”
(1) Revelação dada a um Arcebispo
25 de setembro de 2004 – 13h e 35min. - Jesus
“ Querido Filho Meu... (1)
tu sabes bem que muitos... muitíssimos matrimônios
não são válidos frente a Mim que sou Deus
porque onde não tem verdadeiro amor e doação de si
um casal não tem Deus em si.
E se não tem « núcleo trinitário » isto é « um ele e uma ela em Mim »...
O CASAL NÃO TEM MOTIVO DE EXISTIR! […] ”

31 de outubro de 2012 - 08h e 45min - Maria Santíssima
“ Sou a Mamãe Maria, Conchiglia…
e vejo alguns filhos que mesmo doloridos
iniciam a compreender o que meu Filho Jesus disse.
O resplendor da Verdade não é fácil afrontar…
não é tampouco fácil realizar em si a evidente consequência
que leva consigo cada Verdade revelada.
Os hipócritas não simulem escandalizar-se
porque sempre « o novo » que traz meu Filho Jesus
os desmascara… e revela seus corações.
Se a sociedade chegou ao estado atual de degrado moral…
e as famílias que não foram nunca verdadeiras famílias…
é porque a Igreja com tal de incrementar os Matrimônios
há descuidado de examinar a fundo
o que Jesus disse… diz… e sempre dirá.
Chegou a hora da consciência!
É o incumprimento da Igreja que incrementou os divórcios
e agora… a mesma Igreja necessita desta lei humana
para fazer limpeza e libertar das cadeias humanas quem deseja de verdade
formar novas e santas famílias.
A Igreja deveria anular milhares e milhares de Matrimônios gratuitamente
e em vez lucram sobre estes como os intrigantes lucram com os diamantes.
Se de fato as anulações e os diamantes fossem ao alcance da multidão
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perderiam seu valor comercial e diminuiria seu lucro.
Eu a Mamãe Maria
a Mulher Vestida de Sol nos vestidos de Nossa Senhora de Guadalupe
os convido à reflexão e à meditação de Nossas Palavras
e os bendigo
em Nome do Pai
da Mãe
do Filho
e do Espírito Santo.
Amém.”
01 de novembro de 2012 - 09h e 30min. - Jesus
“ Conchiglia através de ti… desejo agora…
depois de ter explicado muitas coisas junto a Minha Mãe Maria
afrontar o delicado argumento da Comunhão aos divorciados
que Minha Igreja atual não é capaz de afrontar.
Porém antes repito…
que quem Me recebe na Santa Comunhão em pecado mortal
come e bebe a própria condenação.
Dito isto… continuo.
São muitos os novos casais…
que se formaram famílias depois de ter divorciado.
A multidão chegou a um novo Matrimônio com leis humanas
e também estes Matrimônios não são válidos diante dos Olhos de Deus
porque continuam a não ter Deus com eles e entre eles.
Estas pessoas vivem em pecado mortal
e não devem receber-Me na Santa Comunhão.
Porém tem também muitos casais… que só depois de ter divorciado…
formaram novas famílias tendo Deus neles e entre eles…
mas por causa do divórcio… são excluídas de fato da Comunhão Eucarística.
Pois bem a Igreja deve fazer-se cargo uma vez que é responsável
destes novos casais e famílias…
examiná-las atentamente e abolir essa burocracia e esses enormes gastos
que lhes impedem obter a anulação do precedente Matrimônio inválido.
Estes filhos… oferecendo seus sofrimentos…
devem obedecer às atuais disposições da Igreja
e portanto não devem receber-Me na Santa Eucaristia.
Porém a Igreja deve liberá-los pronto
porque destes casos onde está reconhecido o Matrimônio inválido
é responsável dele ao máximo grau.
A estes casais… a estas novas famílias…
digo de ser pacientes e de rogar pela Igreja.
Estas pessoas permanecem obedientes à Igreja
e Me recebam com a Comunhão Espiritual
na espera da Comunhão Sacramental.
Estas grandes batalhas devem ser combatidas com a oração
e com uma vida que gosta ao Pai Eterno e Santo.
As verdadeiras batalhas não se fazem em Parlamento… se fazem nos corações.
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Somente se os corações mudam…
mudarão as leis humanas que se modificam de consequência
respeitando sobretudo as Leis de Deus.
Escutem Filhos Meus estas Palavras e as pratiquem.
E vocês Sacerdotes… Igreja Minha… não esperem muito além
porque de outro modo o Demônio os precederá
e concederá o que não é lícito
levando consigo… à ruina… a multidão de Almas
das quais os pedirei conta.
E agora Me dirijo a um filho em particular
que sentirá no coração Minha chamada:
eis filho… ajuda-Me a chegar…
onde os homens de Igreja Me impedem. Bendigo-te.
Eis Conchiglia… agora descansa.”
01 de novembro de 2012 - 09h e 40min. - Maria Santíssima
“ Conchiglia através de ti convido meus filhos
a rezar intensamente pelos pedidos de meu Filho Jesus
para que se desatem os nó que o Demônio teceu no Mundo.
a Única Verdadeira Igreja é aquela pela qual sou Mãe
tudo o resto é obra do Demônio.
Porém Deus já venceu… e vocês com Ele.”
26 de novembro de 2012 - 06h e 45min. - Jesus
“ Toma de Mim e escreve Conchiglia.
Suga Meu Amor e imprime-o com letras de fogo
para que Meus filhos e irmãos possam ler com seus olhos
o que entendo dizer-lhes.
O Verbo… a Palavra… É Deus.
A Palavra cria…
A Palavra ensina…
A Palavra explica…
A Palavra declara…
A Palavra informa…
A Palavra ratifica…
A Palavra se estende em conceitos…
A Palavra ilustra os projetos…
A Palavra aconselha…
A Palavra chama…
A Palavra perdoa…
A Palavra absolve…
A Palavra consagra…
A Palavra transforma…
A Palavra unge…
A Palavra une…
A Palavra dispensa…
A Palavra ordena…
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A Palavra exorciza…
A Palavra casa…
A Palavra bendiz…
A Palavra se expande…
A Palavra se ouve…
A Palavra transforma os corações…
Eu Sou Jesus o Verbo feito Carne
Palavra feita Carne…
Sou o Rei do Universo…
Sou o Filho de Deus…
Eu Mesmo Sou Deus…
Eu Estou aqui diante de teus olhos com Minha Palavra. Agora.
Através desta filha Minha… Conchiglia…
te digo Te Amo… Vem e Segue-Me
e não voltes atrás porque não tem mais tempo.
Havias-te perdido e Eu te achei.
Olha-me… Eu Sou o Caminho… a Verdade e a Vida.
Olha Minha Mae Maria… É ela que te conduz a Mim…
ao Caminho… à Verdade e à Vida.”
26 de novembro de 2012 - 07h. - Maria Santíssima
“Minha Palavra se une à Palavra de Meu filho Jesus para dizer-lhes…
filhos meus tenham Fé desmedida e façam o que lhes disse…
escutem Sua Palavra e coloquem em prática em seguida.
Não escutem o mundo…
não aceitem o que lhes oferece em compromissos.
Destaquem-se de toda coisa que os separa de Jesus.
Invoquem constantemente o Espírito Santo
para que lhes doem a Luz do discernimento
e todas as Graças espirituais necessárias para a salvação de sua Alma.
Deus já desceu até vocês através da Palavra que estão lendo.
Agora são vocês que devem elevar até Ele sem titubear.
O tempo que ficou é cada vez mais curto em base a seus sentidos.
Jesus está chegando… e Eu com Ele...
porque Reina do Universo.”

10 de setembro de 2001 - 08h. - A Santíssima Trindade
“ A nobreza de ânimo...
distingue os filhos de Deus dos filhos de Satanás.
A Verdade inteira... a eles será revelada...
aos filhos de Deus...
que terão cuidado e respeito da Palavra dada.
O AMOR (1) está representado por vocês na Terra
porque são os custódios...
aos quais temos confiado as riquezas que lhes circundam.
Não malgastem ainda...
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aqueles grandes tesouros preciosos
não ultrajem ademais...
os dons materiais que servem a sua subsistência
não mudem...
as Normas Celestes que contém em si a Sabedoria Divina
PORQUE TUDO ESTÁ INCLUIDO
EM REGRAS NÃO ESCRITAS...
ESTABELECIDAS PELO PAI.
O PAI... O PAI... O PAI!
QUEM É O PAI?
Transtorna a mente de muitos sábios, isto que dizemos do Pai.
Por que lhes causa escândalo...
que Deus possa ser também homem?(2)
Não foi por acaso Ele...
o Patrão de cada elemento criado?
E de toda forma de vida existente
seja humana... animal... ou vegetal?
E então... se ELE É TUDO...
tudo lhe pertence em essência.
Não examinem atentamente
com suas pobres lógicas humanas
que nunca conseguirão compreender plenamente
aquilo que se quer dizer...
porque daremos a saber
só a quem consideramos seja justo!
Conchiglia...
Não te assustes pelo que dirão contra ti.
Nunca permitiremos que te toque um cabelo...
se não o queremos .
Fique confiada e serena
e seja dócil a Nossos pedidos.
Desconcertar-se-ão ainda mais os sábios e os doutores
QUANDO TE DIREMOS OUTRAS COISAS
DE IMPORTÂNCIA INAUDITA.
Desde quando exercitam a razão
que buscam o objetivo da Vida e de seus Mistérios
e agora que pouco a pouco as revelamos...
se escandalizam?
Porém se tudo entrasse em sua lógica humana
que teriam aceitado facilmente...
que Mistério revelado teria sido então?
Não estão nunca contentes e satisfeitos
tem sempre que dizer o que é seu...
e nunca tem em conta sua escassez.
Lembrem sempre como exemplo santo
que Maria... a Mãe do Universo
é honrada por Sua grande humildade
que a torna Rainha dos Céus e da Terra
aos Olhos do Pai.
A Trindade falou... Conchiglia!
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Não te deixes intimidar
e confia no coração que te doamos.
Lembrem... filhos Nossos tão amados
que os mistérios de Deus...
devem ser estudados... meditados... valorizados... e respeitados.”
(1) O Amor, Deus

Caro Papa Emérito Bento XVI,
Deus o benediga
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 »
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
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« 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

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 Doutrina da Fé (Acta Apostolicae Sedis - A.A.S. n°58 del 29
Dic.1966) que anula os Cânones de Direito Canônico 1399 e 2318, foi aprovado por Sua Santidade
Paulo VI em 14 de outubro de 1966; é depois publicado por vontade de Sua Santidade mesma, pelo
qual não é 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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