Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

IV PARTE

III GUERRA MUNDIAL: É QUESTÃO DE TEMPO.
Jesus: Sem Mim nada podem fazer.
O inominado... visto que « ele não é »... se mostra como o salvador do mundo
com luzes de candilejas mas ele não é um primeiro ator e muito menos o salvador.
O Salvador é Jesus Cristo... esse Jesus a quem despreza...
Ajoelhando-se só diante das falsas religiões.
Carta aberta de Conchiglia
ao Papa Emérito Bento XVI
Mosteiro Mater Ecclesiae - Largo Mosteiro - 00120 Città del Vaticano SCV

Prot. 13.260 - 08.09.13
Natal da Santíssima Virgem Maria
Certificada R.R.

I PARTE
http://www.conchiglia.us/PORTUGAL/PT_C_lettere/13.252_PT_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_1a_Parte_La_r
Certificada R.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
http://www.conchiglia.us/PORTUGAL/PT_C_lettere/13.259_PT_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_3a_Parte_La_r
ealta'_piu'_sconvolgente_dell'Umanita'_Il_nome_della_Bestia_(666)_che_rivelo_a_te_Conchiglia.pdf

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

30 de abril de 2013 - 05h e 30min. - Jesus
“ No campo da comunicação todos dizem suas opiniões…
palavras muitas vezes vazias e inúteis
porque não tem a intenção de passar logo aos atos.
Os enredos de palavras formam debates…
porém estes debates servem só para ter sob controle mental
a maioria da população.
É neste modo que os potentes da Terra
os têm sobremaneira prisioneiros.
Os inculcam suas idéias
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e os fazer beber suas promessas
para que os convençam que eles somente podem ajudá-los…
e que somente eles podem fazer o que prometem.
Porém filhos e irmãos Meus raciocinem…
sacudem de cima suas belas porém falsas palavras
se os ajudarão de verdade
vocês os farão fortes e isto não o querem certamente.
Seu modo de falar anestesia seus cérebros...
os tornam mais calmos
porque suas palavras entram em vocês trazendo esperança.
Mas sempre fizeram assim
deram esperança…
mas enriqueceram a si mesmo a seu prejuízo.
Os pobres sempre terão entre vocês...
Eu já havia dito.
Já havia dito por que conheço o coração de todos os homens.
A Humanidade degenerada
não tem nenhuma intenção de mudar para favorecer a vocês.
Não vaiam às praças
quando os levem ainda mais à exasperação.
Não esperem outra coisa.
As conseqüências não as podem tampouco imaginá-las.
Eles vivem sobre seus sofrimentos...
se nutrem de sua raiva…
gozam em ver-lhes à terra como animais
se alegram em ver-lhes arrastar-se para esmolar trabalho.
Chegaram descaradamente ao ponto
de fazer-lhes pedir com lágrimas e súplicas
de ser « seus escravos trabalhadores ».
Quando se darão conta de como estão de verdade as coisas?
Quando se darão conta
que para obter o poder que tem, venderam sua Alma?
Rezem filhos Meus.
Permaneçam em suas casas e rezem.
Se vocês não vão às praças
não poderão encarcerar lhes e torturar lhes.
Rezem para que Eu Volte pronto.
Os Amo.
Jesus.”

07 de setembro de 2013 - 12h e 30min. - Jesus
“ Sem Mim nada podem fazer.
Qualquer caminho aparentemente bom que vocês empreendam...
sem Mim está destinado a transformar-se num beco sem saída
e de improviso se darão conta...
visto que não Me escutaram farão errado.
Devem refletir sobre o fato de que foram muito longe
em suas maldades sociais e individuais
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e, portanto é mais difícil voltar atrás
e respeito a quem pelo contrário Me escutou e Me seguiu
são muito desvantajosos
e só pouquíssimos conseguirão recuperar a distância
que enfim os separa de Mim.
Meu Coração sangra por aquilo que já vejo.
Tantos filhos inocentes que sucumbem sob as armas dos servidores de Satanás
que está faminto e sedento de Minhas Almas.
O sangue escorrerá a mares
e não poderão fazer nada mais para deter a ruína mundial
é questão de tempo...
visto que a Humanidade não encontrará paz mesmo que se esforçará
porque não podem ter paz sem justiça
visto que só Deus pode fazer Justiça...
a verdadeira e santa e equânime Justiça.
Deus permitirá que se faça Justiça através de seus inimigos.
Terão em contra legiões de demônios encarnados
que não terão nenhuma piedade pelos filhos de Deus espalhados no Mundo.
Será uma luta sem piedade em todas as frentes
e os gritos de dor e de desesperação
sobre passarão até os rumores da guerra
que já em si... são ensurdecedores.
Ah filhos...
quanto queria ver um percurso diferente
feito de amor por Mim e portanto... de verdadeira paz.
A paz inicia nos corações.
Somente se está nos corações pode estender-se a outros irmãos no Mundo.
Quando o ânimo está sereno...
Vivem já uma pequena parte do Paraíso na Terra
porém dia pós dia...
desde milênios se embruteceram com toda sorte de maldades e de pecados.
Como é feio o pecado.
Se a gente pudesse materializar compreendendo cada uma de suas formas...
teriam diante de vocês a imagem mais horripilante
que jamais poderiam nem sequer imaginar.
Mais em caso de que se lograsse isto...
então veriam a imagem de Satanás diante a seus olhos
e não resistiria o coração pela repugnância e pelo terror
e morreriam de desgosto... de medo...
e de dor infinito na Alma
sem nenhuma possibilidade de fazer nada para sobreviver e salvar-se.
Filhos... filhos... que fizeram.
Negando-Me se negam a vocês mesmos
e se impediram toda possibilidade de salvação
aquela possibilidade... .
que foi dada a todos uma vez encarnados sobre a Terra
a fim de que nenhum pudesse acusar o Pai...
de ter faltado em sua Misericórdia.
Conchiglia…
Eu Jesus... que da Trindade te falo
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consolo a teu coração ferido e te bendigo
em Nome do Pai
da Mãe
do Filho
e do Espírito Santo
Amém.
E bendigo a todos os filhos que Me amam.”

07 de setembro de 2013 - 13h.- Maria Santíssima
“ Quanto sangue… quanto sangue… quanto sangue.
Não alcançarei recolhe-lo.
E esse... a borbotão... se reverterá à terra envermelhando os terrões.
Que dor... que dor...
a Humanidade não é mais digna de ser tal.
O Ser Humano teria características bem definidas
pertencentes a sua conformação física e espiritual.
O que parece...
é um ser humano sem nenhum sentimento de amor
porque está possuído por Satanás.
Sim... Satanás que é ódio...
vive nos corpos que os levam a todas partes...
aos vértices da Igreja e dos Governos do Mundo
e em muitíssimos lugares de poder social e econômico.
Eu a Mamãe Maria...
sempre lhes peço de rezar
porém com rezar somente não basta...
uma vez deixado o rosário devem agir
e usar as pernas e os braços e o intelecto
para modificar seu atual sistema social infernal.
Não estou falando de violência
porém sim de atos concretos de amor um para com o outro...
só assim se instaurará o Reino de Deus na Terra.”

07 de setembro de 2013 - 13h e 30min. - O Espírito Santo
“ Quem usurpou o Trono de Pedro...
Está se burlando de vocês e de Mim
porque não fui Eu em intervir na eleição ao trono.
Sua falsa humildade está bem construída desde sua juventude
pois já sinalado pelos vértices para a Batalha Final
Como os filhos de Deus são preparados...
para uma determinada Missão com a Ajuda divina
assim são preparados os filhos do demônio
para uma determinada missão com a ajuda demoníaca.
Quem usurpou o Trono de Pedro
não é nem se quer digno de ser nomeado
e põe em cena espetáculo sobre espetáculo
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para aplacar às massas e fasciná-las
atraindo sobre si méritos e glórias que não tem
porque em si não tem nem amor... nem Fé... nem humildade.
O sem denominação... visto que « ele não é »...
se mostra como o salvador do mundo com luzes de candilejas
mas ele não é um primeiro ator
e muito menos o salvador.
O Salvador é Jesus Cristo
esse Jesus a quem despreza...
ajoelhando-se só diante às falsas religiões.”

_____________________

Querido Papa Emérito Bento XVI,
eu permaneço em respeitosa obediência ao senhor e à Santa Igreja Católica
só no ensinamento de Jesus, Filho de Deus Ele mesmo Deus no Santo Evangelho.
Deus O abençoe
e a Divina Maria, Nossa Senhora de Guadalupe O proteja
em Nome do Pai
da Mãe
do Filho
e do Espírito Santo.
Amém.

Conchiglia
della Santissima Trinità
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* 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 em todo
o Mundo porque esta é Obra de Deus.
« Não é certo para nós, se a pessoa da qual a verdade se proclama dará sua aprovação,
mas o certo é que a essas pessoas é oportuno predicar a verdade. »
(Agustín de Hipona, contra o lingüista donatista Cresconio, Livro Primeiro)

DÊEM-TE OUVIDOS OU NÃO; É UMA RAÇA PERTINAZ,
TU LHES TRANSMITIRÁS OS MEUS ORÁCULOS
Ezequiel 2, 3-7
3. Filho do homem, dizia-me, envio-te aos israelitas, a essa nação de rebeldes, revoltada contra mim, a qual, do
mesmo modo que seus pais vêm 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, te dêem ouvidos ou não; é uma raça pertinaz.
Ezequiel 33, 7-9
7. Filho do homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Logo que escutares um oráculo meu, tu lhe
transmitirás esse oráculo de minha parte. 8. Se eu disser ao pecador que ele deve morrer, e tu não o avisares
para pô-lo de guarda contra seu proceder nefasto, ele perecerá por causa de seu pecado, mas a ti pedirei
conta do seu sangue. 9. Todavia, se depois de receber tua advertência para mudar de proceder, nada fizer, ele
perecerá devido a seu pecado, enquanto tu salvarás a tua vida.
O Decreto da Congregação para Doutrina da Fé (Acta Apostolicae Sedis - A.A.S. n°58 de 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, pelo qual não é mais proibido divulgar sem
o Imprimatur, escritos relativos a novas aparições, revelações, visões, sinais, profecias ou milagres.

No se pretende de ningún modo prevenir el juicio de la Santa Iglesia Católica y 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 de Mar da Santíssima Trindade
Movimento de Amor São João Diego
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