Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

III PARTE
“… Este é o nome da besta que revelo a ti Conchiglia…”
Apocalipse 13:16-18
E fazia que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, se façam uma marca
na mão direita ou na fronte, e que ninguém pudesse comprar nada nem vender, senão aquele que leva
a marca com o nome da Besta ou com a cifra de seu nome. Aqui está a sabedoria!
Que o inteligente calcule a cifra da Besta; ela representa o nome de um homem.
Sua cifra é seiscentos sessenta e seis.

Carta aberta de Conchiglia
ao Papa Emérito Bento XVI
Monastero Mater Ecclesiae - Largo Monastero - 00120 Città del Vaticano SCV

Prot. 13.259 - 02.09.13

Certificada R.R

I PARTE
http://www.conchiglia.us/PORTUGAL/PT_C_lettere/13.252_PT_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_1a_Parte_La_r
ealta'_piu'_sconvolgente_dell'Umanita'.pdf

II PARTE
http://www.conchiglia.us/PORTUGAL/PT_C_lettere/13.253_PT_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_2a_Parte_La_r
ealta'_piu'_sconvolgente_dell'Umanita'.pdf

III PARTE
Querido Papa Emérito Bento XVI,
Jesus me disse de mandar-Lhe estas Revelações:
09 de agosto de 2003 - 23h e 15min - O Espírito Santo
“ Sou o Espírito Santo Conchiglia...
e estou aqui para dar-te todo suporte e a força que precisas
para superar as provas que estão se aproximando.
Tem quem obra pelas costas...
contra a Palavra da Santíssima Trindade
tramando no próprio coração desenhos malévolos.
Porém tudo o que farão será transformado pelo Pai
que tudo vê e tudo conhece de Seus filhos rebeldes e malvados.
Apesar de tua vontade terás adiante muitos obstáculos,
mas justo estes...
são sinal da autenticidade da Missão que te foi confiada.
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Se ti pedimos o silêncio e a vida oculta...
também é porque conhecemos o fanatismo místico dos homens
que não sabem encontrar em si o equilíbrio religioso.
Muitos deles se deixam fascinar pelo personagem
e confundem Nossos instrumentos com outros pseudo-carismáticos
que de carismático não tem nada menos que a terminologia.
Os Carismas são Presentes Santos de Deus...
e não devem ser misturados no meio de outras situações.
O modo de agir de Deus sempre é o mesmo...
Ele se manifesta no silêncio... e na vida oculta...
e na humildade que pretende dos filhos escolhidos.
O mesmo Jesus tentou esconder-se até o momento em que
teve que testemunhar a mesma Deidade da Glória do Pai
e também estas Palavras que te foram dadas...
são para a Glória do Pai... da Mãe... do Filho e Minha.
São Palavras...
que mudaram o modo de agir dos homens si se converteram!
São Palavras...
que serão de guia para as criaturas que estão à deriva moral.
São Palavras...
que semeamos nos corações para que nasçam brotos santos
que crescerão e frutificarão.
São Palavras...
que induzem a refletir e a por em tela de juízo eles mesmos.
São Palavras de ensinamento em tudo conformes com o Sagrado Livro.
E se alguém se escandaliza por algumas expressões fortes
acerca de alguns membros da Santa Igreja...
saiba que o que dissemos não corresponde especificamente
porque efetivamente a realidade...
é ainda mais grave e mais crua do que vocês possam imaginar.
Porém no fundo...
também os pais tendem inclusive a cobrir os filhos reprimindo-os
e assim fizemos nós.
Um véu colocamos sobre tudo aquilo que de pior é!
Infelizmente na Igreja de hoje Conchiglia...
despertar as consciências é importante.
Só assim se dá um susto a quem está no comodismo e na tibieza.
Não tem nada pior que um Católico não praticante
que àquele ponto Católico não é mais!
Estejam atentos...
se é Católico só e exclusivamente si se é praticante
porque os tíbios...
Cristo Jesus disse que os vomita de Sua boca
e quem deve entender entenda.”
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23 de outubro de 2008 - 11h e 45min - O Espírito Santo
“ A jóia mais preciosa é nada
confrontado a uma só Palavra procedente de Deus.
A Palavra é Dom inestimável.
A Palavra nasce do coração
e o pensamento a toma para entretê-la em si e meditá-la
ou para expressá-la através do som da voz…
ou para expressá-la com os escritos para converter-se em testemunho e ensinamento.
A Palavra expressa… Cria.
Uma vez emitida…
daquele momento em adiante…
cria pela vontade e a obra do homem.
O primeiro ato da criação de algo
se transforma primeiro em composição mental
depois se passa à documentação logo à obra material.
A Palavra é ciência pura procedente de Deus.
A Palavra e o Alfa e é Eterna.
A Palavra tem um Princípio e não tem fim.
A Palavra indica e ordena o Universo.
É a Palavra que tem a maior honra… a Palavra nomeia a Deus.
Sim… pronuncia Seu Nome de geração em geração.
A Palavra pronuncia o perdão ou a condenação.
A Palavra manifesta a misericórdia ou a justiça.
A Palavra anuncia um nascimento ou uma morte.
A Palavra cura ou mata uma Alma.
A Palavra expressa alegria ou dor.
A Palavra expressa o amor ou o ódio.
A Palavra une ou divide os povos.
A Palavra proclama a Lei de Deus e a lei dos homens.
A Palavra leva à paz ou à guerra.
A Palavra une duas Almas gêmeas à presença de Deus e o mundo.
A Palavra desenvolve os homens « filhos de Deus » porque instrui.
Pela Palavra Deus se manifesta Artista incessante
para aperfeiçoar Sua criatura Homem…
numa evolução em movimento de amor.
A Palavra indica o ADN do Homem…
em qualquer parte do corpo contém o inteiro Código Genético do corpo inteiro.
O emprego da Palavra no transcendente leva à Fé.
Através da Palavra o homem é levado a fazer experiências
para tratar de entender o agir de Deus na História.
Através da Palavra se analisam as Verdades procedentes de Deus.
Através da Palavra é necessário rejeitar
a quem entende conservar o império deste Mundo
e anunciar a afirmação do Reino de Deus sobre a Terra.
Com a Palavra é necessário fazer novas todas as coisas
sublimando o Espírito da Lei de Deus.
A Palavra...
deve pedir a Deus o Dom do Espírito Santo que obra em tudo.
Através da Palavra é urgente evangelizar o mundo inteiro.
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Através da Palavra...
Tem que se expressar com ousadia e inclusive humildade a própria majestade
e declarar de ser Reis de si mesmos
isto e fazer todas as coisas santas e justas aos Olhos de Deus…
sem esperar a aprovação dos outros
porque aqueles outros na maioria estão contra Deus.
Portanto não temam as Instituições
porque são as Instituições que não podem existir sem vocês.
O que Deu quer sempre se cumpre
apesar de vãs palavras que querem obstaculizá-lo.
Através da Palavra tem que se proclamar
que Maria é Aquela que por Humana Natureza é Divina e inclusive Criatura.
Através da Palavra tem que se proclamar
a Glória de Jesus e a Glória de Maria que derivam da Vontade de Deus
que quer manifestar à Humanidade Seu ser Pai e Mãe.
Para a Doutrina da Igreja Católica…
a origem de um Carisma é o Espírito Santo e não a hierarquia
que é chamada em vez a analisá-lo e a reconhecê-lo lá onde se manifesta.
Eis Conchiglia…
Eu Sou o Espírito Santo
que anuncia de novo a Ação de Deus nesta Época malvada e corrupta
porque Deus quer salvar a Seus filhos.”

23 de outubro de 2008 - 12h- Maria Santíssima
“Eis filha… eis Conchiglia… sou a Mamãe Maria
e através do « som que não é » te dou minha Palavra
que por tua vontade atravessará a Terra inteira
de geração em geração.
A Palavra de Deus é impetuosa e também ruidosa
e unida a estas outras Palavras de ternura…
penetrará os corações dormidos que se despertarão ao imprevisto
porque reconhecerão o Manancial Divino
e reconhecerão o socorro carinhoso do Pai
da Mãe… do Filho e do Espírito Santo.
Com amor os bendigo.”

04 de março de 2013 - 06h e 30min - O Espírito Santo
“ Sou o Espírito Santo Conchiglia…
E desejo fazer uma pergunta
a todos os Sacerdotes... Bispos e Cardeais do Mundo.
Algum de vocês...
Já se perguntou o porque a esta filha
foi pedido de fundar um Movimento de Amor?
Reflitam.
Façam silêncio dentro de vocês.
Pensem.
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Meditem.
Busquem de expressá-lo ao menos.
Não estejam aí inertes.
Passam-lhes pelas mentes algumas respostas...
porém lhes parecem improváveis
visto que se Deus faz uma pergunta...
a resposta não pode ser fácil.
Contudo, isto pensa vocês.
Pelo contrário não é assim.
Deus é Amor…
por tanto o Movimento d'Amore visto que é Movimento de Deus…
e porque é Movimento de Deus
é o Único Movimento que Deus agora quer no Mundo.
E algum de vocês se perguntou o porquê
a Revelação... o Apocalipse... está em língua italiana?
Se Eu lhes digo rápido...
pois tanto lhes é dificultoso de responder.
A Revelação... o Apocalipse... está em língua italiana
visto que o italiano é a língua da Igreja depois do Latim.
A Revelação... o Apocalipse...
dada a esta Nossa filha Conchiglia
que é a continuadora de João...
é para a Igreja.
E todos os Sacerdotes... Bispos e Cardeais que estão no Mundo
para converter-se em tais...
tiveram que estudar e conhecer a língua italiana...
a língua na qual se expressa cada Papa.
Só depois...
o que o Papa diz e escreve em italiano...
é traduzido em outras línguas.
Através da língua italiana
a Revelação... o Apocalipse, dada à Conchiglia
pode ser transmitida em cada ângulo do Planeta Terra
através da Igreja que disto é responsável
através de todos os Sacerdotes... Bispos e Cardeais que estão no Mundo
a fim de que nenhum possa dizer... não sabia.
É desde o Início dos Tempos que foi estabelecido tudo isto
e que aceitem ou não... assim será...
porque é Decreto e Vontade de Deus...
e Eu Sou Deus...a Terceira Pessoa da Santíssima Trindade.”

30 de abril de 2013 - 06h e 18min - Maria Santíssima
“ Sou a Mamãe Mara
com as vestes de Nossa Senhora de Guadalupe
e peço a meus filhos muito discernimento...
não se deixem influenciar pelo mal em sua sociedade...
Os filhos de Deus não são como os filhos dos homens...
a aparência os misturam
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porém o Espírito Santo atua só com as Almas...
que escolheram de estar com Deus.
Com estas Almas…
devem estar unidas até o outro extremo do Mundo
porque a oração é energia Espiritual e vital
que não conhece limites de espaço nem de tempo.
Não obstante as vicissitudes da vida
e os diversos sofrimentos...
estejam certos da vitória
porque quem está unido ao meu Coração e de Jesus
se torna tudo Um Conosco.
Façam como as crianças...
repassem as tarefas que lhes foram dadas...
aprendam novamente a reconhecer também seus pecados veniais
visto que o mundo esta perdendo o sentido de pecado.
O que faz... sem reconhecê-lo.
É astuto o Demônio... também ele fala bem de Deus quando lhe convém...
de fato lhes apresenta sempre a Misericórdia de Deus
e se cuida bem de dizer-lhes
que Deus além da perfeita Misericórdia...
exercita também a Perfeita Justiça.”

31 de maio de 2013 - 08h e 05min - Jesus
“ Aqui estou filha Minha... aqui estou Conchiglia…
desejo falar a muitos Meus filhos
que foram traídos pelo cônjuge
não obstante a promessa de Amor.
Filhos Meus e irmãos Meus os vejo um a um
e junto a vocês lembro bem o instante...
no qual descobriram de ter sido traídos.
Quanta dor... quanta amargura...
quanta desilusão... quanta tristeza... quanto abandono.
De improviso estão sem nada.
Afogamento total da existência.
Falta de ar.
Tremor nas pernas.
Frio intenso e depois forte calor.
Calafrios de febre e ânsias de vômito.
Falta de forças até ficar exaustos...
como sob o peso de grandes correntes.
Vazios no coração e vazios na mente.
O nada do homem... que foi rejeitado pela amada.
O nada da mulher... que foi rejeitada pelo amado.
A escuridão repentina da razão.
Ira retida... e muitas vezes não retida.
Desejo de vingança...
sempre pensada e nem sempre aplicada.
Desejo de escapar longe...
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com a ilusão de escapar da dor.
Cansaço de viver e desejo de morrer em fim...
E às vezes também de matar.
A Alma parece imergir-se no abismo mais profundo.
Parece de afogar-se ainda na falta de água.
Parece de sufocar-se ainda se o ar está fresco.
Quantas sensações negativas e dolorosas até o extremo...
provoca uma traição.
Eis... agora que lembraram tudo isto
lhes peço desculpas por ter-lhes perturbado com lembranças dolorosas
mas era necessário para fazer-lhes entender
como Eu Jesus que desde a Trindade lhes falo
através desta filha Minha Conchiglia... Eu Me sinto.
Sim... Eu fui traído por Minha Esposa...
por Minha Igreja
que não respeitou todas e digo todas...
suas promessas de Amor...
de respeito e de fidelidade por Mim.
A Igreja... hoje como a vejo...
é só uma casa vazia do Espírito de Deus.
A Igreja hoje é estéril.
A Igreja hoje não tem mais a Essência Divina.
A Igreja hoje está perseguindo um « projeto mortífero »
que não é « Meu Projeto de amor »
visto que em nome da liberdade religiosa e do Ecumenismo
Minha Esposa agora se sente livre de ter « muitos amantes »...
« as falsas religiões ».
Minha Voz através de tua mão é ressoante
e é de reprimenda a todos os Sacerdotes do Mundo
de cada ordem e grau.
Sim... Minha admoestação ressoante é para aqueles Sacerdotes traidores
e para os Sacerdotes... poucos por outra parte... que não Me traíram.
Aos Sacerdotes traidores...
que não querem arrepender-se e pedir-Me perdão digo...
« fora de Minha Casa...
e deixa aqui todo o seu bem sobretudo tuas vestes
porque dela não és digno ».
Aos Sacerdotes que não me traíram digo:
« não é suficiente não trair para amar-Me de verdade...
se Me amam de verdade devem defender-Me
de quem Me ultraja no Santíssimo Sacramento...
de quem suja Minha Igreja... de quem trama contra Mim.
O medo de combater vem do inimigo de sempre... Satanás
e são débeis com os fortes e fortes com os débeis.
Meu Povo fiel e atento...
está adormecido por causa de sua tibieza
e falta de voz em defender-Me.
É a vocês que foi dado o mandato de transmitir Minha Palavra...
e de custodiá-La e defendê-La a custa de sua própria vida.
vocês professaram uns Votos e aceitaram ... e agora?
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Convertam-se e voltem ao Evangelho
porque Eu sou o Caminho... a Verdade e a Vida.
Tudo o resto é treva ».
Conchiglia grita estas Palavras...
a Igreja enferma está demolindo-se
e se encontrarão sob seus escombros se não se corrigem rápido.
Se não se corrigem...
o Inferno os engolirá porque sempre tem fome de Almas.
Eu Jesus... Filho de Deus... Eu Mesmo Deus...
Rei do Universo...
Sou o Esposo de Minha Esposa Igreja
que logo... sob Meu Governo... resplandecerá.
A Meus filhos e irmãos digo...
de abrir bem os olhos e ouvidos... mente e coração
para não deixar-se enganar pelos falsos profetas
que estão também na Igreja.
Tenham as armas para vencer...
a devoção sincera ao Coração Imaculado de Maria
e Minha Presença Divina na Eucaristia”.

31 de maio de 2013 - 08h e 30min - Maria Santíssima
“Conchiglia olha-me… sou tua Mãe.
Eu a Mamãe Maria te olho.
Sofres em silencio e choras...
« ate quando meu Senhor? »... te sinto dizer seguido.
Filha... é uma contra todos...
mas lembra que Jesus e eu estamos contigo.
Teu cansaço e legítimo
Porém a forca que te damos depois do cansaço é imensa...
e logo... heresia trás heresia...
Satanás se mostrará em toda sua maldade
visto que seu intento é destruir as Almas que amam a Deususará como sempre as belas palavras para convencer e agradar
e usará prodígios e enganos.
Usará toda arma e possibilidade a sua disposição
e se encherá de aplausos... de aprovações e de honras do mundo.
Estará tão inchado de si e cegado de orgulho e de soberba
por tê-los feito ajoelhar diante dele...
que não se advertirá do instante pelo qual eu o destruirei.”

07 de julho de 2013 - 09h - Deus Pai
“É verdade que a Fé é um Dom
porém só e enquanto despertada onde estava dormindo
por causa dos enganos do Demônio.
Em realidade a Fé subsiste só « nos filhos de Deus ».
Aqueles que não são filhos de Deus não poderão jamais ter a Fé.
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Não estarão jamais em comunhão Comigo que Sou o Pai
e com o próximo.
A Fé madura com a escuta da Palavra de Deus
porém a Palavra de Deus não é só aquela
que ouve hoje do Evangelho de Meu Filho Jesus.
A Fé provém da escuta de Minha Palavra...
desde o início da criação de sua Alma.
É no instante da criação de sua Alma que a Fé há nascido
graças às Palavras que escutaram de Mim.
Palavras...
que lhes apresentaram uma a outra Alma... Almas irmãs... .
e Palavras..
que lhes ilustraram Meu divino projeto para todo o Universo.
Palavras precisamente...
que escutaram... receberam e meditaram
e que lhes fizeram decidir
qual Missão realizar para o bem universal
escolhendo quando... como e onde encarnar-se.
Palavras então...
que por Minha Vontade teriam esquecido
uma vez nascidos no planeta Terra.
Palavras...
que contudo teriam reconhecido ao voltar a ouvir
através de Meu Filho Jesus
só ele... visto que Filho e da Mesma Substância Minha
podia repeti-las para reconduzi-los a Mim...
porque estavam dispersos no Mundo.
Só os filhos de Deus que sofrem por Minha distancia
e Me buscam para reencontrar-Me...
invocam entre os prantos e as dores do coração o Dom da Fé
isto é... crer naquilo que conhecem ser verdadeiro...
porém que não o vêm.
Excluído Judas filho do Demônio.
Os Apóstolos que eram filhos de Deus
necessitaram voltar a ouvir Minhas Palavras
para assim reconhecê-las por boca de Meu Filho Jesus.
A Fé... então...
repito que é Dom enquanto desperta ao dormido.
Que coisa é um Dom?
É un presente feito a uma pessoa
ou a uma cidade... ou a uma sociedade.
Um Dom é também um « carisma » particular ou uma Graça temporal
e enquanto Dom...
não dado a todos indistintamente.
Se a Fé fosse um Dom Meu...
então vocês Me acusariam de ser um Pai injusto
porque se perguntariam por que
a um filho dou o Dom da Fé e a outro não o dou.
Eis porque a Fé pertence só a Meus filhos.
Aqueles que desde o momento da criação de sua Alma...
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elegeram livremente de amar-Me
e de colaborar no Meu Projeto universal.
A Fé é invisível... não é feita de matéria
porém se materializa nas Obras santas
e se difunde no despertar de Meus filhos
como um « tam tam » de coração a coração
sem limites de espaço e de tempo.
A Fé é uma luz interior que aclara o intelecto
e induz a raciocinar do Meu modo...
a comportar-se do Meu modo...
a desenvolver-se do Meu modo...
respeitando o Criado e a tantas criaturas de todas as formas
no céu... na terra e no mar.
A Fé é amor puro
que crê no que vê e no que não vê...
no que sente e no que não sente
porque o sentimento interior que dela procede...
tem um nome « Beatitude ».
Beata tu que creste Conchiglia... filha Minha.”

07 de julho de 2013 - 09h e 25min - Maria Santíssima
“ Sou a Mamãe Maria Conchiglia…
e digo Beato e digo Noé que creu.
Beato Abraão que creu.
Beata Eu que acreditei.
Beata tu que creste.
Porém « Eu sou a Mãe de Deus ».
Deverão proclamar minha Divindade
visto que Jesus meu Filho
não nasceu de uma simples e igualmente augusta Mulher
mas Deus de Deus
Luz da Luz
Deus Verdadeiro de Deus Verdadeiro
Gerado não Criado
da Mesma Substância do Pai
e por meio de Jesus todas as coisas foram criadas.
De « Minha Original Impressão Divina »
nasceu o Filho Divino ».
Alma de Minha Alma... porque Almas Gêmeas...
Carne de Minha Carne... Sangue do Meu Sangue...
e Coração de Meu Coração.
Tudo isto graças a Minha Fé
que acreditou no Anúncio do Anjo
respeito ao Projeto da Encarnação de Deus na Terra
que vinha a reunir... a redimir e a recolher
só a Seus filhos dispersos.”
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01 de julho de 2010 - 13h e 30min - João Paulo II
[...]
“... Estes Conchiglia são os Tempos mais escuros para a Igreja e para a Humanidade.
Como lhes foi dito aos Pastorzinhos em Fátima
a Igreja afrontará a mesma Paixão de Cristo
e se encontrará ofendida… maltratada… embrutecida e ensangüentada.
Está escrito que o Mal não prevalecerá sobre a Igreja isto é verdade… porém deve ser explicado.
Com efeito… hoje todos podem ver que o Mal está prevalecendo sobre a Igreja
e os escândalos se sucedem dia trás dia.
O mal ainda mais prevalecerá…
sobre esta atual Igreja enferma
e a destruirá definitivamente…
é questão de dias.
Em vez…
o mal não prevalecerá sobre a Igreja renovada
composta por santos Sacerdotes
servidores de Cristo e da Humanidade dolorida
que com a ajuda destes se levantará
e caminhará renascida verso a Nova Terra Renovada
para viver os milhares de paz descritos nas Escrituras. ” [...]
http://www.conchiglia.mx/ESPANYA/ES_C_lettere/10.201_ES_PAPA_BENEDETTO_XVI_Il_male_prevarra'_sulla_chi
esa_malata_09.07.10.pdf

10 de julho de 2013 - 03h. - Jesus
“ Um Papa Emérito é sempre um Papa…
porém não mais subordinado aos Poderes fortes.
Poderes que foram feitos de tudo para obstaculizá-Lo e rediculá-lo
mas estes Poderes fortes não tinham calculado Minha jogada...
Meu pedido de separar-se do Vaticano.
Teriam querido assassiná-Lo porém não puderam
Teriam realizado a profecia dada a ti Conchiglia
e a ti te querem calar... tem medo de ti.
O oferecimento de tua vida para Bento eu aceitei
e tua vida a consumirei gota a gota
e estas gotas serão de lágrimas e sangue...
porém não temas Conchiglia... serão fecundas.
Estando ainda no Vaticano... mesmo estando separado do Vaticano...
poderá exercer seu poder Espiritual
guiando a quem a ele se dirigirá para pedir socorro e iluminações...
e sobre isto os Poderes fortes não poderão fazer nada.
Poderes fortes..que palavras...
Corrijamo-la... « poderes demoníacos perdedores »
visto que Eu sou mais forte que o Mal...
e desmascararei um a um a todos aqueles hipócritas mentirosos
que ontem estavam de acordo com Bento e hoje o traíram...
os mesmos que o obsequiavam falsamente...
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só para obter favores e prestigio.
Porém se sabe... o homem é volúvel...
e agora obsequiam a « quem » segundo eles está no poder.
É um poder que durará pouco mas fará muitos danos.
Devia suceder... eu disse.
Os Apóstolos escreveram.
Terrível será o momento.
Vicarius Filii Dei... 1
este é o nome da besta que revelo a ti Conchiglia
cada letra um número romano...
V
I
C
A
R
I
V
S
F
I
L
I
I
D
E
I

5
1
100

1
5

1
50
1
1
500
1
-----666 :

VICARIVS FILII DEI (VICARIO DEL HIJO DE DIOS)

Foi ele que concebeu
o que tinha concebido graças a Satanás
e através do número maldito terá em xeque a Humanidade.
Não aceitem por nenhum motivo
a custo de morte física a « marca de seu nome ».
Não aceitem sua doutrina malvada
que os conduz longe de Mim... seu Jesus de amor.
Custodiem a sacralidade de Minha Igreja...
custodiem a Liturgia de Minha Igreja.
Dê-Me amor...
Dê-Me honra...
respeitem a Realeza de Deus...
respeitem as Leis de Deus.
Amem-Me no Crucifixo e esperem... porque Estou Ressuscitado.
Proclamem a Divindade de Maria
Mãe de Deus e Mãe de vocês...
Mãe da Igreja e Rainha do Universo.
Dois Papas não podem subsistir no Vaticano
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E quem quer destruir a Minha Igreja
não pode ser Meu Vigário... mas sim vigário de Satanás...
e então de Minha Casa se deve ir
porque o Trono que tomou... o tomou por engano
e não tem valor a Meus Olhos mesmo ficando nos papéis.
Os tíbios não estão se dando conta... visto que tíbios...
de todas as heresias e da defraudação de Minha Igreja.
Eu Jesus Sou Deus... sou o Filho de Deus.
Segunda Pessoa da Trindade Divina.
Não existem a Meus Olhos outras religiões.
Anátema.
Fora todos os traidores.
Fora todos os idólatras.
Fora.
Fora.
Fora.
O Vaticano é o Império Romano sem Deus...
estendido em cada parte do Mundo.
O Vaticano é a cova de Satanás na Terra.
Reclamo a ordem moral
aos Sacerdotes... os Bispos e Cardeais que Me amam.
Não tenham medo...
Rebelem-se ao novo homicídio de Deus.
Não tenham medo... gritem a verdade sobre Mim.
Custodiem a grei que está em mãos de um « falso pastor »
sedento da glória do mundo.
Não prestem atenção nas aparências...
são um hábil disfarce
visto em cena para enganar a multidão...
e infelizmente...
muitos já estão enganados também entre os escolhidos.
As multidões celebrantes...
são ovelhas que estão marchando ao matadouro.”
1 - Apocalipse 13:16-18
"E fazia que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, se façam uma marca na mão direita ou na
fronte, e que ninguém pudesse comprar nada nem vender, senão aquele que leva a marca com o nome da Besta ou com
a cifra de seu nome. Aqui está a sabedoria! Que o inteligente calcule a cifra da Besta; ela representa o nome de um
homem. sua cifra é seiscentos sessenta e seis.

10 de julho de 2013 - 03h e 30min - Maria Santíssima
“ Conchiglia…
que pena ver a ruína do Mundo
e a divisão mais total na Igreja.
Sacerdotes... Bispos e Cardeais traidores se uniram.
Que esperam a unir-se também àqueles que não são traidores
e vêm bem que coisa está sucedendo?
A obediência não há de subsistir nem sequer a um Papa
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se isto equipara a Deus a falsos profetas.
Jesus... só Jesus meu Filho é Deus
feito Homem por Amor e para a Salvação de Seus Filhos.
Não pode haver paz no mundo sem justiça...
e Deus Pai... estejam seguros...
pronto fará justiça através de seus inimigos...
e logo terá a paz.
Eu... a Mamãe Maria...
recebo as lágrimas de meus Filhos e os consolo.”

02 de agosto de 2013 - 07h e 40min. - Jesus
São Francisco e o Perdão de Assis
Santa Maria dos Anjos da Porciúncola

“Filha Minha… Conchiglia… empresta-Me de ti
a fim de que eu possa pôr-te como guarda de Meus filhos e irmãos
das insídias mortais do « lobo vestido de cordeiro »
que junto a outros traidores da « verdadeira Fé »
estão destruindo Minha Igreja desde dentro.
Que faz um lobo vestido de cordeiro?
Com um hábito que não lhe pertence...
se reveste para confundir-se no rebanho
e pastoreando, pastoreando...
cada tanto despedaça e devora os verdadeiros cordeiros.
O lobo se veste de cordeiro para ser aceitado pelo rebanho.
É astuto o lobo...
é inteligente o lobo...
e conhece as debilidades dos cordeiros...
e através delas os engana e os leva ao « borde do cerco »
onde lhes será mais fácil destroçá-los e devorá-los.
O « borde do cerco é o Protestantismo »
e quem deve entender entenda.
Hoje... por mérito de Meu filho Francisco... 1
é dia Santo e particular
para pedir e receber Graças e Perdão.
Porém os corações devem estar arrependidos... contritos.
Também « o Falsário »... 2
que pretende uma glória que não lhe pertence
tem a possibilidade de arrepender-se... pedir perdão e se converter.
Também os Sacerdotes... Bispos e Cardeais
que Me traíram e Me estão traindo
tem a mesma oportunidade.
Porém « um » e os outros devem arrepender-se e converter-se agora...
rápido... no presente...
logo será sempre mais difícil e quase impossível
porque Satanás sobre eles...
terá sempre mais poder e força para manejar-los
justamente por causa de seus pecados.
Filhos e Irmãos Meus
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o Meu é um chamado apenado
a fim de que não se deixem seduzir pelas aparências
pelos sorrisos... pelas lisonjas
porque sempre o Inimigo maldito usou Minhas Palavras
mudando-lhes o sentido para adaptá-las as suas necessidades.
Sempre o Inimigo maldito...
se esconde sob falsos despojos justamente para levá-los ao engano
e se põem sob os pés até uma almofada vermelha.
E enquanto faz isto...
usa falsos tons sábios e falsos gestos gentis
a fim de que todos escutem e vejam quanto santo e bom é
e pelo contrário é um Demônio disfarçado
que os conduzirá diretamente a Satanás.
Filhos e irmãos Meus...
estão em grande perigo e ninguém e fora de Mim ninguém lhes diz.
porque só Eu posso amá-los como os amo.
Não façam caso das aparentes belas palavras
que escondem heresia e enganos.
Hoje mais que nunca Minha igreja está desfigurada e corrompida
e não se renovará imitando o mundo...
é o mundo que deve imitar-Me.
Graças aos « elegidos »..
o processo de purificação foi solicitado
a fim de que os tempos sejam abreviados...
por isto era necessária a saída do campo de Bento...
com efeito « o Falsário » entregará a Satanás...
os escombros desta atual hierarquia
e então verão permanecer em pé
só as colunas... e o nada em todo redor.
E então...
se darão conta de como caíram tão baixo...
de como estão espiritualmente despreparados
e de como foram enganados.
E para muitos... será demasiado tarde.
Conchiglia…
não tenhas medo e grita forte o perigo que incumbe.
Quem escutará estas Palavras escutará a Mim
e se abraçará mais fortemente às duas colunas...
à Santa Eucaristia
onde Estou Vivo e Verdadeiro e Presente
em Corpo... Sangue... Alma e Divindade
e a minha Mãe... a Perfeita e Sempre Virgem Maria
honrada com o título de Nossa Senhora de Guadalupe
que os recebe e protege sob seu Manto
e lhes mostra seu Verdadeiro e Santo Rosto.”
1 São Francisco de Assis
2 Papa Francisco - Jorge Mario Bergoglio - jesuíta
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02 de agosto de 2013 - 08h. - Maria Santíssima
São Francisco e o Perdão de Assis
Santa Maria dos Anjos da Porciúncola

“ Sou a Mamãe Maria Conchiglia
e sofro pela dor de meu Filho
e também por tua dor
porque teu coração é semelhante ao coração de meu Filho Jesus.
Não temas de denunciar através de Nossas Palavras
os corruptos e corruptores desta atual Igreja enferma.
Não temas de ser « uma contra todos »
porque Nós Estamos contigo.
Eu a mamãe Maria te bendigo
e bendigo os filhos que Deus ama
em Nome do Pai
da Mãe
do Filho
e do Espírito Santo
Amém.”

08 de agosto de 2013 - 07h. - Jesus
“Filhos e irmãos Meus...
ainda hoje escuto os ecos das blasfêmias
e dos infames juízos sobre Mim
que recaem sobre vocês que Me amam
e sobretudo sobre quem aceitou de seguir-Me e imitar-Me
oferecendo a própria vida pela salvação de muitos.
Meditaram seriamente que significa seguir-Me e imitar-Me?
As cruzes não se escolhem.
As cruzes não se buscam.
As cruzes chegam por causa desta Humanidade ultrajada
que perdeu o sentido e o equilíbrio mental.
É fácil falar e proferir juízos
mais difícil é fazer-se cargo...
do peso de uma determinada cruz
e prosseguir o caminho
que necessariamente devem fazer.
Ah filhos e irmão Meus...
quanto caminho devem ainda recorrer
para converter-se de verdade.
Apenas sentem em vocês desejo de misticismo
se sentem prontos a julgar e quase santos
esquecendo que antes deveriam julgar-se a vocês mesmos...
recordar-se de todos os pecados que cometeram
e das vigas que estão em seus olhos
e já que estão... de todos os problemas pequenos e grandes
que tem em suas famílias.
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Se Estou aqui para falar-lhes é por Amor
porque conheço um por um os pecados de cada um de vocês.
Se Estou aqui para ensinar-lhes... para advertir-lhes e admoestar-lhes
é porque esta filha Minha... Conchiglia...
aceitou a Missão confiada a ela pela Trindade Divina
sacrificando a própria vida em todas suas formas.
Sem seu precioso « sim » vocês não Me leriam.
Hoje mais que ontem são uma Humanidade ao debando.
Passado dos mil anos
e antes que desenvolver-se espiritualmente... se desvolucionaram.
Se perguntaram o por que
sobre a Terra escolhi « doze homens »
O número doze não é casual.
O número doze representa...
O número das diversas « raças alienígenas » que habitam a Terra
cada um com a própria característica...
e entre essas doze estava também Judas
para representar a sua raça e a seu padre Satanás.
As divisões... os cismas... os crimes de todo gênero...
a imoralidade de todo gênero...
estão bem representados por Judas
e por todos aqueles de sua mesma « raça alienígena »
que governa o mundo.
Todas as outras situações benévolas e caritativas e honestas
estão bem representadas pelos outros Apóstolos
e por todos aqueles de sua mesma « raça alienígena »
que busca de todo modo...
deter o mal e fazer o bem para a Humanidade.
Lembrem o que disse...
Eu não Sou deste Mundo...
e não eram deste Mundo nem sequer Meus Apóstolos
e todos aqueles que Me seguiram e imitaram no curso dos Tempos.
Também esta filha Minha... Conchiglia... não é deste Mundo
mas seu pedido ao Pai e por sua aceitação
desceu para preparar-Me o caminho
visto que pronto Retorno com minha Mãe Maria.”

_____________________
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Querido Papa Emérito Bento XVI,
e permaneço em respeitosa obediência ao Senhor à Igreja, Uma, Santa, Católica, e Apostólica, Romana
só no ensinamento de Jesus, Filho de Deus Ele mesmo Deus no Santo Evangelho.
Deus O bendiga
e a Divina Maria, Nossa Senhora de Guadalupe, A Perfeita, O proteja
em Nome do Pai
da Mãe
do Filho
e do Espírito Santo.
Amém.

Conchiglia
della Santissima Trinità

* O Fundamento do Nome: « Conchiglia »
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.
__________________

« 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)
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
19

CONCHIGLIA - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO - casella postale 99 - 33085 PN - ITALIA
dedicato a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, rivolto a Sacerdoti, Carismatici, Scienziati e aperto a tutti gratuitamente.
Roma-Vicenza (Italia) - Messico-Francia-Argentina-Spagna-Alaska-Austria-Bolivia-Brasile-Burundi-California-Canada-Cile-Colombia-Costarica-Croazia
Ecuador-Egitto-Estonia-Florida-Filippine-Germania-Giappone-Haiti-Inghilterra-India-Irlanda-Islanda-Israele-Lettonia-Liechtenstein-Kazakistan-Kenia
NewJersey-Nicaragua-Norvegia-Olanda-Panama-Paraguay-Perù-Polonia-Portogallo-S.Marino-Svizzera-Texas-Togo-Ucraina-Ungheria-Uruguay-Venezuela

e-mail : movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net - tel. (0039) 333.36.27.194 www.conchiglia.net

www.dozule.org

