Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

A VERDADEIRA IRMÃ LÚCIA DE FÁTIMA
FOI SUBSTITUÍDA POR UMA IMPOSTORA,
TALVES UM AGENTE SECRETO OU UMA ATRIZ.
Por que tantas mentiras de alguns homens da Igreja sobre a Mensagem de Fátima?
« 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
Cidade do Vaticano
Prot. 13.258 - 26.05.13
Solenidade da Santíssima Trinidade
Certificada R.R

Querido Papa Emérito Bento XVI,
chegou o momento que a Cúpula da Igreja no Vaticano, diga a verdade
inerente a identidade de Irmã Lúcia e as Aparições de Maria Santíssima em Fátima.
Jesus me disse para mandar-lhe algumas Revelações, aqui seguintes,
que se referem ao Segredo de Fátima e a Mons. + Tarcisio Pietro Evasio Bertone.

A VERDADEIRA IRMÃ LÚCIA DE FÁTIMA
FOI SUBSTITUÍDA POR UMA IMPOSTORA,
TALVEZ UM AGENTE SECRETO OU UMA ATRIZ.
POR QUE TANTAS MENTIRAS DE ALGUNS HOMENS DA IGREJA
SOBRE A MENSAGEM DE FÁTIMA?

A verdadeira Irmã Lúcia

A falsa Irmã Lúcia
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14 de maio de 2005 - 03h e 35min. Irmã Lúcia de Fátima à Conchiglia
“ Querida irmã Conchiglia...
dá-me também um lugar para mim... sou Lúcia.
Por Vontade do Pai estou junto a ti
e te sustentarei neste teu percurso.
FORTE É A UNIÃO ENTRE FÁTIMA E DOZULÉ.
A Mensagem substancial é a mesma.
EM FÁTIMA... Maria Santíssima se dirigiu à três crianças.
EM DOZULÉ... Jesus se dirigiu a três mulheres mães.
Mas a Igreja voluntária e arbitrariamente cala em ambos casos.
Querida irmã Conchiglia...
O MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
é por Vontade de Deus o « MOVIMENTO »
que lhe pertence à Mãe Maria... a Santa Mãe.
E é justamente este « MOVIMENTO »
que através de ti protegerá e propagará
a Mensagem Grandiosa dada à Igreja
tanto em Fátima como em Dozulé.
A mim... Lúcia... não foi permitido de gritar com alta voz
por causa do voto de obediência
MAS TU CONCHIGLIA QUERIDA... MINHA IRMÃ...
GRITA... GRITA... GRITA FORTE E NÃO TEMAS
PORQUE NENHUM VOTO PODERÁ ATAR-TE
COMO AGORA NÃO TE ATA.
DIZ AO MUNDO QUE ESTÁ EM PERIGO...
DIZ AO MUNDO QUE O DEMÔNIO EXISTE
DIZ AO MUNDO QUE O INFERNO EXISTE
E QUEM NELE CAIU CAIRÁ AINDA
NUNCA... NUNCA... E ENTÃO NUNCA... DALI SAIRÁ!
Conchiglia ânimo...
Conchiglia força...
a Luz de Deus sempre te acompanhará
e verás cair perto de ti
a todos os que hoje te obstaculizam e te ultrajam.
IMITAR JESUS NOSSO DEUS E NOSSO SENHOR...
É OPORTUNIDADE DE TODOS
MAS É PRIVILÉGIO PARA MUITOS
E DE BOM ÊXITO PARA POUCOS.
Porém aqueles poucos se sentarão a Sua Direita
como Ele se senta à Direita do Pai.
Te abençôo querida irmã
« Conchiglia della Santissima Trinità »...
em Nome do Pai
da Mãe
do Filho
e do Espírito Santo.
Amém.”
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No centro da foto, Lúcia

A verdadeira Irmã Lúcia

A falsa Irmã Lúcia
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A verdadeira Irmã Lúcia

A verdadeira Irmã Lúcia

A falsa Irmã Lúcia

A falsa Irmã Lúcia

A verdadeira Irmã Lúcia A falsa Irmã Lúcia
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A boca da verdadeira Irmã Lúcia

A verdadeira Irmã Lúcia

A boca da falsa Irmã Lúcia

A falsa Irmã Lúcia

VIDEO: documentário - as provas
Nota: O documental em ingles tem subtítulos em italiano

http://www.youtube.com/watch?v=9Tao-zmmLOo
Producción video:
Most Holy Family Monastery
4425 Schneider Rd. - Fillmore, NY 14735
www.mostholyfamilymonastery.com
www.vaticanchatolic.com
Frate Michael Dimon

____________

VIDEO: as heresias da falsa Irmã Lúcia
Nota: O documental em ingles tem subtítulos em italiano

http://www.youtube.com/watch?v=9Tao-zmmLOo#t=1h47m20s
Producción video:
Most Holy Family Monastery
4425 Schneider Rd. - Fillmore, NY 14735
www.mostholyfamilymonastery.com
www.vaticanchatolic.com
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Em 13 de maio de 1967 a falsa Irmã Lúcia apareceu por primeira vez
junto a Pablo VI.
Porém se tratou do verdadeiro Paulo VI? Ou melhor do falso Paulo VI,
um sósias maçom?

O verdadeiro Papa Paulo VI

O sósias de Paulo VI

fuentes:
http://www.youtube.com/watch?v=9Tao-zmmLOo
http://www.youtube.com/watch?v=9Tao-zmmLOo#t=1h47m20s
Most Holy Family Monastery
4425 Schneider Rd. - Fillmore, NY 14735
www.mostholyfamilymonastery.com
www.vaticanchatolic.com
Frate Michael Dimon

USARAM « SÓSIAS »…
pelo qual vocês às vezes viam o « Papa verdadeiro » e às vezes o « falso papa ».
O « falso papa » servia para aprovar tudo o que podia fazer dano a Minha Igreja…
y ésto con la complicidád de los « vértices ».
http://www.conchiglia.us/PORTUGAL/PT_C_lettere/12.231_PT_PAPA_BENEDETTO_XVI_21.03.
12_I_Sosia_dei_Papi.pdf
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DOCUMENTOS:
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2011_mag_13_Cardinale_Tarcisio_Bertone_si
_contraddice_clamorosamente_riguardo%20al_%20Terzo_Segreto_%20di_Fatima.pdf

http://www.conchiglia.mx/ESPANYA/ES_monos/ES_MONOS_Fatima_Terzo_Segreto_Verita'_di_p
ubblico_dominio.pdf

http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2010ago24_Sterminio_Programmato_di_4_mil
iardi.pdf

http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2012_ott_13_Anniversario_13_ottobre_Appari
zione_Madonna_Fatima.pdf

_______________________
tomado de:
A REVELAÇÃO
dada à Conchiglia

« BEM-VINDO MEU SENHOR »
O Grande Livro da Vida
Obra Divina atualmente em XIII volumes

27 de junho de 2000 - 03h. - Jesus
Revelação sobre o SEGREDO DE FATIMA
“ A santidade é uma conquista que cada um pode obter.
O caminho é sempre uma subida e difícil... e isto se sabe.
Amanhã faremos grande festa com Meus filhos da Cruz Santa
que elevaram um pouco aqui… um pouco ali.
Obedeceram como Eu gosto.
O « TERCEIRO SEGREDO » NÃO ESTÁ TUDO LÁ...
A CORRUPÇÃO ENTROU TAMBÉM LÁ.
Sabem vários de Meus Sacerdotes
que o Verdadeiro Amor é profanado...
o demônio venceu só neste tempo
mas o próximo tempo... Meu será!
O tempo permitido lhe vence dentro de pouco
está quase vencido... agora cairá.
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Depois veremos ao grande Vencedor
que junto à Mãe aparecerá.
Faremos grande festa com todos Meus filhos
e aqueles que escolhi virão Comigo
que espero desde tempo o grande momento
rezando e louvando Meu PAI CRIADOR
EU DEUS... o FILHO... O amo e O louvo
O ESPÍRITO SANTO O ama e O louva.
E vocês O amam?
E vocês O louvam?
Despertem-se filhos, o engano está claro
para todos os que Me seguiram.
O engano é evidente mas quem quer fingir que não tem nada
terá grande surpresa... mas de bom nada.
Confiança Conchiglia... e não fique com pena
se repete a cena do traidor.
Agora... o SINÉDRIO MODERNO é o mesmo
Me fazem um processo sem saber
que hoje Meus filhos...
estão ao par das maravilhas que cumpro nos corações.
Conversões santas em tantos lugares Meus...
que dirão quando voltarei?
Faltará a eles a voz... terão grande afã
porém ainda que gritem não escutá-los-ei.
Está se desenvolvendo a grande divisão
entre o bem e o mal vence o Amor.
DEUS PAI assinalou a todos Seus filhos
nenhum mal lhes será feito.
Serão protegidos de todas as tormentas
vamos escreve Conchiglia que pronto será.
Rezem pequenos com o coração na mão
que talvez Meu PAI se comoverá
para mitigar o castigo iminente
que agora nenhum poderá deter.
Sabia e esperava o texto mostrado
e até o último...
ultrajaram as santas palavras de Minha Santa MÃE
que revelou a uma Irmã piedosa…
Lúcia se chama a Minha filha escolhida.
Também ela entendeu agora
que o mundo insensato caiu tão fundo
e nunca... e nunca mais sairá.
Ultrajaram Minha Santa Vontade
e Minha MÃE Santa chora
as lágrimas amargas que ainda derramará
são pelos filhos perdidos que não entenderam…
que é sua responsabilidade
olhar e informar-se ainda mais.
Não devem temer o juízo dos outros
desprezá-los-ão como fizeram Comigo.
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Entendo as dores... os tormentos... e os afanes
mas não devem parar-se filhos... fiquem Comigo.
O Amor que sinto é grandioso de verdade
vamos escreve Conchiglia que Volto de verdade.
O tempo está decidido pelo PAI somente
desde os tempos dos tempos que Ele quis
vamos escreve Meu livro Conchiglia adorada.”

07 de julho de 2000 - 08h. - Jesus
“ SALVEM AS ALMAS FILHOS MEUS...
diz a todos Conchiglia que o mundo
está já no fundo da lama e no vício
de agora em diante... será um verdadeiro suplício.
Sua Alma é negra e enfumaçada...
assim não pode ser Minha esposa.
Vês que depois... o que disse está já se desenvolvendo.
O SENHOR TEU DEUS
NÃO ACEITA COMPROMISSOS
e estão à mercê de vocês mesmos.
Escreve Conchiglia que o mundo vai mal
QUE PRONTO RETORNO
e tudo retomo daquilo que Me pertence.
EU O DEI... EU O TIREI...
QUEM O TEM TODO... NADA TERÁ MAIS
E QUEM NÃO TEM NADA... A ELE TUDO DAREI.
Tua força está perturbada
POR TODOS OS PODEROSOS QUE FALAM AO REDOR.
SÃO GRANDES... SÃO GRANDES...
porém o coração deles está vazio de Mim.
TARDE CHEGARÁ NOSSO PATRÃO...
COMO « PARÁBOLA ANTIGA » DIZEM ELES
TODAVIA É AGORA QUE VOLTO
E AMARGA SURPRESA TERÃO.
As belas palavras sábias
não confundem a MEUS FILHOS ELEITOS...
que entenderam que volto de verdade
e quisera ver o trabalho que fizeram.
Vamos escreve Conchiglia adorada que choro de amor
por todos os filhos perdidos.
O Sangue e a Água por todos foram vertidos
para perdoar também ao mais « negro pecado »
PECADO... PECADO... PECADO
isto já está presente no mundo
PECADO... PECADO... PECADO
isto já está presente em seu viver cotidiano
PECADO... PECADO... PECADO
a vocês em fim é normal a vida
PECADO... PECADO... PECADO
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Ninguém mais nos faz caso
PECADO... PECADO... PECADO
é o que está afundando o mundo
PECADO... PECADO... PECADO
ESTÁ EM CADA ÂNGULO DE SUA TERRA
E NAS ENFUMAÇADAS MENTES PERVERSAS.
NEM UM... DE MEUS MANDAMENTOS
VOCÊS RESPEITAM E ENTÃO...
COMO PODEM PENSAR DE CONTINUAR ASSIM?
MINHA MÃE MUITAS VEZES DISSE
PENITÊNCIA... PENITÊNCIA... PENITÊNCIA
E ONDE ESTÁ A PENITÊNCIA?
CONVERTAM-SE... CONVERTAM-SE... CONVERTAM-SE
E ONDE ESTÁ A CONVERSÃO?
REZEM... REZEM... REZEM
E ONDE ESTÁ A ORAÇÃO?
OFEREÇAM-SE... OFEREÇAM-SE... OFEREÇAM-SE
E ONDE ESTÁ SEU OFERECIMENTO A MIM?
AMOR... AMOR... AMOR
E ONDE ESTÁ O AMOR ENTRE VOCÊS?
NADA FAZEM do que pedi e do que quero
pensam que o « SEGREDO » foi tudo revelado?
Minha Mãe já disse tudo
que se convertem e voltam à oração tudo mudará
porém vocês... o fizeram?
NÃO!... NÃO! O fizeram
e agora... que esperam... que os recompensem?
FILHOS NÉSCIOS E INCONSCIENTES...
NÃO SE DESAFIA A SEU DEUS!
BOM SOU... SANTO SOU... MAS TAMBÉM JUSTO!
Não te desanimes Conchiglia Minha...
NN... é santo, mas está um pouco feixado...
é prudente... mas o faz por Mim
E EU AMO SUA PRUDÊNCIA...
porém pronto deverá ver a evidência
e então será o primeiro dos filhos Meus prediletos
que a cabeça de todos escolhi para testemunhar
MEU RETORNO NA GLÓRIA.
Te conhece... sabe que não mentes... porém se cansa de ver além
e isto é um Dom que a poucos dou.
Pronto... pronto chega o dia que ele Me gritará,
como hás escrito sobre o livro,
«BEM-VINDO MEU SENHOR!»”

11 de julho de 2000 - 08h e 30min. - Deus Pai
“ À Morte que chega não façam espanto
se em graça de Deus Comigo depois estarão...
porque... Somos Um Três Vezes Juntos
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cantando por ti que estás aqui.
Vês por todas partes... em qualquer parte tem lamento e lhanto...
Tudo normal dizem vocês outra vez...
porém a lama do mundo lhes cobre a vista
obtusos... obtusos...
é este o Fim dos Tempos maus e malvados.
Eu disse e repito depois tudo será mais belo e mais santo.
Aquilo que falta ao « SEGREDO REVELADO »
verão por vocês mesmos o que será
será tanta água... fogo e guerra
será tanta fome ... caristia e pestilência
será ar mortal... só ao respirar
será frio intenso... até morrer.
Se não abreviasse estes eventos iminentes...
ninguém sobreviveria ao desastre!
Porém Meus filhos bons e trabalhadores
Me escutaram e obedeceram
fazendo as CRUZES que vêem aqui e ali.
São CRUZES DE AMOR oferecidas com o coração
e quem a plantou sabia o que fazia...
doava a Vida àqueles que escapavam
e onde estarão... não haverá grandes danos.
VOLTEM FILHINHOS AO REDIL SOZINHOS!
Os pastores estão fora e os deixaram sozinhos
sigam o exemplo desta Conchiglia
ela não é nada... porém Me obedeceu.
A Mim que quando chamo...
Amo ser escutado no coração e na cabeça...
CONFIANÇA É O QUE QUERO!
Vocês são pequenos e Eu sou o PAI
porém sou também FILHO e ESPIRITO SANTO(1)
a Conchiglia que escreve é um instrumento Meu
e o ditado que escreve... é para todos vocês que lêem.
OS DONS E OS TALENTOS DEVEM FRUTIFICAR...
NÃO FIQUEM COM TUDO PARA SI.
Ela escutou no coração a “Palavra Antiga”
indiferente dos desprezos Me obedeceu
então... atenção a seus juízos.
JULGAR É PECADO E CONCERNE SÓ A MIM.
EU JULGO O MUNDO E SEU OBRAR...
PORQUE ESPEREI TANTO E AGORA JÁ NÃO MAIS.
Bendigo a quem lê e a quem acolhe com o coração
estes “últimos chamados” de um Pai que ama
um Pai que espera também o último filho
e por último entendo também ao que pensa...
que pecou gravemente e perdão não terá.
Não é assim filhos Meus que Eu atuo
o Perdão está já em Mim... porém peçam-no filhos.”
11

(1) Cruz de Amor de Dozulé
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09 de setembro de 2000 - 07h. - Jesus
“ EIS O SEGREDO DE FÁTIMA TODO INTEIRO... (1)
Acrescenta isto que te vou dizer
Minha conchiglia assustada de equivocar.
É o demônio que ti tenta... te disse numa outra vez.
O cansaço da espera Eu o compreendo por todos vocês.
QUANDO PRONTO VEM O TEMPO...
DE TROCAR A ESTE PAPA
A IGREJA ENTRARÁ EM CRISE
E E ELEGER-SE-Á UM ANTIPAPA
O VERDADEIRO PAPA SERÁ TAMBÉM ELEITO...
PORÉM BEM POUCOS SEGUI-LO-ÃO.
COMEÇARÁ A DIVISÃO PREDITA AOS PASTORZINHOS
E INICIARÃO OS MALES PRÓPRIO PARA TODOS.
Os mares alçar-se-ão e submergirão a todos
milhões de pessoas morrerão num instante.
HAVERÁ MORTANDADE DE CRIANÇAS COM VIRUS DESCONHECIDOS
A TERRA TREMERÁ... COMO NUNCA.
OS OBJETIVOS NUCLEARES ESTARÃO EM CADEIAS
E OS GASES VENENOSOS CUBRIRÃO A TERRA.
UM METEORO GOLPEARÁ A TERRA
SERÁ ESTE O INÍCIO DE TODOS SEUS MALES.
O CALOR QUE EMANARÁ QUEIMARÁ CADA COISA
E A ÁGUA QUE ESCASSEIA NÃO HAVERÁ MAIS.
MUITOS DESEJARÃO A MORTE, PORÉM NÃO ENCONTRA-LA-ÃO
GRITAR-SE-Á ATÉ DIZER BASTA PORQUE NÃO PODERÁ SUPORTAR.
AS CONSEQUÊNCIAS IMENSAS DESTES DANOS ENORMES
EXERCERÃO INFLUÊNCIA SOBRE A VIDA QUE VIRÁ.
NUNCA CONHECERAM DESDE O DILÚVIO ATÉ AQUI UM DESASTRE ASSIM TÃO GRAVE
porém agora venho a dizer que depois de tudo isto
eis-me aqui, Eu chego para mudar o desastre... em algo jamais visto.
É o Paraíso na Terra como viram Adão e Eva
com tanto verde e flores e frutas viçosas
e tudo recomeça com seu DEUS ao lado
entre cantos alegres e louvores ao DEUS PAI todo Santo.
Repovoar-se-á a Terra e reinará o amor
não se recordará mais do Velho Mundo infame
porém ficarão documentos
e vestígios de memória que deixarei para alguns
para lembrar... a todos os outros
o que passou e nunca mais deverá suceder.
É a Terra Nova... que agora vocês têm adiante
e os Céus também Novos... unir-se-ão aos Santos
será a Comunhão do Céu e da Terra
serão hinos... cantos... e danças ao DEUS maravilhoso
que ama a todos os filhos até... doar sempre.
Conchiglia escreve ainda
que todos « Meus Salvados » repovoarão a Terra
12
porque EU readapta-los-ei.
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São aqueles santos e puros que elegi para a Glória
e para iniciar outra vez na Terra... a Nova história.
Tantos serão os anos... que não se contarão de grande felicidade
só mais tarde... mais tarde... depois tudo terminará
e só o PAI... sabe quando.”
(1) Referência a Revelação de 27 de junho de 2000

16 de dezembro de 2000 - 08h e 30min - Jesus
“ Se soubessem...
porém se só tivessem compreendido
Meu Amor por vocês...
a coragem...
o ardor..
que pus em Minha Paixão de Amor.
A amargura em ver Meu Mundo cair tão baixo
a desilusão de os ver perdidos..
o abismo no qual se metem... o precipício no qual caem!
Queridos filhos Meus
Não entendem que ainda emano Sangue... em vê-los reduzidos assim?
Mudem agora ao menos! Também no último instante perdoo!
Subam a Mim através de Maria que benigna os olha
e materna os guia no sentido que leva até o Rei.
Ela entende a Seus filhos!
E tu Conchiglia... vistes com os olhos de carne
Meu Sangue que ainda redime e santifica o mundo corrupto e malvado...
e vistes que desde tempo preparei a estrada para ti.
É Roma que espera por ti... não perguntes sempre por quê!
Assim está decidido pelo Pai!
A tarefa é árdua e pesada... está acima de tuas forças
porém o forte sou Eu… e tu eres Minha serva fiel
que atua a cada ordem Minha.
ESTÁ EM ROMA O SEGREDO DO REI.
ESTÁ EM ROMA A RESPOSTA PARA O MUNDO SOBRE MIM.
ESTÁ EM ROMA O ENIGMA QUE PREPAREI
DESDE O TEMPO DOS TEMPOS QUE FOI.
Vamos Conchiglia...
a fé te acompanha no duro caminho por fazer
te acompanha onde deves buscar.
Te acompanha em Meu Monte Santo
que está feito de obstáculos e sofrimentos de amor
está feito de incompreensões e desilusões
está feito de derrotas e padecimentos
de amarguras e de dores... tanto do corpo como do coração.
Eis qual é Meu Monte Santo.
Todos vocês o subirão...
levando a cruz que lhes dei
e que algum há rejeitado.
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PORÉM AS CRUZES ESTÃO ALI
E ALGUÉM DEVE IGUAL LEVÁ-LA ATÉ MIM!
E então...
eis que alguém toma as cruzes..
que no caminho... algum há abandonado
porque é pesada... e fatigosa de levar!
Porém quem recolheu a dor pelo caminho
agora vacila sob o peso desmesurado...
e vacilando geme e sofre
porque é abatido e aplastado pela dor.
E a dor… é tremenda e incalculável de verdade
é Meu modo de redimir a outros filhos.
OUTROS MEIOS... NÃO EXISTEM PEQUENOS!
O exemplo Eu o dei por primeiro... aceitar então o que mando
é ocasião de ouro e muito precioso... superior a qualquer outra coisa.
Aproveitem do momento ... não deixem essa cruz
se vocês não o fazem... pensem logo em quem a toma
que já tem a sua para levar adiante...
e será aplastado por sua vileza!
Conchiglia...
continua a estrada que tracei só para ti.
Tua ajuda é muito preciosa... é teu FIAT que é importante
Eu logo abrirei todas as portas que te guiarão até Mim
à Verdade toda inteira... que os sábios buscam desde sempre.”

10 de abril de 2001 - 01h e 15min. - Jesus
“ A verdade que queima não agrada a ninguém.
É a vocês sacerdotes que falo
através desta filha Minha Conchiglia.
Abençoei sua mão que escreve para Mim
para que todos vocês saibam o que digo.
MINHA IGREJA QUE ESTÁ PODRE POR DENTRO (1)
VAI SER RENOVADA EM BREVE
SEM NENHUMA VACILAÇÃO.
SERÃO OS PRIMEIROS EM CAIR
OS POTENTES QUE ESTÃO NO ALTO
PARA ORDENAR
ENQUANTO MEU FILHO PEDRO...
ASSISTE AS RUÍNAS
IMPOTENTE E CANSADO.
OH! QUERIDO PEDRO...
COMO SOFRES EM VER AS SUJEIRAS
JUSTAMENTE ALI ONDE QUERIAS
QUE FOSSE PAZ E AMOR
COMO EXEMPLO SANTO.
OH! MEU PEDRO...
TUA IMOLAÇÃO É MUITO AGRADÁVEL A MIM
PORQUE SÃO TANTAS AS HUMILHAÇÕES
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QUE SUPORTAS POR MEU AMOR.
NÃO TE ESCUTAM OH MEU PEDRO !
TODOS MEUS CARDEAIS E BISPOS
QUE REZAM COM AMOR
VÊEM BEM QUE...
OUTROS CARDEAIS E BISPOS
LEVAM DESONRA.
POR OUTRA PARTE... MINHA SANTA MÃE...
JÁ HAVIA DITO AOS PASTORZINHOS:
« SERÃO CARDEAIS CONTRA CARDEAIS
E BISPOS CONTRA BISPOS ».
Eis Minha Conchiglia...
esta é a hora da rendição de contas
dentro de pouco se verá quem está de Minha parte.
ATENTOS FILHOS...
ÀS EXPLICAÇÕES...
ONDE HÁ HUMILDADE E POBREZA...
ALI ESTÁ MINHA VERDADEIRA IGREJA.
OS POTENTES SE ESCONDEM
DETRÁS DE SEU CELIBATO
GUARDANDO QUANTIDADES EXCESSIVAS
QUE TRANSFEREM A SEUS PARENTES.
OH! CONCHIGLIA...
O QUE ESCREVES É O EU QUERO
QUE ESTOU CANSADO DE VER
TANTA HIPOCRISIA E FALSIDADE.
DETRÁS DE SUAS VESTES MUITO PRECIOSAS
SE ESCONDEN DEMÔNIOS PEGAJOSOS
QUE TEM A RÉDIA DO COMANDO
ONDE TAMBÉM MEU PEDRO
ESTÁ FORÇADO A INCLINAR A CABEÇA.
OH! MEU PEDRO...
COMO ÉS HUMILHADO E VILIPENDIADO
TE FAZEM PASSAR POR VELHO
E CANSADO EM TEU DIZER.
PELO CONTRÁRIO ÉS UM JOVEM DENTRO DO CORAÇÃO
DENTRO DE UM CORPO
QUE FEZ SEU DEVER.
Oh! Conchiglia...
´SEU´ FAZER MISTERIOSO
ESCONDE AO MUNDO INTEIRO...
AS VERDADES QUE NÃO QUIZERAM REVELAR. (2)
Está em vocês olhar adiante
e raciocinar com a cabeça
usando o coração voltado para Deus
e rezar também por eles
que estão se perdendo e que amo tanto.
TAMBÉM ESTE É UM DIA DA SEMANA SANTA
SÃO TANTAS AINDA AS PROVAS QUE TE PONHO ADIANTE
TE-LA-ÁS TAMBÉM DE QUEM TERÁ SOBRE TI DISCERNIMENTO.
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Então... Minha Conchiglia...
reza ao PAI e pede força
que unida à paciência
e ao amor que tens por todos
te alcançará tantos méritos preciosos em favor dos irmãos.”
(1) A Igreja, como tal, é Santa, porém também tem Sacerdotes, Bispos e Cardeais
que a torna marcada con seus maus exemplos.
(2) O Segredo de Fátima.

14 de junho de 2000 - 02h. - Jesus
Terça-feira Santa
“ É no interior da Cruz de Amor e de Glória
que quero residir perto de ti.
Tu deves mudar... não duvides
se esperas ainda não obedecerás.
Tu sentes no coração que deves fazer logo
é agora... é agora... é agora!
O amor te eleva a Minha presença
é dura a eleição de fazer e tu sofres de amor por Mim.
Aqueles filhos que esperam uma palavra tua são tantos e te esperam.
Tu falas de amor e de Mim... tu explicas que agora Retorno
Fidelidade e calor eles querem de ti...
calor do coração que se faz esperança.
O dia que avança é aquele que escolheu Meu Pai
Só Ele sabe o Dia e a Hora, porém é agora... porém é agora... porém é agora!
Tranquila Conchiglia...
não te agites... escreve com calma
sou Eu que te falo... o Filho imolado por todos
do olhar mais doce que existe.
Meu Amor sobrepassa à imensa Criação
compreende de verdade cada cosa.
Eu sei que estás cansada destas fatigas
porém desde agora se verificará toda coisa.
Já Alí voltou para casa
lhe disse... que havia purgado ampliamente
agora pouco a pouco verão os eventos...
quase juntos se verificarão.
Com Alí e o Segredo Revelado (1)
se desatarão novelos e nóz...
todos de uma vez se desatarão assim depois entenderão.
Las centellas verão sobre o céu
serão sinais que todos irão ver.
Já tem os sinail no sol... está tão inquieto que dá medo
vocês crêem que seja passageiro o fenômeno visto desde aqui
pelo contrário ele sinala o início... daquilo que está por suceder.
Vamos pequena... vamos escreve...
Eu sei que estás cansada desejarias uma vida tranquila
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porém a Cruz que fizestes deves também levá-la
como viste fazer a Magdalena.
Je Ne Suis Rien se chama Fernanda
são em três a falar Comigo da Cruz Gloriosa de Dozulé.
Todas e as três fazem parte do jogo do Divino
Eu as escolhi com muito cuidado.
Estás nervosa e se vê... escreves mal e se vê
não hás entendido ainda
que neste projeto também tu és Minha esposa.
Te chamei do fundo do nada
a Minha admirável luz...
tu sabias de Minhas Mensgens, porém não havias entendido nada.
Oh! pequena... Conchiglia adorada...
continua a falar de Mim
deves escrever depressa tudo o que sabes
obediência Eu quero de ti.
Tu rápido Me escutaste
quando leste o livro voaste... (2)
voaste no céu para correr a Mim (3)
que desde sempre esperava também a ti.
Eu te vi aos pés da Cruz Santa
Onde santo é também o ar que tem ali.
Santas as pedras... a terra... e a água...
tudo é santo... ali ao Meu redor.
Nenhum pé é digno de caminhar
naquele lugar escolhido pelo Pai.
Aquele NN. que Me hás levado
está abençoado desde o seio materno
ele sofre tanto o vejo e o sinto
está humilhado no profundo do seio..
porém seu amor por Deus é desmesurado
por isto será premiado.
Diz a NN. de entrar em contato
com NN. que veio até aqui
são sacerdotes e se compreenderão...
eles estão em Meu santo desígnio.”
(1) Alì Agca e o Terceiro Segredo de Fátima
(2) Ver o livro: « L’Avvenire prima dell’anno 2000 » de Jean Stigler Ed. Segno
(3) No avião depois de ter perdido o ônibus.

22 de novembro de 2001 - 13h e 30min. - Jesus
“ Conchiglia...
o mundo que geme sob as culpas do inimigo encontrará a paz.
Será paz duradoura onde recordarão o passado vagamente.
Deixem-se levar pelos pensamentos mais belos.
Não se turbem « nestes dias de graça ».
Deixa as tuas espaduas as dores e as ansiedades
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e goza junto a Meus filhos... instantes de Paraíso.
Será comunhão de amor e de oração oferecida com o coração
e Eu escutarei cada pedido seus e lhes serei favorável
porque sempre eu disse:
Chamem e lhes será aberto... peçam e lhes será dado.
Apresentem-Me ainda a distância a todos seus seres queridos e a todos seus inimigos
e supliquem a Minha Mãe a fim de que interceda por vocês...
visto que o sabem... os lembrarei
que tudo... justamente tudo passa através das mãos
amorosas e puras de Minha Mãe a Beata Virgem Maria.
REZEM A MINHA CRUZ... E TAMBÉM ONDE ESTEJAM
QUE SEJA REVELADO FINALMENTE POR INTEIRO
A MENSAGEM DE MINHA MÃE DADA AOS PASTORZINHOS (1).
Não podem impedir-Nos... oh! vocês potentes...
de salvar a todos Nossos filhos
porque Deus já venceu desde o Princípio...
desde o Início dos Tempos.
Eu os abençôo a todos em Nome do Pai
da Mãe... do Filho... e do Espírito Santo.”
(1) O Terceiro Segredo de Fátima.

20 de agosto de 2002 - 23h e 15min. - Jesus
“ São os fundamentos
que prejudicam toda a estabilidade de uma casa...
e os fundamentos não devem ser diminuídos por nenhuma razão.
Agora digo...
e vocês escutem atentos filhos Meus prediletos Sacerdotes.
Eu Me dirijo a todos vocês...
porque são responsáveis de Minha Santa Igreja!
Vocês sabem bem que os fundamentos de Minha Santa Igreja
estão constituídos por Minha Santa Palavra e pela palavra dos Profetas.
Oh!... Meus Profetas!
Foram maltratados... caluniados... ultrajados... e expulsados..
e isto porque falavam de Deus Criador.
Os Profetas deram sua vida feita de renúncias e sacrifícios
para dar-lhes a Palavra de Deus...
e obedeceram sempre os Mandamentos de Deus.
Abraão e Moisés foram os dois « cabeça de família »... e logo fora fora.
E cada coisa dita por suas bocas por Vontade do Pai logo se verificava!
Filha Minha... Minha Conchiglia...
fala a Meus Sacerdotes daquilo que virá detrás dos bastidores.
Alguns tronos ocupados pelos potentes e pelos sapientes de hoje
são testemunhos de ver as próprias aberrações.
Tem alguns filhos que se dizem estudiosos de alto grau
que fazem crer que a palavra de Moisés é mitologia pura.
Não... filhos!
Até Eu... Jesus... citei Moisés como exemplo santo
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a fim de que com atenção seja posta a razão sobre isto que Moisés disse.
Todas às vezes que ele falou
fez brotar o fogo das Minhas Palavras de Deus...
uma vez que Eu Jesus... Sou o mesmo Deus!
E junto ao Pai e ao Espírito Santo somos Uma só coisa.
Antes que Moisés fosse Eu era... antes que Abraão fose Eu era!
Os estudiosos de hoje querem fazer entender outras coisas
para diminuir o valor da Palavra e da profecia dada a Moisés
que permanece ainda hoje como um dos mais fortes testemunhos
da passagem de época de uma Era ja passada.
Eis aqui... todas as coisas dadas a Meus Profetas de ontem
são os fundamentos de Minha Santa Igreja!
E se vocês ensinam coisas distintas
só por sua insensata teoria…
destroem os fundamentos da Santa Igreja de Deus!
Atentos filhos... porque assim fazendo se desmascarão por si mesmos!
Destruindo os fundamentos... a Igreja vacilará perigosamente
dando forma e razão a isto que ainda ocultam muito bem
e esta é... a Mensagem que Minha Santa Mãe
há dado em Fátima à Irmã Lúcia.
Sim... a Igreja vacilará!
E as peças preciosas cairão ruinosamente (1)
criando danos sobre danos e tantos mortos no corpo e no espírito.
E o sangue correrá por todas partes na Igreja de Deus
que tudo permitirá para colocá-los diante do fato consumado que vocês causarão.
Eis porque no silêncio e no ocultamento
outros filhos Meus prediletos Sacerdotes...
obram com amor por Vontade do Pai.
É o Pai que suscita neles um sentimento novo
que os leva a defender tudo isto no qual creram e estudaram
e práticaram com sua vida.
Estes filhos prediletos Sacerdotes são os filhos que Eu escolhi
a fim de que Minha Santa Igreja conserve as bases de fundo.
São eles que vivificarão Minhas Palavras
Isto é, quando disse:
« os infernos não prevalecerão sobre Minha Santa Igreja ».
Serão eles Meus paladinos em defesa da Verdade Santa Revelada
a fim de que com o tempo nunca seja esquecida... a Palavra que Deus deu ao homem.
O Homem é História em si mesmo!
Não se pode tirar
isto que faz a História do Homem em todos seus matizes...
ao homem de amanhã!
Visto que suas raízes...
ainda que distante do tempo entre uma geração e a outra
são sempre as mesmas.”
(1) Se entende alguns Prelados de prestígio
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14 de maio de 2005 - 03h e 35min. Irmã Lúcia de Fátima à Conchiglia
“ Querida irmã Conchiglia...
dá-me também um lugar para mim... sou Lúcia.
Por Vontade do Pai estou junto a ti
e te sustentarei neste teu percurso.
FORTE É A UNIÃO ENTRE FÁTIMA E DOZULÉ.
A Mensagem substancial é a mesma.
EM FÁTIMA... Maria Santíssima se dirigiu à três crianças.
EM DOZULÉ... Jesus se dirigiu a três mulheres mães.
Mas a Igreja voluntária e arbitrariamente cala em ambos casos.
Querida irmã Conchiglia...
O MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
é por Vontade de Deus o « MOVIMENTO »
que lhe pertence à Mãe Maria... a Santa Mãe.
E é justamente este « MOVIMENTO »
que através de ti protegerá e propagará
a Mensagem Grandiosa dada à Igreja
tanto em Fátima como em Dozulé.
A mim... Lúcia... não foi permitido de gritar com alta voz
por causa do voto de obediência
MAS TU CONCHIGLIA QUERIDA... MINHA IRMÃ...
GRITA... GRITA... GRITA FORTE E NÃO TEMAS
PORQUE NENHUM VOTO PODERÁ ATAR-TE
COMO AGORA NÃO TE ATA.
DIZ AO MUNDO QUE ESTÁ EM PERIGO...
DIZ AO MUNDO QUE O DEMÔNIO EXISTE
DIZ AO MUNDO QUE O INFERNO EXISTE
E QUEM NELE CAIU CAIRÁ AINDA
NUNCA... NUNCA... E ENTÃO NUNCA... DALI SAIRÁ!
Conchiglia ânimo...
Conchiglia força...
a Luz de Deus sempre te acompanhará
e verás cair perto de ti
a todos os que hoje te obstaculizam e te ultrajam.
IMITAR JESUS NOSSO DEUS E NOSSO SENHOR...
É OPORTUNIDADE DE TODOS
MAS É PRIVILÉGIO PARA MUITOS
E DE BOM ÊXITO PARA POUCOS.
Porém aqueles poucos se sentarão a Sua Direita
como Ele se senta à Direita do Pai.
Te abençôo querida irmã
« Conchiglia della Santissima Trinità »...
em Nome do Pai
da Mãe
do Filho
e do Espírito Santo.
Amém.”
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30 de junho de 2012 - 16h. - Jesus
“ Empresta-me de ti Conchiglia
Faz-Me usar tua mão para informar e instruir a Humanidade.
A Humanidade não são só vocês hoje que habitam o Planeta Terra…
a Humanidade também compreende as generações futuras
que encontrarão estas Minhas Palavras… farão tesouro delas e as colocarão em prática
para uma evolução equilibrada e contínua.
Muitas são as parábolas que lhes contei e que lhes foram transmitidas
e muitas são as parábolas escritas.
As parábolas instruíram os filhos de ontem
porém é nestes seus tempos
que podem entender a sua atualização
porque Satanás que inclusive sempre obrou para sacar-Me Almas e Almas é agora…
hoje… que obra com mais furor e raiva
para destruir Minha Igreja e depois dela a Humanidade…
para acabar com a esperança da Humanidade
Satanás deve por força destruir primeiro a Igreja.
Qual é o plano de Satanás?
Sempre o mesmo… tomar o lugar de Deus.
Qual é a estratégia de Satanás?
Obrar escondendo os delitos… usando a astucia com maldade
porque Satanás é pronto e preciso em sua vontade destrutiva
ademais é constante e paciente
e espera o momento oportuno para pôr suas trampas mortais
para o corpo e para a Alma de Meus filhos e irmãos.
Depois de uma espera de bem dois mil anos colocou em cena uma parábola Minha
na sala do teatro Vaticano.
Um teatro em Vaticano? Sim é virtual, porém é de fato um teatro.
Todos recitam uma parte que parece virtuosa
porém que não corresponde à realidade porque é ficção… é hipocrisia…
é injustiça… é astúcia malévola…
é guerra interna… é codicia… é poder… é luxuria…
é satanismo em todas suas formas…
porém voltamos à parábola Conchiglia
toma o Evangelho e escreve aqui o que vem citado
indicando a parábola do administrador infiel:
« Jesus disse também a seus discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador.
Este lhe foi denunciado de ter dissipado os seus bens.
Ele chamou o administrador e lhe disse: Que é que ouço dizer de ti? Presta contas da tua
administração, pois já não poderás administrar meus bens.
O administrador refletiu então consigo: Que farei, visto que meu patrão me tira o emprego?
Lavrar a terra? Não o posso. Mendigar? Tenho vergonha.
Já sei o que fazer, para que haja quem me receba em sua casa, quando eu for despedido do emprego.
Chamou, pois, separadamente a cada um dos devedores de seu patrão e perguntou ao primeiro:
Quanto deves a meu patrão?
Ele respondeu: Cem medidas de azeite.
Disse-lhe: Toma a tua conta, senta-te depressa e escreve: cinqüenta.
Depois perguntou ao outro: Tu, quanto deves? Respondeu: Cem medidas de trigo. Disse-lhe o
administrador: Toma os teus papéis e escreve: oitenta.
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E o proprietário admirou a astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais
prudentes do que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. »
Então segundo vocês quem é aquele homem rico?
Quem possui o tesouro mais precioso que existe sobre a Terra?
É o Papa. O Vigário que deveria representar-Me no Mundo.
Ele possui a riqueza que encerra a Igreja:
a Fé em Mim… os tesouros espirituais… Minha presença na Eucaristia…
o poder de desatar e atar e perdoar em Meu nome.
E quem é o Administrador desonesto dos bens espirituais e materiais da Igreja?
é para vocês localizá-lo nos cumes da Igreja.”
(1) Santo Evangelho Segundo São Lucas:
16,1 - 8 - não é louvada a nova injustiça do administrador contra o dono,
mas se expressa maravilha pela habilidade com a qual sabe tratar os próprios interesses.
Ed: San Paolo 1987 - Imprímatur Mons. † Carlo Meconi Vic. Gen.

30 de junho de 2012 - 16h e 15min - Maria Santíssima
“ Sou a mamãe Maria Conchiglia
nas vestes de Nossa Senhora de Guadalupe
e estou aqui para fazer uma advertência à Cristandade Mundial
Será possível que não foram avisados que este Papa…
do mesmo modo que Pedro foi feito prisioneiro?
Por isto tinha que apartar-se do Vaticano
e denunciar todo tipo de crimem dentro da Igreja a custo da morte física.
O risco é altíssimo… porque de fato este Papa
Foi-lhe ocultado fatos… acontecimentos e decisões
concernentes ao curso interno e externo da Igreja.”

06 de julho de 2012 - 08h e 40min - Jesus
Primeira sexta-feira do mês
“ Conchiglia…
verás com teus olhos de carne o mal avançar com mais violência e prepotência
e as vítimas serão a milhões e milhões no corpo e no espírito.
Terrível e monstruoso o mal que com seu expirar atrai e logo aspira em si as Almas perdidas.
Conchiglia grandes mudanças estão em ação no social… na natureza… e na Igreja.
A quietude aparente apesar das muitas dificuldades é sinal de grande tempestade iminente
e os danos serão enormes em todo âmbito.
Grita Conchiglia
grita ao mundo de preparar-se e prover sobretudo para tornar limpa a Alma
que ela seja privada do pecado e pronta em todo momento para o encontro com Deus.
A Alma como um cofre deve conter coisas bonitas… raras e preciosas
todo o resto tem que ser botado e deixado fora
porque a mudança tem que iniciar com vocês
e no lugar onde vocês se encontram ou
em qualquer lugar onde estejam.
Dito isto filha tu em primeiro lugar tens que estar pronta
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para afrontar com coragem novas situações
com a audácia que te distingue
porque Eu Estou contigo
e Obro através da Suprema Vontade do Pai
e de tu vontade.
A Igreja há dedicado este mês ao Meu Precioso Sangue,
porém de fato a Igreja nos sacerdotes que Me traicionam
rejeitaram Meu Precioso Sangue
deixando-o em tuas mãos… em tua custódia.
Ah! como Amo Ser e estar contigo Conchiglia
Me sinto Amado… Protegido e Adorado e Respeitado pelo que Sou…
e Sou Deus.
A Igreja construiu templos e santuários para conter-Me
mesmo assim Me deixou fora
porque Meu Precioso Sangue lembrava-lhe o suplício de Minha carne.
A oferta de Minha Vida para resgatar a todos os homens que Me teriam seguido
porque Me teriam amado.
Conchiglia como já te foi dito te verás livre de atuar
e os acontecimentos mesmo ocultados aos olhos do mundo já estão em ação
portanto prepara tudo com cuidado para o momento que te indicarei.
Será um ato de extremo Amor e extrema Misericórdia
para que tenham todos a possibilidade de ouvir Minha voz
e acolher ensinamentos e admoestações
e possam logo converter-se e assim parar de viver na imoralidade
rejeitando todo tipo de pecado.
Conchiglia Eu Jesus que da Trindade te falo
desejo através de tua mão abençoar a todos os filhos e irmãos espalhados no mundo
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, 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
Movimento de Deus, é o único Movimento que Deus quer agora no Mundo.
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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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